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Başvelcil Belgraddan Ayrıldı 
Celil ' Bayar, Bulgar Kralı 
Tarafından Kabul Edilecek 

Elektrik Şirketi 
Satın Ahnacak 

Müsait Bir Hava içinde llerliyen 
Müzakereler Yakında Bitecek 

Ankara, 12 (Tan muhabirin- a 
den) - Nafıa Vekaleti ile is -
tanbul Elektrik Şirketi arasın
daki müzakereler çok dikkate 
defer bir safhaya girmiştir. 
Bugün, iki taraf murahhaslan 
saatlerce müzakerede bulunmuş 

İstanbul Elektrik Şirketi mu

rahhaslarının bu son miizakere 
lerde, bundan evvelkilerden fark 

-
Kapı 1 Resmi Tebliğ 
Aralığmdan ' BulgaristanındaBalkan 
Gördüklerim Antantına Girebilmesi 

-0-

j\lamet Emin YALM.u: için Temaslar yapılıyor 
Son Ankara.da bulundugmnı 

ıırada vakıf itlerinin dü
nünü ve bugününü biraz anla.. 
llıa.k a:rzuıunu duydum. Vakıf U
lhuın Müdürlüğünün büroların
da., vakıfların bugün çalıtma tar
~. göateren resimlerle dolu ga
leride, eaki vakıfnamelerin aaklı 
bWunduğu evrak mahzeninde. 
birkaç aaat geçirdim. 

Bu ziyaret, Vakıflar hakkındaki 

cehaletimi ortadan kaldırmağa hiz
lnet etmedi. Aksine olarak bu ceha
letin genişliğini bana öğretti. Ucu 
bucağı. olmıyan bir aleme ancak ka
llı aralığından bakmış gibi oldum. 
Sunu yakından görmeği, anlamağı 
"e anlatması ilk fırsatta kendime iş 
edineceğim. 

8u ziyarete kadar bende Vakıf işi 
hakltında muhitten hazır hazır alın
mış, sathi bir takım kanaatler var .. 
dı. Aşağı yukarı şöyle düşunüyor
durn: "Eski padişahlar zamanında 
rnaı emniyeti ;yRJim'J•u1r şeyler ka
çırabilmek için vakıf şekline koyu
:Yorlarmış. Vakıf zahirde umumi 
menfaati, hakikatte gizli bir hususi 
endişeyi ifade ediyormuş. Vakıf lda
tesi de, hükumet içinde hükumet di
Ye bu dağınık işlere bakıyormuş. Fa
kat bugün içtimai vazifelere iş bö
lümü yoluyla bakan dairelerimiz, 
cemiyetlerimiz var. Elbette Va
kıfların işleri bu dairelere geçecek, 
tabii bir tasfiyeye doğru gidilecek." 

vakıflar muhitinde geçirdiğim 
saatler, yanlış duşüncelerim

den birini olsun esaslı surette dc
li§tirmeğe hizmet etti: Cetlerimizin 
bize bıraktığı vakıflardan belki de 
Yilzde yirmisi evladına mal kaçır
mak maksadına hizmet etmiştir. Fa
kat yüzde sekseni, en temiz hayır 
!'ı\aksatlarının bir ifadesidir. Asır
larca evvel yaşıyan bir takım vatan
daşlar, kendilerinden sonra gelenle
~ ŞU veya bu suretle faydalı ol
lttak, içtimai hizmetin zevkini tat
~. içtimai tesanüdün icabını yap
~ak ihtiyacını duymuşlardır. Bun-

!'t duyanlar yalnız zenginler de
rldi~. Darlık içinde ömür geçiren
er bıle bu yüksek ruha sahip çık
~flardır, kendi kudretlerine göre 
kaıYır işlemek zevkinden mahrum 

maıt istememişlerdir . 
.. :Nazillinin Hemzalh köyünde se
·•ede a .. 
fı ~ı lira iratlı Fatma ana va.k-
t Vardır. Vakfiyesi, mütevellisi yok-
ur. Fakat ortada Fatma ana kuyu

:':1 diye bir kuyu ve bunun hizmeti-•d •. 
.,.akıorrneğe nıahsus üç dönüm ço-

. tarla vardır. Tarladan alınan 
~lırı F 
her e atma anacığın kuyusuna 
ltuıı ~ne kova, ip alınıyor. Bunları 
lüle:na:ak kuyudan su çeken köy
lcö 1 ' Yuzlerce sene evvel yaşıyan bir 

Y u nı · lar v·· nenın adını şükranla anıyor-
boİ Uılerce nıllyon ölü arasında kay 

Up mt . 
len a• mesı çok tabii olarak bek-
rıu:~ik~ylü Fatma ananın adı, gü
aütunl rınde bir günlük gazetenin 
Çirı? Ç~rın~ k~~a: sokuluyor. Ni
leı-ce nku o koylu kadıncağız, yüz-
~nu :ne. evvel bir hayır tohumcu
l\'\ığı h nıış, başkalarına faydalı ol-

atırdan geçirmiştir. 
(Devama 1 O uncuda) 

BQfvekü ve Harici~e Vekilimiz B. Stoyadinoviçle beraber 

Belgrad, 12 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Başvekilimizin 

Belgrada muvasalatinden sonra, Yu
goslav Başvekili ile yaptıkları ilk 
resmi mulii'!Eatta, Başvekilimiz Ati -
nada Yunan hükumeti ile yaptığı te
masların neticelerini anlatmış, bil -
mukabele Yugoslav Başvekili de 
Sinayada küçük antant içtimaında 

konuşulan meseleler hakkında iza -
hat vermiştir. İki Başvekilin saat 11 
de Hariciye Nezaretinde bugün tek
rar yaptıkları bir konferansta Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Arasta bu-

lunmuştur. Bugünkü toplantıda gö
t"Üşülen muhtelif meseleler arasın -
da, bilhassa Bulgaristan üzerinde 

<Devamı 10 uncuda) 

Habeşistanın Hukuki Vaziyeti 

Negüs Dün Konseyde 
Bir Muhtıra Okudu 

Haile Selasiye 

Cenevre, 12 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti konseyinin bugünku celsesi 
Habeş meselesinin mevzuu bahsolma 
sı dolayısile tarihi bir mahiyeti ha
izdi. Lord Halifaksın mevzuu "doğru" 

He "mümktin" arasındaki farktı. ve 
"mümkün" olanı yapmak zaruri idi. 
İtalyanın Habeşistandaki vaziyetini 
bugiin geri çevirmek "mümkün" de
ğildi. Çünkü dünya, Milletler Cemi
yetinin idealleri gerisinde idi. O hal 
de bugünkü icaplara göre hareket ge 
rekti. 

Habeş imp.ıratoru ve murahhası 
meseleyi Eylulde toplanacak asamble 
ye havale için çalıştılar ve İtalyanla 
nn Habcşistana hakim olmadığını 

göstermek istediler. 

"İmkan'' dairesinde harekete mu
halefet edenler oldu. Birinci Ncu -
zelanda idi. Ve kayıtsız şartsız ola
rak ilhaka muhalifti. 

İkincisi Çindi. O da meseleyi pren
sip meselesi saycı. Üçüncüsü Sovyet 
Rusya idi. O da eğır itirazlarla ilha
kı tanımak istemediğini bildirdi. 

Nihayet İmparator, asamblenin ey 
161 celsesinden ümit belkiyerek Ce-

nevreden ayrıldı. 
(Deoamı 10 uncuda) 

Zelzele 
Sahasında 
Tetkikler 

Ankara, 12 (TAN muhabirindcn)
Kırşehir zelz~le mın~a~asında t.~tkik 
ler yapmak iızere hukumetçe gonde-
rilcn fevkalade komisyon Ankaraya 
dönmüştiir. Heyet zelzele yerinde ye 
niden kurufacak köylerin yerlerile, 
zelzelenin mahiyetini. sebepierini ve 
şümul derecesini tesbit etmiştir. He
yet hükumete vereceği raporu hazır
lamakla meşguldür. 

Bu heyetle beraber ikinci defa zel
zele mıntakasına giden ve jeolojik tet 
kikler yapan İstanbul Üniversitesi 
profesörlerinden Hamit Nafiz Pa
mir, bu mevzu etrafında Halkevinde 
bir konferans verdi. rofesör bu kon
feransında, zelzelenin sebeplerini ve 
ilmi karakterini izah etmiş ve yeni
den kurulacak köylerin yerlerinin ta 
yininde istinat edilmesi icap eden e
saslan anlatmış ve bu şekilde bir i
deal köy kurmak suretile hükume
tin göstereceği muvaffakıyetten hah 
setmiştir. 

lar ''e mühim bazı noktalar üze 
rinde durarak fikirlerini bildir· 
mi lerdir. 
Öğrendiğime göre. hugünkli 

konu nıalarda, lstanbul Elektrik 
Şirketinin, sahn ahnması i i 
me\'zuu bahsolmuştur. Bu bahis 
etrafında şirket murahhasları 

çok miisait şekilde noktainazar 
)arını anlatmışlardır. 

la ve tamamile hüsnüniyetle ha 

reket ettikleri görülmektedir. 

l\lüzakerclcr İ) i bir han içinde 
cereyan etmektedir. 

Bugiinlerde kati ,.e tam bir 
neticeye vanlacağı ku\'\'etle ü

:nı it edilmektedir. Şirketin satın 

alınması mevzuu etrafında tc -

ferriiata ait meselelerin, müte

akip toplantılarda görüşülerek 

süratle neticclendirileccği anla
şılmaktadır. 

Silahlanma Yarısı 
' 

lngiltere Üç Bin Yeni 
Tayyare Hazırlıyor 

lngiliz Gazeteleri, Milli Müdafaa 
Programını Ha!a Kafi Bulmıyorlar 
Londra, 12 (Hususi) - Bugün A- cude getirdiğini, Orta Şarkta da tay 

ıram kamarasınd11 tayyare teslihat me yare kuvvetleri teıiı olunduğunu an 
..-__._,:iıı'iıoı..&_konq~ Hava N....U__m bnll9 w.A ~,,wau. aelecek yıl 

Dı-cr~ dd tepn Lord Yrnterton 1940 martında yuzde elli nisbctinde artacağını söy-
İngiltcrenin 2370 tayyaresi olacağı- lemiştir. 

H aA d •
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ede nı, bundan başka dominyonların 4i0 Mesele Lordlar kamarasında da ko 
tayyare ile teçhiz edilmiş olacağı ve nuşulmuştur. 
donanmanın da aynca 500 tayyaresi Avam Kamarnsında Liberaller bir 

13 O .. 1 u·· Var bulunacağını anlatmış ve tngilterenin Levazım Nezareti ihdası üzerinde is-
3000 ilk sınıf harp tayyaresi bulu- rar etmişler, amt•le lideri Atlee İngil 
nacağını ilave etmiştir. Lord Vinter- terenin tayyare bahsinde Almanya
tonun Mısırın bir tayyare filosu vü- dan hep geri kaldığını anlatmıştır. Riyo-di5-Jeneyro, 12 (Hususi) -

b~nz~~~re.~kQm~~~============================= 

besi teşebbüsü tam bir akamete uğ- Haf ayda Tahrikçilerin Faaliyeti 
ramıştır. Son hadiselerde, 13 mak -

~~r:~e:i~ ~:r~:z:e~:~k::!il:;!~~ Tu··rklerı· rey vermekten 
ve mevkuflar arasında bazı yüksek 
ordu zabitlerinin de bulunduğu bil-

diriliyor. Ortalıkta tam bir sükunet menetmek 1•8· tı•yorlar hüküm sürmektedir. 

Hareket, /ngilterecle 

heyecan uyandırdı ş· d• K d Al N • J 
Londra, 12 (A.A.) - Brezilya is- Jm ıye a ar JllaD et ıce er' 

yanı hakkında gelmiş olan haberle - Herşeye Ragm" en Tu··rklerı·n Lehı·nA 
rin uyandırmış olduğu heyecan, Var " 
gas hük6metinin bu isyanı tenkile 
muvaffak olduğu suretindeki ha -
herler üzerine sük6net bulmuştur. 

Gazeteler, Nazilerin faaliyeti ile 
münasebettar gördükleri bu isyan 
hareketinin tenkili haberini memnu
niyetle kaydetmektedirler. 

----o---
Südetlerden Sonra 

Leh Ekalliyetleri de 

Muhtariyet istiyor ! 
Prag, 12 (Hususi) - Bugün Çekos

lovakyadaki Leh ekalliyeti de muh
tariyet istediğini bildiren bir muhtı
rayı hükumete takdim etmiştir. Çek
oslovakyadaki Lehliler 80,000 dir. 

Henlayn Londrada 
Londra, 12 (Hususi) - Çekoslovak 

yadaki Südet Almanlar lideri bugün 
tayyare ile Londraya geldi. Maksadı 
nın hafta sonunu Londrada geçirmek 
olduğu söyleniyor. Henlaynin başka 
bir maksat takip edip etmediği anla
şılmamıştır. 

Henlayn hiç bir kimse tarafından 
karşılanmamı' ise de bu ziyaret onun 
ilk Londra ziyareti değildir. Kendisi 
ilci sene evvel de Londraya gelmiş ve 
yüksek memurlarla temas ederek Sü
detler meselesini konupnu§tu. 

Cenevre anlCJfma•ının im:ıa•ı günü Hatayda tezahürat 

İskenderun 12 (A.A.) - Hiıkümct 
memurlan arasında yapılacagmı bil 
dirdiğim değişikliklerin tatbikine 
başlanıp başlanmadığını öğrenmek 

bugün mümkün olmadı. Reyhaniye -
den başka mıntakalarda tesçil mua
melesi normal bir şekilde devam et. 
mektedir. Suriyeden gelen tahrikçi 
ler Reyhanlye seçim işlerine miida • 
hale ederek Türkleri rey vermekten 
mene çalıştıklarından Türk mümes
silleri tesçil bürosunu terketmişler -
dir. Bunun üzerine delege Garo ile 
bir kısım komisyon azalan Reyhani 

yeye gittiler. Bu mıntakada bütun 
karışıklıklardan mesut olanların ber 
taraf edilmesi bekleni •or Baş kon -
solosluk meseleyi ehemmivetle taki-
betmektedir. r 

Beynelmilel komisvon genel sckrc 
teri. Türklerin şimdiye kadar gös _ 
t~rmiş oldukları soğukkanlılık, sü _ 
kun ve vakar ve inzibatın havranı ol 
duğunu ve bundan dolavı Tiirklt>rin 
tebrike şayan bulunduklarını SÔ\•le-
miştir. -

Antakya, 11 <A.A.) _ Sanselr:..JYle
( De"''" 1 o .,.. 
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TAN 

Yaza n : M. SIFIR 
• v •• f MÜTEFERRiK = Emniyet Sandığı 

BenetınSavurduguBlo Kırşehirde işlerinde 
BELEDTYEDE : 

Yük Taşıyan El 
Arabaları için 
Yeni Hükümler 

Fiazla Turist 
(ietirilmesi 
• 

için Tetkikler 
Ortalığı Biribirine Kattı Feliketgörenlere ~~8!,1!!1~~yucuıanm••ın 

Eşya ile yardım müracaatı üzerine E~niyet .sandı~ı
;Ankara, 12 (Tan muhabirinden)

HıJkıimet, yurda turist gelmesini fa' 
ır:1aştırmak üzere tedbirler almakta· 

1 

Hilaliahmer hakkında Sait Molla 
nın evinde açılan münakaşada yüz 
başı Benetin söylediği sözler Ali 
Kemalin canını sıktı, sabrını taşır· 
dı. Derhal söze karıştı: 

- Hayret. ben ne kadar bedbin 
isem lngilizler de o kadar nikbin .. 
Demek ki, herkesin bildiği Aziz 
Hudai Kemalist değil öyle mi? Te
vekkeli değil serbest~e geziyor ve 
işlerini yörüyor. 

Benet giıldü: 
- Kemalist olabilir, dedi. Hat

ta Kemalist olduğunu biliyoruz da .. 
- Şu halde lstanbulda nasıl bu

lunabilir bu adam? 
- Yalnız o mu, daha birçok var. 

Müttefiklerin yüksek menfaatleri
ni bozacak hareketleri anlaşılma
dıkça sizin gibi onlar da İstanbul
da bulunabilir. Şimdi kuvvetli bir 
vesika gösteriniz, telefonla tevkif 
ettiririm. 

- Vesikaya ne hacet? Bu adam· 
lar asilere mensup değil mi? 

- Hayır, Biiyü,k Millet Meclisi 
hükumeti adile kurulan ve varlı -
ğını tanıttırmıya uğraşan yeni bir 
Türk hükumetinin adamlarıdır. On 
ların asilik vaziyetleri kalmadı. 
Fransızlar bu yeni hükumeti tanı
dı ve müzakerelere bile girişti. 

Ali Kemal bu cevap karşısında 
morardı ve yalnız bir: 

-Ya! .. 
Diyebildi ve sustu. Sait Molla te 

laşla: 

- Kapiten.dedi, ıriizel, ~k gü
zel... Verdiğiniz bu haber hakkın
da avrıca görüşürüz. Aziz Hüdai 
ve arkadaşlarının. Büyük Britanya 
hükt'.imetinin yüksek menfaatlerini 
ve işgal kuvvetleri kumandanlığı
nın emirlerine aykırı hareketleri -
ni size şeref ve namus sahibi yüz 
zat ile isbat ederim. Kabul eder 
misiniz? 

- Buna ne lüzum var? Sizin sö
zünüze de inanırım. 

- Çok tetekkür ederim. Şu hal
de dinleyiniz: Ankaradan verilen 
direktifleri Hilaliahmerde Hamit 
Beye Aziz Hüdai tebliğ ediyor ve 
Hlmit Beyin raporlarını da Anka
raya yine o l[Önderlyor. Bu bizce 
muhakkak... Bu iddiamızın ne şe
kllde iıbat edilmesini istiyorsu • 
nuz? Bana onu söyleviniz. 

- Ankaradan verildiğini veya 
Ankaraya yazıldığını sövlediJiniz 
bu direktif ve raporlan Hamit Be
yin ve yahut Aziz Hüdai Beyin il· 
serinde tutturmak ıuretile ... 

- Peki. biz bunu da yapacdız. 
Fakat sizden bir ricamız var: İca
bında ı,ı ılze derhal haber vermek 
fmklnını aramakla ve ıönderece • 
Jlnlz memuru beklemekle bize va 
kit kaybettirmeyiniz. Emrimize iki 
memur vrriniz. 

Benet ayağa kaltı ve şu sözleri 
söyledi: 

- Site iki üniformalı ve iki de 
gizli polis verfvorum. Yarından te 
zl vok, ise baslavınız. bakalım. 

Salondaki telefonu açtı. Siyasi 
istihbarat semsi ile bel dakika ka 
dar görü§tü. Yerine otururken izah 
etti: 

- Tahsin Beyefendi. dedi. Siz 
bu iş için kimleri vereceksiniz? 

- Kimleri isterseniz ... 
- Siyasi kısım başmemuru Ha-

ı1z Sait ile bizim Rızayı rica ede -
ceğim. 

Benet ile Pantikyan saat on bir
de gittiler ve ihanetin bu üç eleba
şısını haşhaşa bıraktılar. 

Anadolunun yeni bir Türk hü -
kumeti teşkil ettiği ve asilik va-
ziyetleri kalmadığı hakkında Be
netin söylediği bu beklenmiyen 
sözler Ali Kemalde çok fena tesir
ler bırakmıştı. Bütiin ümitlerini ka 
rartmıştı. Ertesi gün Vahdettine, 
Damat Feride koştular ve Benetin 
milliciler hakkındaki haberlerini 
birer birer anlattılar. Benetin bu 
sözleri Büyiik Millet Meclisi Hükiı 
metinin İngilizler tarafından ta -
nınmasına mukaddeme diye telilk
'ti ve tefsir olunmuştu. 

Bu şayia bir felaket saikası gibi 
biranda her yerde duyuldu ve et
rafa yayıldı. Saray karıştı. Başta 
LJamat Ferit ulımak ü1.-:ıe fturrıyet 
ve İtilafın paşaları, liderleri, so -
fuları ve softaları yine şaşırmış, 

büyük tasalara kapılmışlardı. 
Halbuki ortalığı karıştıran bu 

havadis Kapiten Benetin muay -
yen bir maksatla uçurduğu bir blöf 
idi. Bu blöf ne için uçurulmuştu? 

Osmanlı Hükumetinin eski bir 
mutasarrıflığından İngiliz casuslu 
ğuna geçen A. Ü. adında bir herif, 
siyasi mümessilliğe bir jurnal ver
mişti. Bu jurnalinde, hanedan a7.a
ları ile Hürriyet ve İtfüıf kodaman 
!arından bir kısmının Fransızlann 
İstanbul siyasi mümessilliği ile giz 
lice temasta bulunduklarını yaz -
mıştı. Bu teması Fransız istihbarat 
zabitlerinden Cezayirli Mehmet 
Bevin temin ettiğini de ilave etmiş 
ti. ~Bu jurnal üzerine E. Ş. adında 
diğer bir mutasarrıf eskisi casusa 
yaptırılan tahkikat neticesinde A. 
U. nün verdiği haberler doğru çık-
mıştı. İngilizler bu haber karşısın
da elbette kayıtsızlık gösteremez -
lerdi. Onlar da hareket ve faaliyete 
geçmişlerdi. Bu arada Kaplten Be
nete de bazı direktifler vermişler
di. O da ziyafet gecesi Ali Kemal 
ile Mollanın yanında, sarayı ve fır 
kacılan te1'şa ve İngilizlerin ku
cağına düşüreceğini peklla bildi
ği bu blöfü savurmuştu. Ve arzu 
edilen teairl de husule getirmişti. 

(Devamı var) 

MAARiFTE: 

Azlık Mektep 
Muallimlerine 
Zam Yapılacak 

Kırşehirde feliket gören vatanda~ 
lara paradan başka etya vermek su
rctile de yardıma taraftar olanlar 
vardır. Bunlardan birkaçı telefonla, 
hatta bizzat gelm~k suretile bize mü
racaattta bulunmuslardır. Dün Arşak 
Mintanciyan imzasile fU mektubu al
dık: 

"Kırşehir zelzele faciasında evsiz, 
eşyasız ve elbisesiz kalanlara yapılan 
para yardımından başka kullanılmış 
elbise, çamaşır, mendil, çorap, kundu 

1 ra ve yastık gibi zati eşya da topla-
1 nıp gönderilirse büyük bir boşluk dol 
durulmuş olur. Kızılay şubeleri veya 
hut Halkevleri bunları evlerden top
lıyarak Kızılay merkezine teslim e
debilirler. 

Bu hususta başvekilimız eminim ki 
halk arasında memnuniyetle karşıla
nacak ve Kızılay şubeleri tarafından 
gösterilecek gayret sayesinde bu yar 
dım işinde muvaffakıyet temin edile 
bilecektir." 

Bu düşünce hakkında Kızılay ce
miyetinin dikkatıni celbederiz. Para 
ile yardım imkanını bulamıyan bir
çok vatandaşlar var ki kullanılmış 

eşyalarından bir kısmını Kırşehirde 
felaket görenlere vermeğe hazır bu
lunuyorlar. Eşya şeklindeki böyle bir 
yardıma Kırşehirde de elbette ihti
yaç vardır. Eğer Kızılay böyle bir 
yardım açmayı münasip görüyorsa i
lan etmesini ve eşyayı teslim yerle
rini gostermesini dileriz. 

1116iltereJen Kır,eltire 
bir yardım 

Birkaç gün evvel İngiltereden 
Marta Brod imzasile şu mektubu al
dık: 

"Korkunç bir zelzelenin Kırşehir ve 
civarında sebep olduğu felaketlere 
ait tafsilatı f7117PtPni7tiP nlrnıhım ....... 
llkete uğrayan zavallılar için bir yar 
dım listesi açtığınızı gördüm. İş Ban 
kasının Beyoğlu şubesinde bir kumba 
ra hesabım, bu hesabımda da 37 li
ram var. Bunun hepsini size ödeme
leri için bugün tş Bankası müdürlü
ğüne mektup yazdım." 

İngilterede gazl•temizi okuyan, tı 
Bankasında kumbara hesabı olan ve 
Kırşehir felaketi hakkında derin e
lem duyan kızın kim olduğuna me
rak ettik. Öğrendik ki İstanbulun ta 
nınmış tüccarından B. Simon Bro
dun on iki yaşındaki kızcağızıdır. İlk 
mektep tahsilini bir Türk mektebin
de görmüş, sonra babası tarafından 

tahsil için tek başına İngiltereye gön 
derilmiştir. Orada her gün gazetemi
zi alıyor ve alak:ı ile okuyormuş. 

Küçük Martay•, Kırşehir felaketi 
karşısında gösterdiği güzel duygulad 
ve canlı alakalardan dolayı tebrik e
deriz. 

Pariı için bir vagon 
Mayısın 14 ünden itibaren konvan 

siyonel katarına Paris için de bir va
gon ilave edilecektir. Parise gidenler 
evvelce Belgradda aktarma yaparlar 
ken bundan sonra buna ihtiyaç kal
mıyacaktır. Şimdiye kadar yalnız Vi 
yuna ve Peşte için vagon konuluyor
du. Bu vagonda birinci, ikinci ve ü
çüncü mevki yolcular için kompartı
manlar bulunacaktır. 

Yeni Şilepler Seferde 
Sosyete Şilep tarafından satın a

lınan ve geçen hafta limanımıza ge 
tirilmiş olan bakır ve krom şilepleri 
seferlerine başlamışlardır. Gemiler, 
dün kömür yükl~mek üzere Zongul
dağa gitmişlerdir. Oradan Marsilyaya 
hareket edeceklerdir. 

na terhin edilen emlak sahıplerfuın 
vaziyeti hakkında bir yazı yazmıştık. 
Bu meselede Emniyet Sandığınca ne 
düşünüldüğünü anlamak istedik. San 
dık erklnından biri bize şu izahatı 

d,ır. Bu tedbirler arasında gelacek tu· Tek tip el arabaları hakkında ya-
ı,..·istlere gümrük, polis muayeneleri • 

pılan talimatname bugünlerde ilAn e- le diğer hususlarda azami kolaylık 
dilecek ve ilin tarihinden 15 gün son 

. .. gösterilmesi bulunmaktadır. TurizrD 
ra merıyet mevkııne konacaktır. Bu h k tl . . d d ink. afı· 

. .. are e erının yur umuz a ış 
talımatname yalnız yuk taşıyan a-:a- t . i . b"t" t 1 d ıs· 

verdi: 
"- Emniyet sandığına 8 bin gay

rimenkul ile 12 bin parça kıymetli 
mücevherat tcrhın edilmiştir. Bun
ların sahiplerinin yüzde sekseni ka 
dındır. Kendilerine azamt kolaylık 
gösteriyoruz. Faiz nisbetlerini indir
dik. Komisyon içinde olarak yüzde 
on buçuk alıyoruz Sandığın 23 mil
yon liralık tevdıatı ve 21 milyon li
ralık mevduatı vardır. Senede bir 
milyon iki yüz bın lira faiz alınmak
tadır. Hazirandan sonra faiz nisbe
tini biraz daha indireceğimizi ümit 

f t nı emın çın u un vası a ar an 
halara mahsus olacak, seyyar e~na ın tifade edilecek ve propagandalar ya· 
kullandığı arabalarla elektrık ve ıl kt 

. • 1 i t p aca ır. tramvay tesısatına aıt ma zemey a d 
1 
il 

ı an arabalar b'J kayıtların haricin-, Belgratta Balka~ Antantına .. a 1 

~:kalacaktır. Ekmek taşıyan ve sa-' dört devlet, delegesı arasında muşte
tan arabalar isin de ayrı bir tip tes-J rek turist ç~hşmaları yapılması et: 
b. 1 kt rafında tespıt olunan kararların tat 
ıt o unaca ır. b' . . . Tü. k f' 1 l kt dır 

ıkı ıçın r o ısçe ça ışı ma a . 
Yük taşıyan bütün arabaların mu- Balkan memleketlerinde karşılıklı 

ayyen müddet zarfında bu tallın.at. olarak ve mühim yabancı şehirlerin· 
namede gösterildiği şekle sokulması de kurulacak turizm ofisleriyle yepı 
mecburidir. Talimatnameye uymıyan lacak reklam ve propagandanın menı 
arabalar işten menedilecektir. Araba lekete gerek Balkan Antantı mem • 
lann inşa malzemesi serbesttir. Yal- leketlerinden ve gerekse yabancı 
nız genişliği 60, l:oyu 90. yüksekliği memleketlerdinden mühim miktar .. 

ediyoruz. '50 santimetreden fazla olmıyacak, gc da turist gelmesini temin edeceği ü .. 
1 Temmuz 931 tarihine kadar San d k' isbet 

nişliği eni ve bovu arasın a ı n mit olunmaktadır. 
dığa borçlanmış olanlardan yüzde üç, mecmuu 54 santimetre murabbaını te 
bu tarihten 18 Haziran 932 tarihine cavüz edemiyecektir. 

kadar borç alanJardan yüzde beş ve Arabalara satıhlanndan itibaren 
18 Haziran 932 den 18 Haziran 933 

50 santimden fazla yüksekte ve 50 ki tarihine kadar borç alanlardan ise 
lodan ajır eşya konulmıyacaktır. 

yüzde dokuz faiz almak suretile borç Frenleri sağlam. çift tekerlekli o-
l ulan sıkıntıdan kurtarmağa çalışı- lacak, behemahal dişı boyalı olacak, 
yoruz. Bu gibi eski muamelelerden 

fakat boya rengi bütün arabalarda 193ö senesinin başından 1937 senesi 
ayni renk olacaktır. nin Haziranının nihayetine kadar o-

lan müddet için azamı müsaade gös İçleri çinko ile örtülmesi mecburi 
terciik, faiz almadık. olan bu arabalar dalma temız tutıı-

Eski muameleleri tasfiye etmekte- lacak, dıflarının boyalan bozulduk
yiz. Bu itin önü aJımnca halkımıza da ça hemen boya vurulacak. ~e muti.a
ha fazla kolaylıklar göstereceğiz. Bor ka birer kişi tarafından sürülecektır. 
cunu ödemiyenleri icraya vermeğe Arabalann eski, hurda şeylerden ve 
mecbur .kaldıkça bunun masraflan ankaz tahtalanndsn yapılması yasak 
da bittabi artmaktadır. Yüzde üç fa- tır. 
iz alınırken bazı defa yüzde ona ya- Sokaklarda bırainlması da yasak 
kın icra masraflan olmaktadır. Bu- edilen bu arabalann 20 Mayıstan iti 
nun da önüne geçmekteyiz. baren günün her saatinde Karaköy 
Sandık satıhta çıkardıj;ı malı eski köprüsünden ıeçmeleri yaaak edil

sahibine de lhae ederek ve onun san 
""·~- "', __ 4--- .. •- ft ...... tile 
satış fiyatından '!ski sahibini yeniden 

mlftir. 

... .._ '•vo11 Kuruldu 
lmar pllnile alikada.t • .1 "" 

inşaata ait projeleri ve bu ınşaat hu 

susunda halkla Belediye arasında çı-

Alakalı daireler muhtelif yabancı 
memleketlerdeki turist hareketleri .. 
ni dikatle takip etmekte ve turist .. 
lerin tercih ettikleri yerleri tespit 
etmektedirler. Bu arada Y'bancı 
memleketlerdeki turist hareketleri • 
ne ait istatistikler de getirilmekte ' 
dir. 

Yugoslavyadan gelen istatistiğe gö 
re 1937 yılında Yugoslavyaya gelen 
turist miktarı 907.936 kişiyi bul • 
muştur. Bu turistler Yugoslavyada 
5.289.113 gece geçirmişlerdir. 

mal sahibi yapmaktadır. Bu suretle 
mal sahibinin müsait vaziyete gire
rek borcunu ödmesine kolaylık gös
termekteyiz. Gazetelerde gördüğü

nüz gibi satılan sandık emlakine ala
ka fazlalaşmıştır Bunun sebebi, san 
dığın bu gibi mallann her türlü pü
rüzünü halletmekte olması ve vergi
sini vererek malı temiz ve kusursuz 
olarak satmakta bulunmasıdır. 

1936 yılında Yugoslavyaya 944 
bin 916 turist gelmiş ve bunlar 
5.265.600 gece geçirmişlerdir. Bir se 
ne evvelkine göre Yugoslavyaya ge
len turist sayısı 36.981 kişi eksil .. 
miş ise de, turistlerin Yugoslavyada 
kalışları 23.503 gece artmıştır. 1937 
yılında Yugosla~anın muhtelif sehir 
ve kasaf>alarını ziyaret eden turist • 
lerin 634 038 i Yugoslavya tebaası -
dır. Bu rakam Ypgoslav mµ,ıetinin 
dar fazla "tiezU11!im1mgk için ne ka -
Geri kalan 273.897 turist ise yaban· 
cı memleketlerden Yugoslavyaya gel· 

kacak ihtiliflan tetkik etmek üzere miştir. 

Belediyede bir komisyon kurulmuş-

tur. Belediye reıs muavinlerinden 

DENİZ ve LİMAN : 

Ekremin riyaset ettiği bu komisyo

na Fen müdürü Hüsnü, İmar müdü
rü Ziya, Harita müdürü Galip ve Yol 

lar müdürii Galip tayin edilmişlerdir. 

Bir Yugoslav Vapuru 
Liman1m1Za Geliyor 
Balkan Antanb ekonomik konseyi

nin şehrimizde yaptığı son toplantısın 
da Balkanlararası bir deniz yolu te
sisi kararlaştırılmış ve Yugoslavlar 
bu hattı ilk olarak açmayı Üzerlerine 
almışlardı. 

Yugoslavya v~pur idaresi, Lovcen 
isimli vapurunu bu hatta tahsis et
miştir. Vapur Susak limanından ha-' 
reket etmiştir. 17 Mayıs Salı günü li 
mammıza gelecek ve ayni gün saat 
16 da Köstenceye hareket edecektir. 
Sonra tekrar limanımıza gelecek ve 
21 Mayısta saat 15 te İstan -
buldan kalkarak Pire, Korfo, 
Adriytik limanlarına uğrıyacak 

ve Venedik, Tiryeste yoliyle Suşaka 
gidecektir. Bu hat bu şekilde devam 
edecek, bu vapurla, seyyah, yolcu ve 
emtea tasınacaktır 

Sirkecide Tahmil 
Tahliy• lıleri 

Asfalt Yol Proiesi 
Şehircilik mütehassısı Prost, şehri 

mizde yapılacak ıısfalt yollara ai~ ha 
zırlanan projeyi tetkik ve tasvip et
miştir. Bu projeye göre 500 bin lira 
lık asfalt yol 938 mali yılında ihale 
ve in~a ettirilmeve başlanacak, fakat :,; 

938 de bunun yalnız 200 hın lirası ö
denecektir. 938 yılında yolların mü
temadi tamiratı ıçin de 125 bin lira 
sarf olunacaktır. 

Elektrik Şirketi 
Müşterilerden Fazla 

Para Alıyormuı 
Elektrik Şirketi müşterilerinden i

ki ayda bir tahsiliit yapmayı usul e
dinmiştir. Fakat ~irket bazı semtler
de ban aylar 45 ııtınde bir , diler bir 
kısım yerlerde bazı zamanlarda 65, 
70 gtinde J,ir tahıilit yapmaktadır. 
Fakat, dün Belediyeye yapılan bir şi 
klyet, ıirketin bn şekilde hareket et
mesindeki sebebi de ortaya çıkarmıı 

Sirkecide tahmil ve tahliye işlerini tar. 

Amerika ile 

Ticari Müzakere 
Ankara, 12 (Tan muhablrinden)

Hükiımetimizle ticari müzakereler -
de bulunan Amerikan ticaret heyeti 
şerefine Türk heyeti reisi Faik Kur
doğlu tarafından Çubuk Barajında 
bir ziyafet verilmiştir. 

Yapılan müzakereler ilerlemiş ve 
neticeye yaklaşmıştır. Varılacak an -
laşma ile. Türkiye. Şarkt Avrupa 
memleketleri içine Amerika ile kar
şılıklı lfolaylık ve tarife tenzllatına 
dayanan ilk anlaşmayı yapmış Ola • 
caktır. 

Amerika bu çeşit anlaşmalan, fim 
diye kadar yalnız, Fransa, Belçika 
ve Çekoslovakya ile yapmıştı. In • 
gilizlerle de henüz müzakere halln· 
dedir. Şarki Avrupada da, görüşme 
leri yanlız Türkiye ile kabul etmiş· 
!erdir. 

ITAKVIM ve HAVA i 
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CUMA 

5 inci ay 
Arabi: 1357 
Reb!Olevvel: 12 

Gün: 31 

GOneş: 4.46 - Öğıe: 

Devlet Demiryoltarı 9 uncu işletme ÇUnkU tirket, iki aydan fazla tah
idaresi kendi idare etmeye karar ver silit yapmadıA'ı mıntakalarda yirmi 
miştir. 15 Mayıstan itibaren ham- beşer kuruş olan kofra ve saat kira-

İkindi : Hl 06 - Akş,m: 
Yatın • 21.02 - f~ık: 

Hızır: 8 
Rumi 1354 

Nisan· 29 
12.10 
19.13 
2.44 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
mal işleri idare t.ırafından görülecek }arına 60 günden fazla geçen rflnle-

Maarif Vekaleti, dün azlık ve ya
bancı okullarına mühim bir tamim 
göndermiştir. Bu atmimde fasılasız 
bir surette üç yıl ayni mektepte ders 
veren ve bu vazifede muvaffak ol
duğuna dair müfettiş raporu bulunan 
muallimlerin ücretlerine zam yapıl
ması kararlaştınldıjı bildirilmiştir. 

1 1 
tir. Bunun için tenzilatlı bir tarüe de rin de hesabını yaparak müşteriden 

BiRKAÇ SATIRLA hazırlanmıştır. Yüz metreden fazla fazla para almakta. halbuki 60 giln-
•-------------- mesafeler için iki misli fiyat veril- den önce tahsilôtta bulunduğu ıa-

y erlı mallar sergısi hazırlıkları baı
lamak üzeredir. Sanayi birllfi lda 

re heyeti buıünlerde toplanarak bu ili 16 
rüşecektir. 

mek üzere ton başına 20 - 25 kuruş man abonelere bn yirmi beşer kuru-
tayin edilmiştir şun iki aydan noksan olan farkını 

Trak Vapuru Gellyor hesap edip ayırmıyarak tam ücret al· 
Limanımıza gE"lmekte olan Trak va maktadır. 

.y. purunun. Almanyada fena havalarda Şirketin 11ra ile her semte bu uıu-18 mayısta toplanmuına karar vm. k l dilW b ti k f 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan atı~ 
nan malumata göre yurtta hava, doğu An9 

dolu, Karadeniz kıyıl:ın ve Orta Anadol~ 
nun şnrk kısımlnrıncta çok bulutlu ve me 
vıt yağışlı. Trakya blllgeıılndc bulutlu. dl• 
Jer bölgelerde 87 bulutlu geçmiş. ra r· 
ıar Trakya. Kocaeli ve Eıe bölgelerile ort 
Anadolunun ve Karadeniz kıyılarının garP 
kısımlarında şimali istıkamctten. dlıter ~1 .. 
gelerde umumivetle cenubi istikamette"' 
Karadenlzln şark kıyılarından lruvv~ll 
ce, diğer "Yerlerde nrtıı kmrvı-ttı- e!!ml t f Ayni zamanda tamimde mektep ida 

relerinin gelecek tedris yılına ait büt 
çeleri bu zamlan gözönünde bulun
durarak yapmalan icap edeceği lllve 
eclilmiftir. Zam mikdan da yakında 

•----- yapılan tecru"belrınde 18,9 mil sürat lU tatbi ey e 11• ve u ıure e o -len ziraat odalan konarest • ._...,. ... 
kilin seyahatte bulunması dolayısile bir temin ettiji gönilmüftür. Geminin ra ve ıaat ldralanndan hususi bir ka· 
hafta IOIU'87& bırakılmlltır. dahili tezyinatı, tecrübelerde bulu- zanç temin eylediği anla~ılmıştır. 

• nan ecnebiler tarafından takdir edil- Belediye bu met1eleyi esaslı surette 
G OmrOk bafmOdOrO Mmtafa 1'url, miftir. Trak vapurundan yirmi gün tetkik edecek, netice aüııMle Vekile-

bazı teftlll• için lzmite litmlltlr. Etrilak va uru lecektir. ıe bildirilecektir. 

DQn lstanbulda hav11 ekıerlv<'tlt' kıı 
ve kuvvetli rQzdrh ııecmis. rfö:dr sfrl'I 
den saniyede 9 ili 1 l metre hı:r.la ec;ml ttf 
Saat 14 te barometre 759.6 milimetre td 
Hararet en çok 20.1 ve en az 11,5 

larak k vded'lm' t r 
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Yazan: Ômer Rıza DOCRUL RK M. illetler Cenıiyeti Konseyi dün UZAK ŞA : 

__ -. 
Fransız . - ltalyan Konuşmaları 

Ölmüş Adamları 

Söyletmek 
t • llabeş ıne elcsini müzakere 
~ tı. Müzakere, dahn fazla iki idea-
ın Çarpışması mahiyetinde idi. Cel
~dede bir taraftan Milletler Cemiyeti 
J c l. 
h a ı olan tecavüzü kaldırmak ve Ut.. · 
f un mılletleri tecavüze karşı se -
dcrbcr etınck fikri; diğer taraftan 
lı~ böyle bir vaziyet almak imkansız 

karşısında ameli bir siyaset tu -
tarak urn A b f"k . hUk.. unu arı ı korumak ı rı 

uın sürüyordu. 
hı'" lJ uzakereyi açan Lord Halifaks, 

1 n.bc ıncsc1esi karşısında her dev -
chtın kendi vnzh•ctine ve kendi ta-a h .. l ,, 

ut erine göre hareket etme i lil-
~ırnunu nıUdafa etti. Ve Milletler 
'-tıniyct' . . 

ının Habeş mesclesı karşı -
sında l ~ . . 
d a acagı hır tek ''azıyet bulun-
t uğunu anlatarak "İtalyanın Habeşi 
'b~ndaki vaziyetine karşı gelmek için 
h~r tek çare vardır. O da müşterek 
~r askeri harekettir. Yani harptir. 

b.albuki böyle bir şeyin tasavvuru 
ılc •· 

rek ~Unıkün değildir,, dedi. I\tUşte-
hU hır .askeri hareketin tasav,·urunu 
il e llliimkün göremiyen İngiltere 
.. ~ririyc Nazınna göre yapılacak iş 
rekhv~ı '\'e şeraitin emrettiği hattı ha 

tetı kabul etmek,, tir. • 
l' 

0 rd Ualifaks hu ahval ve şerai
~ eınrettiği hattı hareketi de şu bir 
g(j ç satırla anlatmış ve ~u sözleri 

l' lenı İstir· . ~ . 
'l\Iilletıer Ccıniveti nckadar yük-'ek ,, . 

0 ttrsa olsun ,.a ama ı ve ''a~a -l!:ıaJt '· - ·f 

d ta devam etmesi, onun kendisin 
d ' 11 

daha yüksek bir gaye te kil e
~ et, il undan daha yüksek bir gaye 
ltı~tsa o da umumi barı tır. Ve umu-

lıarışı korumaktır. ,, 
t~i~ayet Lord Halifnks Habeş me· 
heı sı kar ı ındn her devletin ser 
lltı\t hareket etmesi Jazımgeldiğini 
lı llhnış ve Frnnsa murahhası M. 
h 

011tıct tc kendi ine hu yolda müza-
Etet etmiştir. 

lalı~ .noktaina:r.nra Habe murahhas 
tı rı 1hraz etmişler, ''e emrh·akiin ta 
•tınıanı . . .. t • 1 d" ası ıçın ısrar gos ermış er -

h'.t· l'tlaksatları Habeşistan isminin 
~~ hayalet gibi ol a da !Uillf'tlcr Ce-

1l'eti sicilinde ynşamns1 idi. ilahe· 
bıtırahha ları , Habe fethinin ikmal 
CdiJıne • ]d "' .d· - - 4 

nu o WWJ'l •ınin f anınmama 
~1 ln:tınıgeldiğini iddia etmi terse de 
ltıltgün IIabcşi tnnda yerli bir hükü 

11 et hıılunnıadığı Hnbe hiikiıından -
hııı Avrupndn vaşamasından da te. a .• . 

tıu; etmektedir. 

~· Sovyet Rusya murahhası ,.e hari· 
•te kom' · d t ·· ~ ~.. ıserı e, ecavuzu meşru 

~!> lerccek kararlardan tevakki edil 
t?sini rnüdafna etmi · ve en niha . )et ' 

ıı·h ccl e bir karara bağlanmadan 
h 

1 
ayet bulnrn tur. Fakat celseye ni

le~~·ct \'eren Konsey, reisi, her dcv
'ek n IInbcş me elesinde serbest ha
,.. et hakkını Jıniz oldugvunu SÖ\'le-
·~M . 
t '- c, celseye İngiltere ' 'e Fransa 
Cll)İ{j d • . d .h · · il aıresıp e nı ayet \'ernıı~tır. 

Si • 
11 

idealler ~nrpışmasında ameli 
laset · 1 ~ 

tı • ıcap arının nıu?affer olacagı 
lc~ıııdcn rnalıinıdu. Nitekim dc\'lct -

tııı bi ğ 
del\ ..... ~o u. hu icapları daha cv\'el 
htıl duşunmhş '\' C ilhakı tanımı 

ltrıuyorıar. 
ilahe 1 • 

et b nıese e ıne bu ımretlc niha-
~muş naz.ari1e bakılabilir. 

~: 
Pilsudskı·• • öı·· ·· ·· nın umunun 

Üçüncü Y lldönümü 
V'arŞo" 

sudsk· a. 12 (A.A.) - Mareşal Pil-
?lıij rnı~fn öIUrnünün üçüncü yıldönü 
her ta Unascbetile bugün memleketin 
l>ılrn krnfında muazzam ihtifaller ya 

a tadır. 

b Gazeteler b .. k - .. h l 
aşmak • ugun u nus a arının 

ltarnnenalelerini ve ilk sayfalarını 
diyorı Mareşal PHsudskiye hasre -
I~ ar. AN. 
~· 

--.., __ 

Irak .. lran 
Dostluk Muah~desi 

'l'o.hran 
tan ile ı 'k 12 (A.A.) - Geçen yaz f
ihtilan ra arasında nktedilen hudut 
ll?.laşrn ar~nın sureti halli hakkındaki 

a ıle M İ su tarar artta ran parlamento-
rak dost~ndan kabul edilen İran - I
dan tıısd~kdz:rıuahcdesi, Şah tarafın
riYete 0 • e. ılrniş ve binaenaleyh me 

""ll'lnışıır. · - -

Ingiliz, Amerikan 
Harp Gemileri 
Amoy Limanında 

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Uzak Şark 
İngiliz filosuna mensup müteaddit ge 
miler Amoy adasına gitmek üzere 
dün gece buradan ayrılmıştır. Bu ge-t 
miler Kulaksuda bulunan ecnebileri 
himaye için oraya gitmiş olan Ame
rikan destroyerine iltihak edecekler-

dir. , 
Fu,ov'da kargafalık mı_ f.ıktı. 

Hong-Kong, 12 (A.A.)--Aşıvıl __ adın
daki Amerikan gambotunun murette 
batı, ecnebilerin ikametgahı olan Ku 
langsu adasına çıkmıştır .. B~ .a~aya A 
moydan gelen elli bin Çınli ıltıca et
miştir. 

Amoya gitmekte olan Edsell adın: 
daki Amerikan harp gemisi, birden bı 
re istikametini Fuşova doğru tebdil et 
miştir. Fuşovda kargaşalıklar çıkmış 

olduğuna dair herhangi bir haber ol 
mamasına rağmen endişe hüküm .sür 
mcktedir. 

I aponlar üç 1ehir 
iıgal etmifler! 

Nevvork 12 (Hususi) - Uzak Şark 
tan ge"'len en son haberlere göre A
moydaki Çin kuvvetleri, içe doğru çe 
kilmişlerdir. 

Şantung cephesinde vuku bulan mu 
harcbelere dair alınan haberlere göre 
Japonlar Longhay hattına doğru şi
malden ve cenuptan ilerilemektedir
ler. Çin hükumet merkezi olan Han
gav, Japonların yeniden üç şehri iş
gal etmiş olmalarından endişeli gö
rünmektedir. 

Çin kaynaklarına göre 
Hankeu, 12 (A.A.) - Çantung'un 

cenubunda muharebe şiddetl-e de -
vam etmektedir. 

Tnnçeng mıntakasında: Müteaddit 
mütekabil hücumlardan sonra, Çin -
lilcr Tangçeru?'in. simııli 1~arbisinc!e .-r;;Jl~\!'lli)'U bo o--·--- -·• 
Çiçuang ve_Unra altına almışlardır. 

Amerikanın Berlin Sefiri 
B. Hugh R. Wil•on 

Almanyaya Verilen 

Notanın Metni 

Neşredildi ! 
Vaşington, 12 (A.A.) - Hariciye Ne 

zareti, 9 Mayıs tarihinde Berlinde 
Amerikan sefiri tarafından Alman hü 
kiımetine verilen ve Almanyanın iktı 
sadi ihtiyaçları için kullanılmak üze 
re Yahudi emlakinin tesciline dair o-

lan Göring kararnamesini protesto e-
den notanın metnini neşretmiştir. 

Amerika hükCımetiİi8 KfuıunucvvE'l 
- ..... ~uu:ı uuı - atman mua-

hedenamesi mucibince girişilmiş olan 

1 ı f [Yazan: B. FELEK] 

Ancak Bir Prensip ti a 1 Bundan bir sene kadar evvel, bel-

ile Biteceği Umuluyor 
Bir ltalyan Gazetesi: "Fransa, Bertin • Roma 
Mihverini Bozmaktan Vazgeçmelidir!.. Diyor 

12 (AA) - Salahiyettar Fransız gazetelerine cevap vererek: 
Roma, · · İtal ·1 bir yakınlık mahafil, 1talyanlnrla Fransızlar ara- "E~er Frans~ . ya ı e . 
daki müzakerelerin sadece bir tesıs etmek ıstıyorsa Bertin - Roma 

sın . ı"tilafı ile neticeleneceğini ye mihverini bozmak arzusundan vaz-
prensıp l"d' d' 
b .. kereleri Romaya bir Fran- geçme ı ır.,, ıyor. 

u muza • l • F zl 
firi gönderildikten sonra diğer Berlın gazete en ran•ı ara 

sız se k" ·· l 
birtakım müzakerelerin takip edece atef pÜ• uruyor ar 
ğini tahmin etm"ktedir.. . Berlin, 12 (A.A.) - Hitleri~ Roma 

Bundan başka Akdenız meselcsı- ziyareti sırasında Almanya ıle İtal
nin halli hakkında bir prensip itilafı ya arasında bir askeri anlaşma yap~l 
hasıl olmuş olduğu söylenmektedir. dığına dair bazı Fransız gazetelerı
Arazi statükosu muhafaza edilecek nin neşriyatını mevzuu bahseden "Bo 
ve Libya ile Tunus arasında bir mu ersen Zeitung" diyor ki: 
kavele aktolunacaktır. "Almanya ile İtalya müşterek bir 

F gazetelerinin sevinç gününü kutlularken Fransız 
ranıız ~h ı · · d .. al l politikacıları sihı ses erını uyuyor-

mut ea arı lar. Harpten beri Fransanın bütün 
Paris, 12 (A.A.) - Fransız gazete- dostlukları müşterek muslihane he

leri dünkü mütaleaları hılafına ola- deflerden veya siyasi noktai nazar 
rak Fransız - İtalyan müzakereleri- müşahedelerinden değil, diğer dev -
nin bu hafta içinde müsbet bir netice !etleri ve bilhassa Almanyayı tehdit 
ye varamıyacağım yazıyorlar. Maten etmek arzusundan ve müthiş silah
gazetesi Mussolinınin Cenevaya seya larla onların hayatlarını tehlikeye 
hatinin bu müazekcreleri teahhüre koymak azminden doğmuştur.Alman 
uğratacağını hususile ki Hariciye Na İtalyan dostluğunun hakiki manası 
zırı Kont Çianonun da Mussolini ile hakkında Fransız mahafilinin gös
birlikte seyahate çıkacağını kaydey terdiği anlayışsızlık ta ancak bu su-
lemektedir. retle izah edilebilir. 

Epok gazetesi de Negfö;ün Cenev- Bu ayni zihniyetin diğer bir misa-
reye gelişininRomada endişe uyandır lini de Fransız Generali Niessel'in 
madığını ve İtalyan hükumetinin na bir makalesinde bulabiliriz. Bu Ge
sıl olsa İngiliz ve Fransız delegeleri- neral Polonyayı, Macaristanı, Roman 
nin Habeşistan meselesini kati ola- yayı ve Yugoslavyayı Almanyaya 
rak halledecekleri kanaatinde bulun karşı askeri blok halinde birleştir-
duğunu yazıyor. mek istiyor. Fakat bu memleketler 

Bir ltalyan gazete•i Fransız generalinin bu kombinezonu 

diyor ki: \ nu ve Fransanın hegemonyası tahak 
Milano, 12 (A.A.) - Gazeta del kuk etsin diye kendilerinin ezilmesi 

P.oPolo, Alman _ 1talvan. müpasebatı )ııL-.ıı.cıınd .. v.PnılAn. • hıı .a.arln tAkJU.i 
nın samımıyc;mnaen §upne eaen bazı kabul edecekler mıdır?. 

ki daha az bana N asrcddin Hoca fık 
raları hakkında bir eser yazmam 
teklif edildiydi. Eser ne oldu orası
nı burada tetkik edecek değilim. 

Eseri yazmıya başladım. Kaynak 
olarak yeni eski basılmış Nasreddin 
Hoca kita\)larını aldım, okudum. ~e 
nim mahfuzum olan gayri matbu 
fıkraları topladım. Bu tetkiklerim 
sırasında yabancı dillerin bu kabil 
eserlerini de karıştırdım ve gördüm 
ki, ya bizim Nasreddin Hoca fıkra
larını onlar almışlar ve kendilerine 
mal etmişler, yahut Nasreddin Ho
ca letaifi arasına bir kısım yabancı 
fıkralar girmiş. Bunların hangisi doğ 
ru olduğunu kestirmeden evvel ak
lıma şu geldi: 

- Demek ölmüş adama her şey 
söyletilebiliyor. O halde ben de ya
bancı dillerde mevcut fıkralan alıp 
Hocanın ağzına yakışacak tarzda 
nakletsem ne olur? 

Laf aramızda bu müUıhaza, zen -
gin ve henüz piyasaya çıkmamış 

fıkraları havi bir letaif külliyatı ya
pabilmek pek çekici bir şeydi. Llı -
kin hocanın kendisine ait olduğun -
da şüphe edilmiyen fıkralarındaki 

safiyete mukabil bu adamcağıza söy 
lemediği sözleri ölüdür. Tekzip ede· 
mez,, diye söyletmeyi doğrusu çir
kin ve ayıp buldum. Hatta hayatın 
öte tarafında olan bitenler hakkında 
vazıh bir kanaatim olamamasına rağ 
men merhumun bu yüzden meza -
rında; 

- Ulan şehir uşağı! iıkinde fin -
c11ncı katırlarını ürküttüğüm ıçın 

bir daha mezardan çıkmıya tövbe et 
meseydim, gelir sana ağzının tadını 
verirdim. Sen ne edip te bana de -
mediğim lafları dedirtiyorsun! Ben 
senin Hacivadın mıyım? dive söylen 
diğini işitir gibi oldum. Ve o yola 
yanaşmadım. 

__Bir :ha;J71l 2AnuannJr matbuatımız

da intişar eden tarihi, siyasi , askeri, 

- C~nubu garbide Çinliler. Hançin
yu'yu geri almışlar ve Pihsien'in şi
malinde Seçu~eng'e varmışlardıt'. 
Diişman mühim zayiata uğratılmış -
tJr. 

taahhütlerin Almanya tarafından ih- sunda süratle teminat vereceği ümit 
lal edilmişolduğunu ehemmiyetle kay edilmektedir. iSPANYA: 

edebi hulasa kariler olfoyup bir şey 
öğrensinler diye çıkan ve çoğu "dö
küman,, lara müstenit tarihi menki-

detmede ve kararnamenin Amerikan Amerikada büyük manevralar 
Nevyork 12 (A.A.) - Asyadan gele vatanda~larına tatbikını protesto et-

cek herhangi bir taarruza karşı sana 
mektedir. Alman hükumetinin muta- yi şehirlerinin müdafaası için geniş 

Asiler V alansiya 
ve Barselonayı 
Bombaladılar 

be nevinden sayılan tefrikalarda mad 
deten ve manen ölmüş. kendini mü 
dafaadan mahrum adamlara yazmak 
ta olduktan hikayelerini istedikleri 

Jnponların Tairşvang bölge~inin 
şimalinde Yuvanggan'a yaptıkları 
hucumlnrı tardetınışlerdir. 

savver tedbirlerin, Amerikan vatan- mikyasta mühim manevralar yapıl
daşlarına tatbik edilemiyeceği husu- mağa başlanılmıştır. 

neticeye ulaştırmak ve hükümleri -
ni kolaylaştırmak icin birtakım söz 
ler söyletiyorlar. Bu sözler, ooyli-BÜYÜK BiR TAYYARE KAZASI: 

Amerikanın Okyanus tayyarelerin
den biri birkaç giin önce Tomgyka ~a 
hillerinden iki nıil mesafede kazaya 
uğramış ve batmıştır. Fakat tayyare 
batmadan evvel 16 yolcusu ve tayfa. 
sı kurtarılmıştır. Kurtarılanlar der· 
hal sahile götürülmfü}lerdir. 

Yukarıdaki resimde, batan tayyare 
yi ve kurtarılanları görüyorsunuz. 

Londra, 12 (ı!ususi) - İ.spanyadan 
gelen en son haberlere göre bugün 
Barselon asiler tarafından iki kere 
bombardıman edilmiş ve 46 kişi mak 
tul 50 kişi mecruh düşmüştür. 

Valensiya da asiler tarafından bom 
bardıman edilmi.ş ve şehre 80 kadar 
bomba atılmıştır. Bir rivayete göre 
28 kişi maktul, 60 kişi mecruh düş
müştür. 

Asiler Neronun şarkında beş mil 

ilerilediklerini bildiriyorlar. Hüku

met bugün tebliğ neşretmemiljtir. 

' İNGILTERE: 

yenin . lehinde olsun aleyhinde 
olsun yalnız hikayecinin ri -
vayetinden ha~ka bir senede 
dayanmadığı icin bir tevsik kuv -
vcti olmasa bile vakadan uzaklaştık 
ça bulanan ilerideki tarih araştırma 
Iarında hakikat aleyhinde bir tesir 
yapması pek muhtemeldir. 

Avrupada da Recit historique bu ce 
şit birçok eserler yazılıyor. Lakin 
bunları azami nisbctte indi rivayet 
ve mülahazalardan ari olarak yazar 
lar. Yalnız şüphesiz her muharririn 
rüyet zaviyesine f{Öre eserin ceşnisi 

Krahn Taç Giyme 
Gününün ilk 
Yddönümü 

değişir. Fakat dedi~im gibi sözleri
ni teyit ve tekzip imkanından uzak 
adamların ağızlarına da istedikleri 
lafları vermezler. Zaten bu bir mü-

/ nevver adamın vazifesi olmakla be
raber çokça miktarda da bir ahlak 
zaruretidir. 

Londra. 20 (Hususi) - Bugün İn
giltere Kralının taç giyme gününün 
ilk yıldönümü idi. Şehir süslenmiş 
ve toplar atılmış, Bukingham sarayın 
da kabul resmi yapılmıştır. 

Kabinede değişiklik rivayetleri 

Londra, 12 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, yeni bir nazırın intihabı do 
layısilc kabinede icrası zaruret kes
bctmiş olan tadilin ehemmiyeti üzee
rinde ısrar etmektedir. 

Parlamentonun itimadını haiz ol

madığı kanaatinde bulunduğu takrir 

de Lord Svintonun istifa etmek mec 

buriyetinde kalacağı söylenilmekte
dir. 

İyi mallımat almakta olan mahafil 
Başvekilin her ne bahasına olursa ol-

J 

s~.n kabinede tadilat yapılmasının ö
nune geçmeğe çalışacağını beyan et
mektedir. - -

ITALYA: 
---
Ceneva. Mussoliniye 

Parlak Bir Kabul 
Resmi Hazırhyor ! 

Cenova, 12 (A.A.) - Stefani ajan 
sı bildiriyor: 

Düçcnin ziyareti münasebetile şe
hir fevkalade parlak bir kabul resmi 
ve muazzam tezahürat hazırlamakta 
dır. Hükumet reisinin şerefine bu sa 

bah kırk tahtelbahir ile iki torpito 
muhribi buraya gelmiştir. 

Düçe, üç günden ibaret olan ziya-
reti esnasında bir çok mühim Nafia 
inşaatının küşat resimlerini yapacak 
birtakım inşaatın temel taşlarını ko
yacak ve ~murgaSJ hazırJanmış olan .. 
otuz beş b1? ton hacmindeki tmpe .. - ço -
zırhlısının ılk saçının konulrrı~oözü söyle 
hazır bulunacaktır. .r. 
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.M.ahkemeı·erde 

Kuruçeşme Cinayeti Davası 

Baba Katili Zekinin 
Muhakemesi Görüldü 

Dün Dinlenen Yeni Şahitler Bazı 
Mühim · ifşaatta Bulundular 

DöVME VE ZiNA :. 

Karısın1n 
Evine Metres 
Getir~iş 

POLİSTE: 

Bir Karpit 
Parladı 
Çocuğu Yaraladı 
Vahan, Aleko ve Marko isminde üç 

çocuk, Sıraserviler caddesinde bul -
dukları karpit parçalarını, bir konser 
ve kutusuna koyarak ateşlemek iste-
mişler ve karpit ani olarak parlamış, 
Alekonun başını kısmen yakmıştır. 

Sarcuı tuttu 
Kasımpaşada Mescit sokağında o

turan Haydar isminde biri sokaktan 
geçerken sarası tutarak düşmüş ve 
başından ağır surette yaralanmıştır. 

YARDIM 
LİSTES i 

Matbaamıza müracaatla Kırşehir 
felfıketzedelerl için yardımlarını bil 
dlrcn okuyucuları.ıruz.m iaimlerl aşa
ğıdadır: 

' Lira K. 

---
1656 95 DUnkO llate yekOnu 

10 00 Beyoölu ZoOrafyon llaeıl 

1 
il. A talebeal 

193 63 Robert kolej erkek kısmı 

muallim ve talebeleri 

---
18110 58 Yek On 

lstanbul Radyosu 
ÖÔLE NEŞRiYATI: 

Saat 12.30 Plt\kla Türk musııc: 
12.50 Havadis. 13.05 Pll\kla tilrk rtıll= 
kisi. 13.30 Muhte.lif plAk neşriyatı. 14 

Son. 
AKSAM NEŞRİYATI: 

Saat 18.30 Spor ve gençlik bayrtf 
Konferans Reşat Tanberk; Tıp F~ 
tcslnden 18.45 Beyoğlu Halkevl göstf 
kolu tarafından bir temsil. 19.15 JC.ıı 
ferans: Ali KAmi AkyQz: (Cocuk teı· 
yesi) 19.55 Borsa haberleri. 20.00 ~ 
zaffer İlkar ve arkadaşları tarnfıw 
türk musikisi ve halk şarkıları. 2ot: Dün Ağtrceza m=ıhkemesi~e, geçen 

sene ağustosun yirmi altısında Kuru 
çeşmede babasile erkek kardeşini öl
d üren Zekinin muhakemesine devam 
edildi. Suçlu geçen celsede müdafaa 
şahitleri göstermişti. Şahitler arasın

da Beşiktaş ahkamı şahsiye h!tkimi 
Niyazi de vardı. Zeki bildiklerini şöy 
le anlattı: 

çin 26 Ağustosa talik ettik. Bu arada 
Zeki mahkemeye bir istida daha ver 
di. Babasının emlô.kini başkalarına 

ferağ etmek üzere olduğunu ve mah 
keme bir karar verinceye kadar ta
puya bir tezkere yazılarak fcrağın 

durdurulmasını istiyordu. Ben asıl da 
vayı talik ettiğim için bu istidanın da 
o vakit tetkik edilmesine lüzum gös-

Meşhut suçlar müddeiumumisi 
Orhan dün bir dövme, işkence ve zi
na davasını tetkik etti. Suçlu Talebe 
yurdunda odacılık yapan ve Küçük
ayasofyada Medrese sokağında 16 nu 
mar ada oturan İsmail isminde bir 
gençti. Davacılar da kansı Hayriye 
ile kainpcdcri idi. Hayriye ayağına 
terlik giymiş ve kucağına bir aylık 
çocuk kundağı almıştı. İki yaşında 
çıplak ayaklı bir çocuğu da elinden 
tutarak Müddeiumumiliğe getirmiı -
ti. 

Bir çocuk denizde boğuldu 
Mevsimin ilk deniz kazası dün ol

muştur. Sabahleyin Karaköyde Meh
met Ali Paşa hanı önünde denize gi
ren çocuklardan 12 yaşlarında ve he 
nüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir ço 
cuk boğulmuştur 

HENDEKTE: 

Bir Piyango 
Bileti Davası 
Neticelendi 

Hava raporu. 20.48 Ömer Rıza tnrafl 
dan arapça söylev. 21.00 Nihal ve ıırl 
daşları tarafından türk mus!k!s:I ve ı:: 
şarkıları (Saat ayarı} 21.45 Orks,e: 
1 - Çaykovsky: Kas nuvn:ıet süvit. S 
Grieg: O prentan. 3 - Pctras: Mı.ırıt' 
22.15 Ajans haberleri. 22.30 PlAkln 
lar; Opera ve operet parçaları. 22.SO 
hnb('J"lcr ve ertesi gilnOn programı ı' 
Son. 

- Bu Zeki geçen sene Haziranın terdim. 
22 inci günü bir istida ile bana mü- Hacı Şevkinin avukatı da şunları 
racaat ederek babası Hacı Şevkide söylemişti: 

müzmin idrar hastalığı ve akıl has- - Esasen Hacı Şevki oğullnrı Ze
talığı bulunduğu için kendisine bir ki, Sıddik ile noterde bir mukavele 
müşavir seçilmesini ve kendisi de en yapmış ve bu mukaveleye gôre de 
büyük oğlu olm:ısı dolayısile müşa- her iki oğlu vera5etten feragat etmiş 
virliğe tayin edilmesini istedi. İstida- lerdir. Binaenaleyh emliık ve emval 
sına bağlı tabibi adil Enver Karan ta aramak için müşavir tayinine de lü 
rafından verilmiş bir de rapor vardı. zum yoktur. 
Bu raporda vaziyet şöyle izah edili- Zeki buna şu şekilde cevap vermiş 
yordu: ti: 

"Hacı Şevkinin melekatı akliyesi - Filhakika biz bir mukavele yap 
kendisini idareye kafi olduğu gibi tık. Babamız biz~ koru, bahçe, arazi 
müktesibatı fikriyesi de yernidedir ve ev verecekti. Vermedi. Mukavele 
Yalnız yaşının ilerlemesi ve bilhas- ivazsız olduğu içın hükmü yoktur. 
sa hissiyatında olan fartı rikkat ıle 26 Ağustos günii muhakemeye de
sebatsız ve kabiliyeti telkiniyesinin vam edilecekti. İşittim ki Zeki o gün 
ilerliyerek her söze uyması ve kan- babasını ve kardeşini öldürmüştür. 
ması mümkündür. Binaenaleyh Ka- Şahidin ifadesı bittikten sonra 
nunu Medeninin 379 uncu maddesine suçlu Zeki şahıtten bazı sualler 
göre ehliyeti hukukiyesinin tahdidi sorulmasını istedi ve: 
ile bir müşavir tayini fennen muva- - Babamın 300 lira bile etmiyen 
fıktır." bir nrsnsile kafasını soktuğu bir da-

Yalnız bu raporun tarihi istida ta- mından bnşka bir şeyi yoktu. Ben em 
rihinden altı ay evvelini gösteriyor- lake konmak için değil, sırf babamın 
du. Ben bunun sebebini kendisinden menfaatini korumak için mahkeme
sordum. o, sualimi şöyle karşıladı: ye müracaat etmıştim ve muhakeme 

. esnasında da herhangi bir müşavirin 
- Muamcleyı kolaylaştırmak için t · edil i i ·· 1 d' B 'h 

ayın mes n soy e ım. u cı e-
rtrporu daha evvelden aldım, dediL ti d şah'tt d d" e ı en sorunuz, e ı. 

Ben babasının bizzat çağu:ılmasına R · h"tt b d o d • . .. . eıs şn ı en unu s:ar u. .:ı ıı::ııg 

karar verdım. Bır gun Hacı Şcvkı ve lunun 0 vakit mohkemcye verdiği is-
a1'tık~tı ma~~cye geldiler. Hacı tidasını aynen okudu. Bu istidnda 
Şevkıyc vazıyctı anlattım o: kendisinin müşavir tayin edilmesini 

- Benim aklımda, fikrimde hiç bir istiyordu. 
şey yoktur. Müşavire de ihtiyacım Bundan sonra Beyazıt Maliye şu
yoktur. İstida sahibi oğlumun aklında besi memurlarından Cevdet dinlendi. 
zaaf vardır, dedi. Bundan sonra Zeki O da Zekinin Maliyede babasına ait 
babasının bu sözlerine itiraz ederek: bazı işler takip ettiğini, fakat bu iş-

- Babam emv:ıl ve emlakini baş!rn lerin hakiki mnhıyetini şimdi hatır
larına verecektir. Varisler bundan lıyamıyacağını söyledi. İhsan ve Fe
mahrum kalacaklar. Bunu isbat ede- ridun ismindeki şahitler gelmemişler 
cek vesikalarım da var, dedi. Biz de di. Muhakeme bun!frın çağırılması 
muhakemeyi bu vesikaların ibrazı i- için başka -bir güne bırakıldı. 

İFTİRA: 

Bir icra 
Daires:nin 
Dosyası 
Müddeiumumilik dün bir suç tas

nii ve iftira davasını neticelendirdi. 
Hadisenin davacıları avukat Mustafa 
Kemal ile müekkili Eşref Vicdandı. 
İddiaya göre hadise şöyle olmuştu: 
Bir gün avukat Mustafa Kemal ile 
Eşref icra dairesinde bir dosyayı 

MÜDDEIUMUMILIKTE: 

H üseyin 
isminde Biri 
Aranıyor 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

evvelki gün akşam Beyazıtta tram

vay içinde geçen bir dövme hadisesi

ni tetkik etti. Biletçi İsmail tramvay 

da bulunan bir gençten bilet alma

sını istemiş, bu genç para vermemiş, 
biletçinin talebini kontrolör Fahri de 
tekrarlamıştır. Genç yine aldırma-

Polis Süheyla isminde bir kadını 

da İsmailin suç ortağı olarak getir

mişti. Hayriye gözyaşlarını mendili

ne içirerek şikayetini şöyle anlatı

yordu: 

- Ben gebe idim. Doğurma zama
nım yaklaştı. Ko~am İsmail bana de
di ki : "Sen Kulaya babanın yanına 
git, orada doğur. Burada ben sana 
bakamam. Ben doğurmak için baba
mın yanına gittim Babam da fakir 
bir rençberdir. Yanında doğurdum. 

Mnsrnf etti. Çocuğum bir aylık oldu. 
Kocam beş para göndermiyordu. Ni
hayet babam iki cocuğuma ve kendi 
mc böyle bakamazdı. Beni geı:en haf 
ta buraya gönderdi. Ben evimize gel 
dim. Evde kocamın yanında burada 
gördüğünüz Süheyla vardı. Metres 
hayatı yaşıyordu Ben çocuklarımın 
ve bir lokmanın hatırı için evimde 
kocamın yabancı bir karı ile buluş
masına bile göz yummaya mecbur ol 
dum. Fakat kocam bana ve çocukla
rıma bakmıyordu. Metresile bir oda 
ya çekilmişti. Aç kaldık. Nihayet va 
ziyneti Kulada bulunan babama yaz
dım. ve: 

- Baba, biz aç kaldık, Damadın bi 
ze bakmıyor, dedim. Zavallı babam 
dün ~nhnh ll'11la~t,,., ı,..,11 •• ,. 0-1-:~ 

kapıyı çaldı. Açtım. İçeriye girer 
girmez kocam yerinden fırladı . Ni
çin geldin, diye babamın üsti.ine hü
cum etti. Onu tokatladı. Kafasını ka 
nattı. Sonra benim üstüme yürüdü. 
Bileklerimin damarlarım tırnaklari
le kesmek istedı. Ayni zamanda to
katladı. Kocam zina yapıyor. Kendi
sinden davacıyım. 

İsmailin kainpcderi de hadiseyi ay 

ni şekilde anlattı. Müddeiumumi da

vacıları Tabibi Adliye muayene et

tirdi. Tecavüzü tesbit ettirdikten son 

ra şahitleri dinledi. İddianamesini 
tanzim ederek hem dövme ve hem de 

zina suçile 1smaıl ve Süheylayı As-

liye Dördüncü Ceza 
verdi. 

Mahkemesine 

--O>----

Koca, Evine 
Tecavüz Eden 
Adamı O ldürdü 

tetkik ederken Mustafa Kemal bir 
tebliğ ilmü haberini Eşref Vicdana 
vermiş, o da cebıne koymak üzere i
ken avukat Refik icra muavinine mü 
racaat ederek ilmühaberi imha ede
ceklerini haber vermiş ve bir cürmü 
meşhut ynptırmı~tır. Davaya dün As 
liye Dördüncü Ceza Mahmekemcsin· 
de bakıldı. Mustafa Kemal: 

mış ve ısrar edince de hem biletçiyi, 
hem de kontrolörü yumruklamış, tek 

Zonguldak, 12 (TAN) - Zongul
dakta Ontemmuz mahallesinde otu
ran, Vakfıkebirli Mustafa oğlu ~eh 
met Bayrak, ayni köyden Ahmet Yıl 
mazı öldürmüştür. Cinayete sebep, 
Ahmet Yılmazın, Mchmedin karısı 

21 yaşındaki Havvayı kaçırmak is -
temesidir. 

melemiş ve ondan sonra da arabadan 

atlıyarak kaçmıştır. Yalnız kaçarken 
tramvayın içine :ıepkasını düşürmüş
tür. Davacılar polise müracaat etmiş 

ler ve şapkayı da vermişlerdir. Şap

kanın içinde suçlunun isminin Hüse

yin olduğu yazılı idi. Müddeiumu

milik şmidi bu Hüseyini aramakta-

Vaka şöyle olmuştur: 

DuıJardan düftÜ 
Hendek, (TAN) - Bir senedenbe

ri devam eden bir piyango bileti da
vası nihayet bulmuştur. 

HAFİF KONSERLER: 
Kasımpaşada şair Mihri sokağında 

oturan Mustafa isminde bir genç. 
Bahriye hastahanesi duvarlarına tır
manırken düşmüş ve başından yara
lanmıştır. 

Parmaklannı makineye 
kaptırdı 

Beykozda kundura fabrikası ma
rangozhanesinde çalışan Mehmet oğ 
lu Bayram sol elinin parmaklarını 
makineye kaptırmıştır. 

Balkonu tamir ederken 

Mesele şudur: Ziraat Bankası sa
bık veznedar1 Mustafa, 23 üncü ter
tip piyango biletlerinden birisi nı
sıf. ücü de beşte bir olmak üzere 
dört bilet almış, fakat dördüncü ke
sideden sonra ücünü almamıştır. 

Bunlar da başkalarına satılmıştır. Be 
şinci kesidede birşey çıkmamış, altın 
cı keşidcde bu biletlerden birine iki 
bin lira çıkmış. sahibi olan on yedi 
kisive verilmiştir. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Neşeli rrı-1 
ki (8.15 devıımı) 13 Berlin kısa dıııf 
hafif musiki (14,15 devamı) 13,25 B 
reş: PUık konseri 14.30 Romen hnlk ı1I': 
slkfsl 17,10 Prng: Kilçük hafif mı.P 
konseri 17,30 Bcrlln kıstı dalgası: ~ 
lJ akşmn musiki!;! 17,45 Berlln kısa 
gası: İŞS(lOu konseri (18,50 devamı) ıJ 
Orkestra: Eğlenceli musiki 19,15 Bil):!' 
Karışık musiki 19,20 Prag: Schrııtll 

musikisi 19,30 Brllno: Pldk musikisi ı 
Radyo Romanya: Plı\k 20 Bcrlln r-' 
dalgası: Hafit mus!ldsl 20,10 Viyana: 
ctlk eitlenccli parcnlnr 20,15 BraUsl• 
Pldk musikis i 22 Ostrnvn: Populer ~ 
ser 22 Brüno: Radyo orkestrası 22 · J 
mı yeni Alman musikisi 23.25 BO!Cf'' 
Ham ptıik musikisi 23,30 Peşte: Ast. 
bando 

Beykozda bir evin ikinci katında 
ki balkonunu tamir etmekte olan Mo 
iz isminde biri sokağa düşerek muh
tclü yerlerinden yaralanmıştır. 

Bunun üzerine Mustafa, kendL'>i
ne ait biletlerin baskasına ~atıldığ1 
iddiasiyle gecen Maytsta. TayyarP 
Cemiveti subesi muhasibi Kazım Us 
t>ri dava etmiştir. 

OPERALAR. OPERETLER: 
Eroin bulundu 16.30 Berlln kısn dalgası: Opera m 

klsl 20,30 Peşte: Operada verile<-"e'k 
ycs 20,35 Bükreş: Operada vcrilecelc ~ 
sili nnkil. 

Galatada Karaoğlan sokağında otu 
ran sabıkalı Marmara Hasanın karı
sı Zeynebin ve ~abıkalılardan Rece
bin Üzerlerinde eroin bulunmuş ve 
Karagümrükte İsmail isminde bir 
genç sokakta eroin çekerken yakalan 
mıştır. 

Mahkeme, uzun tetkiklerden son· 
ra, davanın reddine kı:ırar "ı-rmiştir. 

Cok Cirkin Bir Adet ODA MUSİKİSİ: 
20,40 Prag: Yaylı kuartet konseri ( 

ta na ) 
Hendek. (TAN) - Arada ~ırada gii 

riiln üğü için hala vazgecilmPdiği an
lasılan ı?ario ve çirkin bir adet. bu
rada birçoklarının rahatını bozuvor. 

RESiT ALLER: 

Ağır surette yaralandı 
10,15 Bcrlin kısa dalg~sı Pıyano - r..ı 

man sonntları (Mozart) 20,05 Bilkrd
yolonııel konscrl 21,45 Berlln kısa dıı1i 
sı: Piyano konseri (Mozart) Arnavutköyünde İstelyo ve Han

dan isminde iki çocuk kavga eder
lerken, attıkları büyük bir taş Pana
yota isminde diğer bir çocuğun başı-

Yedi vasından tutunuz da yirmi 
ve hatta yirmi beş yaşına kadar olan 
bekar ve evli genC'lerden bazıları 
geceleri mahalle aralarında. hiç n•i1 
nasebetleri hkulunmıvan ~vlerin avlu 

DANS MUSiKİSi: 
, ,15: .B\Ucl'6$ rı!:9.lll Peste 2lt'.20 vtyıı~ 

na rasuamı~ ve ranayot a~u ........... ... 
yaralanmıştır. 

u.uau ... .,.une re. Petıı . . 
la kaldırıp aileleri sey ele~ını hı7~~ NTKSARDA: 

Çakı ile yaralandı 
Gedikpaşada Azak sineması bekçi

si Osman ile terzi Kirkor şakalnşır
larken, Kirkorun elindeki çakı Osma 
nın omuzuna saplanmış ve Osman ya 
ralanmıştır. 

Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Bütçesi 

Ankara, 12 CTan muhabirinden)
Bütçe encümeni hudut ve sahiller 
!!ıhhat umumi müdürlüğünün 1938 
bütçesini kabul etmiştir. Bütçede 
masraf faslı 48 bin 494 lira, varidat 
ise 100 bin 594 lira olarak tespit e
dilmiştir. Varidatın 467 bin 500 li -
rası adi, 26 bin 600 lirası fevkalade 
menbalardan ve 100 bin lirası da ma 
liye vekaletinin yapacağı yardımdan 
temin edilecektir. 

Adi varidatta tonilato rüsumu ge 
çen seneden 12 bin lira fadasHe 467 
bin 500 lira tahmin edilmiştir. 

dırlar. Hatta, yüksek pencerelere YC' 
tişmek icin merdiven kullandıklan 
bile J?Örülüyor. Ev sahibi, bu çirkin 
gözcülüğe müdahale etmek istediği 
takdirde "eski adetimizdir .. cevabiy 
le karsılasmakta, bazan dayak t:t 
yemektedir. 

Muhakkak ki mahiyeti bilinmiye· 
rek teessüs etmiş olan bu adetin çir 
kinliği artık takdir edilmeli ve hic 
kimse böyle fena bir harekette bu
lunmamalıdır. 

ZlLEDE: 

Mahsul iyi Olacak 
Zile, (TAN) - Burada "Kırk ikin 

di,, denilen Nisan yağmurları bere
ketli olmuştur. Bu sene mahsulün 
çok iyi olacağı tahmin ediliyor. 

Zile, (TAN) - Açık bulunan ka
zamız inhisar memurluğuna Konya 
inhisarından R. Özak tayin edilmis
tir. Ziraat memuru Hilmi Kilerci. 
Samsun inhisarlar ziraat memurlu
ğuna tayin olunmuştur. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 

H. Paıa • Adapaıar Tenezzüh Trenleri 
15-5-938 tarihinden 15-8-938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazarı 

arasında iki ve İzmit - Adapazarı arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere 
konulmuştU[. Haydarpaşadan saat 6,55 ve Adapazarından saat 18,56 da 
hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabslardan ve Haydar
paşadan saat 7 ,30, Ada pazarından 18,00 de hareket edecek olan trenler 
de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, tzmitten tahrik edi
len trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara 
varış ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştlr. C2805) 

İstasyonlar Birinci Tren İkinci Tren 

1 t::~w • a ·~· - • • - -L.-•'' 

Giderken Öldü 
Niksar, (TAN) - Asar köyün~ 

yirmi iiç yaşlarında bir genç h8· 
babasivlc beraber buradnki dis? 
sere g~lirken ölmüş. defin ruhsat' 
si alınmadan harmancık mezarlıf. 
gömülmiistür. Dört gün sonra t1l 
deiumumiliğe yapılan ihbar üze 
ceset mezardan çıkarılmış. fakat 
ti bir teşhis konulamnmıştır CeSt 
Mr tazyik alameti de görülmemi • Niksar, (TANl - Kızılay Başı;-: 
Aziz Ülkerin delfıletiyle. zelzele ! 
kctzedcleri icin ilk hamlede to 
nan iane 90 lirayı bulmuştur. 

Bir Köyün Kadınları 

Muayene Ed ildi 
Niksar, <TANl - Düzkese kof 

de, yeni doj!muş bir çocuğun ce 
bir çukur içinde bulunmuştur. Cf 
~un, basma yapılan tazyil<lc öld 
düğü tesbit olunmuştur. :aelcdi:ı'' 
hilesi. Diizke!te köyündeki 110 
dm ve kızı muayene etmiş, ~ 
~un bunlara ait olmadığı anlaş1 
tır. Tnhkikata devam olunuyor. 

Istanbul asliye mahkemesi ır 
ticaret dairesinden: Selanik bati 
tarafından Galatada ıHavyar batı 
18 No. da Balcı zade Mehmet ,.e 
rif zade Süreyya Şirketine iz9 - Ben ilmühaberi müekkilime 

verdim. Kendisi meraklıdır. Tetkik i
çin cebine kbymuştu. İmha için de
ğil, dedi. Mahkeme de suçu sabit 
görmediği için her ikisi hakkında be
raet karan verdi Mustafa Kemalle 
Eşref Vicdan bu karardan sonra Müd 
deiumumiliğe müracaat ederek cü
rüm tasnii ve iftira davası açmışlar
dır. Müddeiumumilik iddiayı tetkik 
ve avukat Refik hakkında men'i mu 
hakeme kararı vermiştir. 

dır. 

Ahmet gece saat 19,30 da Mehme

din evine giriyor ve karısı ::lavvayı 

kaçırmağa zorluyor. Kadının batır -

ması üzerine Mehmet odayll giri -
yor ve bu işten vazgeçmesi için Ah
mede yalvarıyor. Bunun üzerine Ah 

Varış Kalkış Varış Kalkış 

Balcı zade MehJTıet aleyhirt' 
kıta taahhütname mucibince üç 

dokuz aylık komisyon bedclindt 
lacağı olan (355,55) liranın ttl 

TEVKiF ANEDE : 

Firar Eden Kimse Yol( 
Dün, bir akşam gazetesi geçenlerde 

Tevkifhaneden kaçan ve Adanada ya 
kalanan amca katili Tevfiğin evvelki 
gün Tevkifaneden tekr.ar kaçmak is-
terken yakalandığını yazıyordu. Yap 
tığımız tahkikata göre, tevkifhaneden 

·r firar hMJ.sesi olın 

ÖLÜ:M: 

Bekçi Mehmet 

Hasta nede Öldü 
İki gün evvel Ortaköyde tütün a

melesi Şerif tarafından yaralananlar 
dan Beyoğlu hastahanesine kaldırı
lan bekçi Mehmet evvelki gün ge
ce hastahanede ölmüştür. Müddeiu
mumilik dün Şerif hakkında tevkif 
karan aldıktan sonra tabibi adil En
ver Karanı hastahaneye göndermiş, 

cesedi muayene ettirmiştir. Dr. cese
din öm~lmesine izin vermiştir. Şiş-

met tecavüzü artırıyor ve tabanca 

çekiyor. Mehmet tabancay.ı Ahıne -
din elinden almak isterken ~abanca 

patlıyor ve Ahmet yaralanıyor. Meh 
met de tabancayı alarak Ahmede üç 

el ateş edip öldürüyor. Mehmet bu -
nunla da hırsını alamıyarak, saldır
ma ile Ahmedi on sekiz yerinden ya
ralıyor. Katil yakalanmıştır. 

li hastahanesine kaldırılan yaralı Ar 
tin oğlu Anastas ta tabibi adil Salih 
Haşim tarafından muayene edilmiş
tir. Yarası midesınin üstünde ve ağır 
cadır. Babası Artinin yarası hafütir. 

Haydarpaşa 

İzmit 
Sapanca 
Ada pazar 

Ada pazar 
Sapanca 
İzmit 
Haydarpaşa 

İzmit 
Sapanca 
Ada pazar 

Ada pazar 
Sapanca 
İzmit 

Saat 6,55 7 ,30 

" .. 
" 

9,24 
10,12 
10,53 

Avdet 
Saat 

" 
18,36 

9,30 
10,20 

18,-
18,50 .. .. Durmaz 

22,20 

Saat 

" 
" 

Saat 

8,48 
9,25 

.. 20,12 

" 
21.03 

8,05 
8,53 

19,35 
20,22 

Durmaz 
10,46 10,54 
11,26 

19,28 
20,21 
23,10 

18,56 
19,38 
20,26 

zımnında açılan davanın ecre)'' 
den muhakemesi sırasında: 

Müddaaleyh Balcı zade Mc 
ilanen yapılan tebligata rağmcJl 
memiş olduğundan hakkında tı1 

usul muhakemeleri knnununutl 
inci maddesine tevfikan gıyap " 
ittihaz ve kırk beş gün müddcttl 
nen tebliğine ve muhakemenitı 
-938 tarihine müsadif çarşamb' 
nii saat 14 de icrasına karar ' 
miştir. 

Mezkur gün ve ıımat1ı: getrıı'ı 
veya bir vekil göndermedi~! ti 
de muhakemenin gıyaben cere'f 
deceği ilan olunur. (76~6) 
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'""!""' .A N 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
l 9Yde temiz, dürUıt, samimi olmak, 
karlın gazetesi olmıya calışmaktır. 

ABONE BEDELı 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 K.r, 
750 Kr, 6 r>,.y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletıerarası po.<:ta lttlhııdına dııhl1 ol- ı 
11'\ıyan memleketler icln 30, 16, 9. 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres def!is
tlmıek 25 kuruştur. Cevap tein mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilavesi IA.zımdır. 

LG~NO~~EFI 
Hükumetimiz Kimseyi 

Sokağa Atmaz 
Dünkü sayımızda acıklı bir hika

Ye vardı: Fatih medreselerinde ya
flYan birtakım aileler sokağa atıl
ınış. boş medreseye kilit vurulmuş. 

İhtiyarlar, kadınlar, çocuklar pılı 
Pırtılarile sokak ortasında, havanın 
şiddetlerine doğrudan doğruya ma
ruz bir halde siirünliyorlarmış ... 

İçtimai yardım sahasında büyük 
noksanlarımız vardır. Bunu hepi
lniz biliyoruz. Muhtelif hükfunet 
daireleri ve cemiyetler elden geleni 
Yapıyorlar. Fadasını da memleketi
l'rlizdeki maddi inkişaf ve kudret art
tıkça tamamlıyacağımızı ümit edi
Y<>ruz. Tabii hedefimiz, hiçbir Türk 
\'atandaşının, sağlığın icap ettirdi
ği asgari seviyeden aşağıda kalma -
bl.asıdır. 

Fakat içtimai yardım sahasında

ki boşluklara göz yummakla bera -
her bir şeye razı olamayız. O da na
sılsa bir dam altına s1ğınan bir ta
kını yoksuzların sokağa atılması ve 
günlerce sokak ortasında bırakllma 
sıdır. 

Umuma ait olan binalarm birer 
köşesine hiç şüphe yok ki, fertler sa 
hip çıkamazlar. Böyle bir bina hiiku 
tnet tarafmdan muayyen bir maksa
da tahsis edilince tahliyesi bir za -
turettir. Fakat böyle bir vazifenin 
:Yapılmasının bugünkü halk hük\i -
ınctinin ruhuna uygun bir şekli; bir 
de sandalye gururuna kapılarak 
vatandaşları merhametsizce sokağa 
atmanın delatet ettiği çirkin ve ay
kırı bir şekli vardtr. _ ... otu -

~~t1'ıuı~'Vaıaiı<taŞ geldi. Şu hika
Yeri anlattılar: "Medresede bulunan 
birtakım yoksuzlar sokağa atılmış -
tn. Beş gündür eşyalarile beraber 
sokak ortasında yaşıyorlar. Fatih 
kaymakamı tarafından tahliye emri 
verilince zavallılar, vali ve beledi
ye reisi Muhiddin Üstündağa baş -
vurmak istediler. Vali bu müracaa -
tın ~ebehini duyunca yardım edecek 
Yerde: "vay. orası hala mı tahliye 
edilmedi?,, diyerek derhal tahliye et 
nıesini emretmiştir.,, 

Bu söze inanmadık. Gittik, gör . 
dük, re!iimlerini çektik, doğru oldu
tunu anladık. Muhiddin 'Üstilnda -
la taalluk eden ikinci kısmına ge
lince gönlümüz hala inanmak iste
nıiyor. Tekzibini bekliyoruz. 

Belediyenin tabii vazifesi yurtsuz 
lara yurt bulmaktır. Bir dam altına 
llt~nan lnsanlann çıkarılması la -

:tungeliyorsa bunlar yabancı iseler 
kö~·lerlne gönderilir, huna imkan 
Yoksa muvakkat bir zaman icin di -
ier bir yere basları sokulur: Yoksa 
başı Us tüne bir • dam tedarik edemi
Yecck zavnllılan, kolundan tutup so 
kah atmak gibi bir hareket, Türk 
halk hiikOmeti namına yapılamaz. 
huna kimsenin hakkı yoktur. Hiiku
ll\etlmlt. yüksek gaye ve hareketle
tile halkın en derin saygısına layık 
tı:r, Bumı daima fsbat etmiştir ve edi
l'or. Birtakım vatandaşların bir dam 
altından ıcıka~a atılması şeklinde bir 
hareketi. liiikt1nıet namına yapmak 
Uı:ere emir veren bir memın, hUkii
lttetin şeref ve itibarı namına ağır 
hir ıııur işleınis demektir. Soka~a a-t . . ... 
ılan ihtivarların, <'Ocukların sıhha-
~~den d~ğTudan d~ğruya mesuldiir. 

l 
0 Y1e bir manzaranın, bunu gören • 

e . 
d rın ve duyanların ruhunda uyan-
•rdığı elemin ve hasıl edebileceği 

~~nlı~ tctakkiforin mcsuliveti de ken 
•ll•rine aittir. Tiirkin Cümhuriyeti 

~· . . 
hın halkçılığa dayanan yüksek ru -
t ttnu kavray11 bakımından bundan 
erıa bir imtihan olamaz. 
\t Ö:o.·le limit ediyoruz ki, Dahiliye 
1t ekaleti, birtakım vatandasları so
f ata ıttmaktaıı ve e"ünlerce. sokak -
ı: , almalarına se:vircl olmaktan kirr 

l"ın 1 
0 llle<rıul o duğunu arıyacak ve 
l1a:ra ~tkarace.ktır. 

TAN 
Yugoslavya, İtalyanın bu vazi

yetinden istifade etmek niyetinde
dir. Bu sebeple İtalya dostluğuna 
fazla ehemmiyet verilmeye baş
lanmıştır. Ve Alman tazyikını ha
fületecek ve muvazeneleştirecek 
vasıtalardan birinin de buna bağlı 
olduğu kanaati vardır. 

'Jalkan Antantı kar,ınnda 

i' ugoslavyanrn vaziyeti : 

Alman tazyikını hafületecek 
kuvvetlerden hırı de, Yugoslavya
ya göre, Balkan ittifakının bir kon 
federasyon haline getirilmesi ola
caktır. 

Benim edindiğim kanaate göre, 
Yugoslavya nazarında Balkan Bir
liği bugünkü şeklinde kiı.fi derece 
de kuvvetli dejildir. 

B\))Z:L'!ili~ 
Şifahi imtihan mı, 

Tahriri imtihan mı? 
11,.S.38' 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

İmtihan meselesi yalnız bizde de
ğil, bütiin dünya terbiyecileri . ara
sında senelerdenberi konuşulan bir 
meseledir. İmtihanın tamamen aley 
hinde olanlar olduğu gibi, miltedil
ler, ve sıkı imtihan taraftarları da 
vardır. 

Terbiye naza1'İyeleri, si!'ltemleri, 
metotları, geçirdiği tekamill safha
sında dalma imtihanın aleyhine doğ 
ru yürümUştUr. Bugün tamamen im
tihan dünyanın hiçbir tarafında kal
dırılmış olmamakla beraber, imtiha 
nı asgari hadde indirmek fikri haklın 
dir. 

B. Celal Bayar ve Dr. Rüştü Aras, B. Stoyadinoviçle birarada 

Bulgaristan bu ittifaka dahil ol 
madıkça Balkan , ittifakı tam bir 
eser sayılamaz. Yugoslavya Bulga 
ristanla anlaşmak ihtiyacına kani
dir. Çünkü Yugoslavya bir defa ır
kan Bulgarlara bağlıdır. Onların 

aleyhinde hareket etmesine imkan 
yoktur. Sonra Yugoslavya Bulga
ristanı tutmazrn, bu memleketin 
dört tarafı düşmanla çevrilmiş o
lacak, menfi cereyanlar alıp yürü
yebilecektir. Balkanlar ortasında 
menfi istidatların inkişafına mani 
olmak için Bulgarların elinden tut 
mak lazımdır ve Yugoslavyanın bu 
gün yaptığı bundan ibarettir. 

İmtihan, çocuğun sene zarfında -
ki terakkisini ölçmek için bir vas1 -
tadır. Fakat bu vasıtanın müsbet bir 
ölçüsü yoktur. Çocuğun sene içinde 
aldığı notlar, muallimin çocuk hak
kında edindiği kanaat bir dereceye 
kadar çocuğu tartmada bir öl~üdür. 
Fakat notlar acaba çocuğun kabiliye 
tine göre verilmiş midir? Bu, muhak 
kak sayılamaz. Bununla beraber ~o
cuğun terakkisini ölçmede çok kuv
vetli bir vasıtadır. Sene zarfında iki 
üç ayda bir yapılan imtihanlarda mu 
allimin çocuk hakkındaki kanaatini 
kuvvetlendirir. Bunun dışında, sene 
sonu çocuğun bilgisi bilançosunu ya 
pan umumi bir imtihana lüzum var 
mıdtt? Ve bu imtihan matlup olan 

Belgrad' da Siyaset 
C ela! Bayar, Belgratta 

Yugoılav Batvekili ile 
iki memleketi ala.kadar eden 
dünya hadiselerini bir defa 
daha gözden geçirmek inıka
nmı bulmuttur. 

Buna şiddetle ihtiyaç vardı. 
Çünkü son zamanlarda Yugos
lavya siyaseti üzerinde mües
sir olabilecek mühim hadise
ler olmuştur: 

Almanya kuvvetlenmİf, A
vusturyayı ilhak etmiş, Bal
kanlara ve cenuba sarkmıya 

bcqlamıştır. 
Berlin - Roma mihveri, eski me

tanetini kaybetmiştir. İtalyanın 
Balkanlardaki siyasetinde değişik
lik görülmı>kt..~Hr ... İnailtere ile 

a..ı. asmaa ye .. ~ u.u. ...... ''" -
F~~U~a mihveri kurulmuştur. Tür 
kiye ile Yunanistan arasında on 
senelik yeni bir ittifak muahedesi 
imzalanmıştır. Vesaire vesaire ... 

Cereyanları 
Yazan: 

toplanan Küçük Antant konferan
sı tehlike karşısındaki vaziyetini 
tetkik etmiş, bunun önüne geçmek 
için alınması lazımgelen tedbirle
ri tesbit etmiş ve bilhassa Çekoslo
vakyaya daha realist bir yol tut
ması tavsiye olunmuştur. 

ltalyan dostluğu : 

!etmektir. Avusturyanm işgalin
den sonra İtalya Balkanlardaki 
nüfuzunu arttıracak tedbirler al
mıştır. Gerek Atinada, gerek Yu
goslavyada İtalyan propagandası 
kuvvetlenmiştir. Romada Musso
lini ile Hitler orasında Orta Av
rupa ve Balkanlarda nüfuz mınta
kalarını paylaşmak hususunda mü 

~·...._ar-,...__..,.__ -., - -····--· __ , .&.\.a.&• 

..c.-..:, YÜgosi;;;;~ müracaat 
etmiye lüzum gördüğü vasıtalar
dan biri de İtalya ile dostluğu iler-

yanın Balkanları Almanyaya ter
ketmek istemediğine delalet et
mektedir. 

Yugoslavyayn göre bu mesele
nin kati şekilde halli, Alınan nü
fuzunun yayılmasına karşı bir sed 
vücude getirilmesi için, Balkan 
birliğinin bir konfederasyon hali
ne getirilmesi ve buna Bulgarista
nın da karışmasıdır. 

Yugoslavya Balkan meselesine 
her vakitten ziyade şimdi ehem
miyet vermekte ve Balkanların 

bir siyaset ve faaliyet merkezi ol
masına çalışmaktadır. Propagan
da ve istihbar teşkilatını ona göre 
tanzim etmiştir. 

İşte perşembe günü iki devlet 
Başvekilleri arasında cereyan ede
cek müzakereler bu mevzulara te
mas edecek ve iki devletin bu me
seleler üzerindeki siyaseti arasın
da kurulu bulunan görüş birliği, 
ahenk bir defa daha gözden ge-
çirilecek tir. · 
---muzakereler:in neffcesı iki mem 

leketin müstakbel siyasetleri üze
rinde müessir olacağı için fevkala
de mühimdir. 

• 

neticeyi temin eder mi? 

8 
Terbiyecilerin ve muallimlerin 

yaptıkları tetkik ve tecrübelere gö
re hazan en kabiliyetli bir talebe, im 
tihanda iflas ede1'. En kabiliyetsiz bil' 
talebe bir tesadüf eseri veya kopyeci 
tik yüzünden muvaffak olur. Bun· 
dan başka uzun sene yorulan bir ta
lebeyi, imtihan hazırlığı ile bir da· 
ha insafsızcasına yorduktan sonra, 
imtihana sokmak,hele mümeyyizlerin 
karşısına getirmek çocuğu en zayif 
bir anında yarışa çıkarmaktır. Fizyo
lojik, ve dimağ! yorgunluğuna, bir 
de ya1>ancıJar karşısında konuşmanın 
-verdlıtf pslkoloJlk hicabı ve korku • 
yu da ilave ede,rseniz, bu şerait altın 
da sorguya çekilen çocuğun muvaf
fak olması yüzde seksen değilse bile 
yüzde elli şüphelidir. 

Bütün bu hadiseler karşısında 

Yugoslavyanın bugünkü siyaseti 
ve bugünkü görüşü nedir?. Bunu, 
doğrudan doğruya temas suretile, 
yakından bilmeye ve bu mesele
ler üzerinde fikir teatisine ihtiyaç 
vardır. Ve iki devlet adamı per
şembe günü Hariciye Nezaretinde 
uzun uzadıya bu meseleleri görüş
müşlerdir. 

KADINI NASIL ANLAMALI? 

O halde esas bakımından, imtihan 
çocuğu tartmak için kafi bir ölçü de
ğildir. İmtihanın şifahi mi, tahriri 
mi olması meselesi bugün maarifçi
ler arasında konuşulmaktadır. İm -
tihanı kabul ettikten sonra bunun 
şeklini tayin elbette ki, lüzumludur. 
Yalnız bunlardan hangisinin daha 
iyi bir ölçii olduğunu tayin ederken, 
evvela çocuğun psikolojisini, ve di
maği haletini gözönündc tutmak la-

Y ugo•lav Biya•eti nedir? 

O halde Yugoslavyanın bu
günkü siyasette vaziyeti 

nedir?. Buradaki birkaç günlük i
kametimiz müddetince yaptığımız 
tetkiklere, aldığımız malumata gö 
re görüştüğümüz kimselerin müta 
lealarına göre vaziyet şu şekilde 

hulasa edilebilir: 
Yugoslav Başvekili Stoyadino

viç, realist bir devlet adamı olarak 
tanınmıştır. Bu sebeple çok defa 
dostları ve müttefikleri tarafından 
güç veya geç anlaşılan bir siyaset 
takip etmektedir. Fakat bu siyase 
tinde gerek Küçük Antant ve ge
rek Balkan Antantı ile bağlı oldu
ğu taahhütlere daima sadık kal-

mıştır.Son zamanlarda Yugoslav siya 
seti üzerinde en ziyade tesir gös
teren hadise Almanyanın Avustur 
yayı ilhak etmesi olmuştur. 

Yugoslavyada Alman propagan
dası çok kuvvetlidir. Hakim olan 
yabancı lisan almancadır. İktısa

den Yugoslavya Almanyaya adeta 
bağlıdır. Avusturya işgal edildik
ten sonra Almanya Yugoslav hu
duduna inmiştir. Bu cihetle Al
man tehlikesi elle tutulur bir şe
kil almıştır. Yugoslavya, Alman
ya gibi 75 milyonluk muazzam, 
kuvvetli bir devlet karşısında tek 
başına durmanın imkanı olmadı

ğına kanidir. 
Bu zaruri vaziyet onu es

ki ittifaklarına daha kuvvetle bağ 
!anmaya sevketmiştir. Çünkü bu 
tehlikeye karşı ancak Küçük An
tant ve Balkan Birliği sayesinde 
mukavemet edilebileceği kanaati 
hasıl olmuştur. Bu defa Sinayada 

• 
1 nsan ta biati, çehreler nekadar 

değişikse, tabiatler de o ka-
dar değişiktir. Toprağın üzerinde ne 
kadar insan varsa o kadar muhtelif 
tabiat ve mizaç vardır. Bu böyle ol
duğ11 halde kadını anlamak için, 
mutlak ve muayyen kanunlar koy • 
mağa imkan yoktur. Kadını an
lamak için eli.nize bir psikoloji 
rehberi almak, psikoloji ka
nunlarını okumak kafi değil -
dir. Kadını anlamak için en kuv -
vetli silah sizin zekanızdır. Fakat bu 
hususta kadımn vasati olarak miza
cını ta~·in ede-n düsturlar vardır ki, 
bu hususta size rehber olabilir. 

tını ölçmektir. Kadının zevk duydu
ğu şeyler nelerdir? Eğer okumaktan 
zevk alan bir kadınsa, muhak -
kak his ve ruhu yüksek, en
teUektUel bir erkeğe aşıktır. Eğer 

siz bu tip bir adamsanız bu kadına 
evvela onun gibi ciddi, kendinizi 
saklıya:rak, kendisine bir s1r olarak 
göstermelisiniz. O hu sırrı çözmek, 
meçhul bir atemi ke"Şf Ptmek ic;th·a
kile size yakla<?tr. Kendinizi olduğu
nuz e"ihi gnsfel'ilii!'ini7- zaman onun 
için halleıHlecek Mr da\•a kalmaz, si 
ze karsı olan al~k"o;1111 kavheder. 

Havai meo;r~n bir kadının sır tara
fı voktnr. O hislerini, fikhlerini , ol-

Bu sebeple kadınları iki sınıfa a- dııP.u l!İhi cı<;vler. Bu lcnıhnları anla
yırmak lazım. Ciddi. ağır hash ka- mak ıiaha kolavdıT, Faknt hu kı:ıltın
dınlnr. Havai meşrep kadınl~r. Bu lın·ırı da s:->7'.lerinf' itibar eftnPk ltof!ru 
kadınlar içerisinde anla<>ılması miiş .ı.-o-n..ı i.-. !':i-re a<ıkfnll. Jıatla shi ı;ıE'v
kül olan birincilerdir. Ciddi bir ka- diiTirıden hP'hcıptfip.; :ırnm11" kendini 
dın kendi kiiinatı kine kapanmıştır. deP.il. <rıi-ri solıf11tır. Size aşktan hah -
Hislel'ini. fikirlerini bir sn ~ihi sak- ıı;pttjQ-j d11.k;kadan varım ııaat !lo.,ra 
lar. İcinden ı;?eçenleri sizin keşfetme hir ha<>kasınn rantf ... vi1stt val'dır. Sh
nizi, hislerini. ok-şaınanızı i~tcr. Ek- ıf Pn lcqrı:ır ırthi JY'iriin;;,., makc:adı o;izi 
seriya 5Öyledi~i söz dii<ıiinltH~ü ve ı tahrik P~:., J\""hıe cHişiirmek. eğer 
hissettiiH şevin ifadesi deiildir. O ona ist .. rtii?i P'ihi pa-ra. 7evk. e~lc""" 
bu sözile sizi tartmak ve anlamak is temin t>flen hh· hav11tı vermİ:\'C mitk 
ter. Si7e a<rıktan hahsedel'ken. kendi- tediro:.-niz si7inle evlenmevi kR11te-
sinjn hic kimseyi sevmedi~ini. muhi
tinde sevilecek hir adam hulma,hiı 
nı sövlerken s17in kadar kendi ken
dini de aldatır. Seveceii adam1 helki 

ilrr. R11rı11n icin rle en hirinri t1i1Rhı 

ı;:j7den krıcın.· ei-if'iinmrkHr. Si-rin ev
lPnmf>k icin elverisll olmrıdııi'1ru7.1 

anlı\ilıih '7aman. muv:ılckat hh· r.ğlen 
tayin P.tmiş, hatta cılgınrasma a<ıık- ce temini j,.;n ı;;i7.e VPkla<fır. Si7i sev 
hr. Fakat bu hi<ı<ılni kendi kendine tdc;inP irı:mdırm:ık j,.in en masum 
bile itirnftıın ('ekinir. füanı kullanıl', ferfokarhk '\'apar. pa 

Siz böyle bir kadınla konuşurken. ranızla Mehir alakası olm::ıdığ'ını 

onu anlamak için sövlediği sözleri ı?Österir, hfitUn hunlar sizi aldatın<'t· 
mik:vas tutarsanız aldanırınnıı. Bu - ya kadar. Bundan sonra aı;ııl mak~adı 
nu iyi bilmelisiniz ki, 5öyledi2i ııöz- na varacak volu tutar. Fakat hu ka
ler, içini dışarıya vermiyen. duygu- dınların usuJleri hepsi birihirine hen 
larını sır halinde saklı:van düşünce- zediti için bunları anlamak çok ko
lerin satht bir aksidir. Bu kadını an- Jaydır. 

lamak için en birinci tedbir harekA- Fakat ciddi, ağır başlı hlr kadın 

karışık bir örümcek ağı gibidir. Gül z1m. 
düğii zamnn, bu gülüş muhakkak bir • 
neşe ifade etmez. İstırabını sakla -
mak için giiler. Fakat yalancı ve ri- İmtihana giren çocuk yakanda 
yakar hisleri yoktur. Hislerini sak- söylediğim ~ibi bir defa dimağen 
lar, fakat söylediği zaman bu hisler yorgundur. İkinci olarak ta büyiik 
samimi ve hakikidir. Bu kadının iti bir korku içindedir. Böyle sarsılmış 
rafına çok daha kuvvetle inanabilir- bir ruhi hllet içinde. çocuk mUmey
siniz. Hele böyle bir kadının aşkı er- yizlerin karşısında, kendisine tev -
kek için hayatta çok büylik bir kuv- cih edilen sualleri bir defa kavra -
vettir. Kendisi ·hayat arkadaşı ola- makta güçlük çeker... Hele suali 
rak, bu kadının a~kına, karakterine kavramadığını hissettiği dakika mA 
itimat edebilir. Fakat kadının bu his neviyah tamamen bozulmuştur. Sair 
lerini keşfetmek, hele onu itirafa sev e-Unlerde en çok bildiği bir meseleyi 

k t k k .. t" B k d 1 d bir muamma gibi görilr vapa _ e me ço guç ur. u a m ar an w • • • 

t .1 k k t d w d w•td' mı:vacagım, gıbi bir gerilik ,.e dilş-
amamı e açma a ogru egı ır, k" r·k d 

hem :vaklasmak hem kaçmak lb1m .. un u uy~usu kendisinde histi 
B . ti , b k k .. U k w oldu mu, artık o cocuğun cevap ver-u ııure e u arısı or mce agı- . . k• · 
nın İ<'inc girmek ın,iimkiin olur. ~esın~ 1m an yoktur. Şimdi mümey 

F k t k d d .. 1 d'V' ,,_. y1zlerın hu çocuk hakkında verecek· a a yu arı o a soy e ıgım .... 
1 

i h"k 
bi. nekadar insan varsa. o kadar muh e:r u Om doğru mudur? 
telif mizaç vardır. Her kadının kendi Bu sebeple imtihanın tahriri ol -
ne göre hususiyetleri yardır. Bun - masında daha kuvvetli faydalar var
ları keşfetmek için en birinci silih dır. Çocuk bir defa kendisini rahat • 
kendi zekanızdır. sız eden, üzerine dikilen nazarlar • 

Psikoloğ dan uzaktır. Kaiıdı. kalemi eline al-
=======-=====-=-== dığı zaman kendi alemine kapanabi

İZMİRDE: 

Fransız Güzelleri 
Fuara Gelecek 

lir. Düşiinmek irin biraz daha geniş 
zamanı vardır. Bu yalnızlığın. ve 
vakit ku:anmanın verdiği te~em kin 
de kendini, kafasrnı dinlemh•e da.ha 
çok \'akit bulur. Bu itibar); tahriri 
imtihan şifahi imtihana müreccah-

İzınir, <TAN) - Fransa propagan tır. 

da ve turizm komitesi, l Qı38 paris ve Çocuğun sene içindeki notlan, mu 
Fransa güzellik kraliçelerinin bu se allimin çocuk hakkındaki kanaati, 
neki İzmir Fuarının açılış merasi- sene içerisinde yapılan İmtihanlar 
minde bulunacaklarını bildirmiştir. bence çocuğu tartmada en kuvvetli 
Fevkalade güzel, ayni zamanda mü- amillcrdir. Sene içerisinde çocu~u 
kemmel şan ve dans artisti olan krn- ölçmek için yapılan zeka testleri 
liçelerden fuarın muhtelif müsap:ıe- de buna yardım edebilir. Sene sonu 
relerinde istifade olunacaktır. imtihanları, umumi imtihanı r _ 
F .. 11 . N k a co ransız guze erı. evyor enternas- ı cuk hakkında son ve kat• .. .. .: 

1 . . . ı sozu soy e-
yonal sergısıne de gıdeceklerdir. miye eh-erişli değildir. 
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~ iKi GÜNLÜK HIKA YE 

ı Atletizm : 

Müsabakalar
dan Alınacak 
Bir Ders 

Halkın Hava Almak 
ihtiyacı 

-----------
Yenimahalledc oturan ()kuyucu -

nıuz, kaptan 1\1. T. şunları anlatıyor: : 
"Yenimahalle i kclc~inin önünde 

bir meydan vardır ki. imdi Taksim -
Yenimahalle otohiislcriJc dolud ur. 

~ I ---Bu meydanın olundn halkın oturmn E 
sı için n ıJmı hir park ''ardı.Geçen- E 
de hu parkın içinde huı in ant yapıl E 
dıl:rını gördiik. Sonunda; belediye - E 
nin, {'arkı, ı:nzino yapılmak üzere ki : 
rayn \'erdiği anlaşıldı. Ne hiçim icttir 5 
anlamadık. Bura ı ~enclcrdcnht'rj : -park olornk k111Jnnılı~·ordu ve halk i~ : 

.. 
hlalatyada iki yeni spor klübil açıldı. Bu resimde Fıratspor futbolcülerini 

bir arada görüyoruz. 

Dokuzuncu defadır ki, hemen he
men en iyi bütün atletlerimi
zin iştirak ettiği Istanbul atletizm 
bayramı çorak atletizm sahamızda 
biraz yüzümüzü güldürdü. Atletizm 
federasyonunun ısrarı uzerinc tarihi 
çok erken intihap edilmiş olmaktan 
başka kusuru olmıyan bu bayram 
memleketimizdeki atletizm tarihin -
de mühim bir yer tutmaktadır. Is -
tanbul atletizm bayramının ilk ismi, 
kollej müsabakaları idi. Şehrimizin 
atletik faaliyetinde vaktile mühim 
rol oynamış olan bu müessenin dı
şında da atletler çoğalıp, hatta ek
seriyet hariçtekilere geçince bu mü 
him müsabakaların hala kollej mü
sabakaları ismiyle icrasında isabet 
görülmedi ve adına İstanbul atle -
tizm bayramı dendi. 

ti(otlc ediyordu. Gazino olunca. '1nl- 5 
kan koca hir scrntfe hednva hava ala- : 
hiJeceği hiT' yer kn1mnmıı oluyor ve : 
'enimahnllcde knh,•cler miistC"sna nl E 

mak iizcre, hn eı;ki park y<'ni ~1.ino : 
ile hcraher. 50 metre ir.eri inde hes 
~azino nçılmıc: nluvor. A\•ni i i bir 
miiddet tw\•el de R umeli Ka,·nihnda 
piynı;a denilen :yere "'apmı~lard1. 

KAVANOZDAKİ YAVRU 
: Yazan : Halikarnas Bahkçısı 
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BU HAFTAKi MACLAR Belediyenin, halkın i tirahatine 
anılan hir \·eri kira\'& vermesi hü -
tiin Yenimahalle halkını mlitces~ir et 
mi tir .. , Harbiye Güneşle 

Yarın Çarpışıyor 

Bugün iki yüzden fazla atletin 
tam bir spor havası ve neşesi içinde 
yarışmak imkanını buldukları bu 
bayram bizde yapılan hususi ve res
mi bütün atletik hareketlerin en 
zengin ve en muvaffağıdır. Seyirci 
sinden yarışçısına kadar herkes bu 
müsabakalarda spora ve spor centil 
menliğine karşı ayrı bir hürmet bes
ler. 

:·········· ...................................... . 
i . 
i 
: 

i 
! 

OKUYUCU 

Mektupları 
... ._ •... 

Milli küme maçlarına bu hafta lz
mirde ve şehrimizde devam edile
cektir. Ankaranın Harbiye takımı 

cumartesi günü Güneş, pazar günü 
Beşiktaşla karşılaşacaktır. 

Dün Izmire 16 kişilik bir kafile 
halinde giden Galatasaraylılar, cu -
martesi günü Uçok, pazar gunü de 
Alsancakla karşılaşacaklardır. 

Futbol federasyonundan gelen tel 
grafa göre şehrimizdeki maçlnrın 

hakcmliklerine Tarık ve Halit Galip 
seçilmişlerdir. Tank Güneş maçını, 
Halit Galip Beşiktaş maçını idare e
decektir. 

Milli kümenin şampiyonluğunu 

garanti eden Güneşliler için Harbiye 
karşılaşması o kadar- mühim değildir. 

Fakat, vaziyet Harbiye takımı için 
bunun tamamen aksinedir. Ç1.J11kÜ 
Harbiyeliler şimdiye kadar 11 maç 
yapmış ve 20 puvan almışlardır. 

Bundan sonraki üç karşılaşmadan 

sonraki bu maçlıırın birisi Fenerbah
çc ile olduğu için puvanını şimdiden 
.almış sayılabilir. Harbiyelilerin, di
ğer iki karşılaşmayı galibiyetle bi
tirerek milli küme tasnifinde dere
ce almaya gayret edecekleri şüphe -
sizdir. 

Diğer taraftan Güneş şimdiye ka
dar yenilmemek için sarfettiği bu
yuk enerjisini bu sefer de kullanma
ya ve magllıbiyet yüzü görmeden şe
refli bir şampiyonluk almağa azmet 
miştir. 

Haftanın en mühim maçları Gnln

tasarayın Izmir karşılaşmalarıdır. 

Çünkü Izmir Uçok takımı, geçen -

lerde Izmlr refiklerimizden Anado -

lunun yazdığı gibi, milli küme üçün 

cüluğü için bundan sonraki maçla -
rmı kazanmak gayesile bütün ener

jisini kullanarak oynamağa ve iyi 
derece nlmağa çalışacaktır. 

BC§iktaşın son haftalardaki bozuk 
oyunları ve iyi derece alamaması ü
zerine milli küme ikinciliği Galata
saraya doner gibi görünüyor. • 

Dk maçlarında takım tecrübesi 
yüzünden iyi dereceler alamıyan sa

n kırmızılıların son birinci takım 

kadrosu epey ümit vericidir. Bu kad 

roda bir değişiklik yapıldığı takdir
de Izmirden iki galibiyetle döneceği 
tahmin edilebilir. Maamafih bu ga

lebelerin kolaylıkla olamıyacağı ve ta 

kımın kudretinin fevkinde bir oyun 

çıkarması lazımdır. 

Harbiyeliler Şehrimize 
Geldiler 

Cumartesi günü Guneş, pazar gü
nü Bcşiktaşln karşılaşacak olan Har
biye takımı dün akşam 18 kişilik bjr 
kafile halinde Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve istasyonda Güneşliler ta
rafından karşılanarak kendilerine 
buketler hediye edilmiştir. 

arasında tertip edilen turnuvaya bu 
hafta cumartesi ve pazar günü Tak
sim stadında milli küme maçların -
dan evvel başlanacaktır. 

Cumartesi günü lstanbulsporla Hl 
lal pazar günü Süleymaniye ile Top 
kapı karşılaşacaklardır. Bunların ga 
lipleri gelecek hafta Beykozla oyna 
dıktan sonra 30 mayısta !inal müsa
bakaları yapılacaktır. 

Turnuvanın galibine ve ikincisine 
federasyon tarafından birer kupa 
verilecektir. 

Halkevi Maçları 
Eminönü halkevinden: 
Evimize bnğlı kliıpler araııırıda 

15-5--..938 pazar günü maçlar aşa

ğıda gösterildiği şekilde yııpılacnk -
tır: 

Karagümrük sahası: Bozkurt -
Halıcıoğlu saat 9, takım B, hakem 
Nuri l'lirkcan. saat 13,30 takım A, 

hakem Nuri Türkcan. Altıok - Ra

mi saat 10,30, takım B, hakem Fet

hi Tolpar, saat 15, takım A, hakem 

Fethi Tolpor. 

Arsenal 
Şampiyonluğu 
Kazandı 
Geçen sene 27 ağustosta başlıya -

rak sekiz ay müddetle fasılasız de -
vam eden Ingiltcre profesyonel lig 
maçları bu hafla nihayetlenmiştir. 

Bu müddet zarfında her takım 42 

müsabaka yapmış ve bu maçlardan 
ayrı olarak kral kupası ve muhtelif 
milli karşılaşmalar oynanmıştır. 

Yapılan 42 müsabaka neticesinde 

emektar Arsenal bir puvan farkile yi

ne şampiyonluğu kazanmış, Vulver

hampton ikinci, geçen hafta kral ku

pasını kazanan Preston üçüncü ol
muşlardır. Maçların neticesinde ta -

kımların aldıkları neticeleri ve ka -

zandıkları puvanları aşağıya çıkarı -
yoruz: 

I Arsenal 52 puvan 

lI Vulverhampton 51 puvan. 
III Preston 49 puvan. 

Yeni Turnuva Bu Hafta 
Başhyor 

Futbol f edcrasyonu tarafından 
milli kumed n hariç kalan altı klüp 

Arsenal, galebesile ve şampiyonlu 

ğu garanti etmesile nihayetlenen 
son maçını 42 bin seyirci önünde 
Bolton Vandres takımile yapmış ve 

meşhur Bastin'in yalnız başına yap
tığı iki golle oyunu 5-0 kazanmış
tır. lngilterede adet olduğu veçhile 
liG maçları nihayetinde sonda kalan 
iki takım ikinci kümenin birinci ve 
ikincisi le otomatikman yer değişti
receğinden geçen senenin şampiyo -
nu Mançestcr Si ti ile V cst Broniç 
ikincisi ile otomatikman yer değişti
Aston Villa ile Mançcstcr Yuneyted 
geçecektir. 

Bir kaç hususi müteşebbisin spor 
aşkından doğan kıymetli gayretlerle 
her sene tekamül eden bu müsaba
kaların muvaffakşyetinde yegane a
mil, oraya iştirak için yalnız amatör 
ve sporcu olmaktan başka bir vasıf 
ve uzun uzadıya bürokrasi muame
leleri aranmamasıdır. 

Muvaffak olmak istiyorsa, atle -
tizm federasyonunun tertip edeceği 
kendi müsabakalarına da bu ruhu 
vermesi ve işe şatafat ve gösterişten 
ziyade spor yapmak maksadını hiı -
kim kılması müna ip olur. 

Bu münasebetle şu kadar söyliye
lim ki; 928 de Amsterdam olimpi -
yatların ıştır K l Çin Koyaugumuz 
şart. bugün bu bayramın ynpıldıgi 
kollej rekorlarına varmaktı. Bundan 
on sene evvel bizim zayıf atletizmi
miz için bu bir yüksek derece idi. 
936 da Balkanlarda birinci veya ıkın 
ci olmak esasını kabul eden merhum 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı

nın yerine gelen Türk spor kurumu 
bu karan tanımadı ve esası reddetti. 
O zamandanberi de atletizm mutta -
sıl geriledi ve geriledi. 

............ 
Benzin kokusu 

Kurtuluşta oturan okuyucumuz Sadri 
tistUncl, gönderdlği mektupta ııunları ya
zıyor: 

"Sık sık otobilsle gidip seliyorum. Fa
kat otob{ıslcrde bcll7Jn kokusundan oturul 
muyor. Bu keskin benzin kokusu neden ile 
ri geliyor? Herhalde bu otobüsleri fent e
den adam bu bcnz.in kokusunu da düşün
müştür. Sonra bu koku, on sekiz. ki~lnin 
tcnclfils ettiği dnr bir yerde bulunması 

tabii olan koku ne birleşince, tahammül 
edilmez hal alıyor. Havanın ısınması da 
bu işi bOsbüUin çekilmez bir şekle soktu. 
Buna bir çare bulunsa hiç fena olmıya • 
cak!., 

* 
CEVAPLARIMIZ : 

Adnnadn M. Ziya fm:ı:asile mt!khıp glln-
,ı_,._ -ı..·• •9'1•~··-··--· 

- Sanat mt'ktr.plcrlndc tahgile devam 
etmenize hiç bir mani yoktur. KQJtOr dl
rektörlü(:üne müracaat ederseniz, si:ı:e Uı

zımgelcn izahatı \'erirler. Cırtçl çocuğu o
lu&unuz, tercihan kabulünlızc yardım e
der. 

Br.yoğlu, lstıkltıl caddesi, 111 numnrada 
Klız.ım'a: 

- Şikc'iyctinlzl allıkndnr makama bn. 
dirdik. Bahsettiğiniz mesele h::ıkkında tnh 
kikat ynpılacakı 1 ve netice hakkında size 
mnltimat verllccr.ktlr. 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER • 
Bu ufak istitraddan sonra alaka -

darlara, atletizm zevk ve şevkinin 

bundan dört sene evvel.ki kadar ol
sun artması için bu işi bir memuri
yet gibi değil, yakından ve candan a-
liıka duyarak kovalamak, miisabaka Buı:ün: 
lar ve gösterişler tertip etmek, mem Kadıköy Halkr.vlndc bu ak~m gaat 21 
leketlc atletizmi tanıtmak ve hattô. de Feyzullah Doğaner tarafından "Modern 

sırasına göre müdafaa etmek lazım di& tııbabct\nin içümal bakımdan tahlili., 
mevzulu bir konferans verilecektir. Kon -

geldiğini hatırlatmayı vazife biliriz. rcransı oda konseri Uıkip edccekür. 
Elindeki vasıtalar teşkilatın pa -

ra, nüfuz ve salahiyetleri yanında 1 Ay ANCIKT A • 
gözle görülmiyecek kadar kUçük ka- • 
lan bir mektebin birkaç hususi me
raklı ile bu işi bu kadar mükemmel 
tertip etmesinin sırrı işte budur. 

Atletlerimiz Ankaraya 
Gidiyorlar 

19 mayıs bayramı münasebetilc 
Ankarada büyük bir atletizm müsa
bakası tertip edilmiş ve bu müsaba
kaya ntlctizmde sivrilmiş mıntaka -
lardan atletler davet edilmiştir. 

Şehrimiz atletlerinden bir grup ta 
monitör Nailinin başkanlığı altın -
da önümüzdeki hafta Ankarnya gide 
rek müsabakalara iştirak edecektir. 

Memlekette : 

Malatya da 
·yeni Açılan 
Spor Klüpleri 
Malatya, 12 (TAN) - Türk spor 

kurumunca federe edilen Fıratspor 
ve Dennespor klüplerinin açılış tö
reni C. H. P. binasında ve pek ka
labalık bir davetli huzurunda yapıl
dı. 

Tören mıntaka başkanının bir 
söylevilc açıldı. Davetliler hazırla -
nan bufcden izaz edildikten sonra, 

Fazla Sevinçten 
Düşüp öldü 
Ayancık, (TAN) - f stanbuldan 

kalkan Erzurum vapuru Kasaba 

mız açıklarına geldiği zaman, vapur 

işçilerinden nöbete inen Rizeli kırk 

yaşlarında Mehmet oğlu Hasan bir
denbire ölmüştür. Bu hadise, yolcu

ları teessüre düşürmüş, hatta gemi

deki kadınlardan bayılanlar dn ol
muştur. 

Vnpur, Ayancıkta durmuş. fakat ö 
lüm vakası yüzünden iki saat yolcu 
alıp verememiştir. Müddeiumumi. 
hiiktımet doktoru ve polis, vapura 
giderek tahkikatta bulunmuşlar, 15 
giinlük iznini memleketinde geçire
ceği için sevinen Hasanın tok karnı
na iş başı yaptığı için kalb sektesin 
den öldüğünü tesbit eylemişlerdir. 

Vapurun süvarisi. Ha!'ıanın Sam
sunda merasimle defnedilmesini is
temiştir. Doktor buna müsaade et
memiştir. Cenaze merasimle burada 
gömülecektir. 

her iki klüp oyuncuları bina yanın
daki sahada hususi bir maç yaptılar. 
Samimi bir hava içinde geçen oyu
nu Fıratspor 4-1 kazandı. 

H alayıktı. Doğdu doğalı bu-
laşık yıkıyor, ortalık sü

pürüyor topluyor, oturak boşal

tıyordu. Ona hep "dilini tut! sus! 
El pençe divan dur! Edepsiz!., 
tem!'el! Ayol hizmetçi dil uzatı
yor!,, derlerdi. 

Feryaz için için hep neden? di
yor, ve kendisine söylenen bu kü
lüstür şeylerin karşısında şafağın 
ışığını almış, doğmuş, serpilmiş, 

ve büyümekte olarak dçek salmı
ya hazırlanmış bir fidan gibi dim
dik irkiliyordu. 

Ona "savgısız. edepsiz, haodini 
bil!.. diyorlardı. Eğer bulaşık yı

kamak r.irkin bir is idiyse. ve bu 
isi kendileri yapmaktan efendileri 
iğreniyorlar idiyselcr velcvki vr.ri 
len para mukabilinde de olsa. böy
le çirkin bir işe bir insanı mah
küm etmek, savıtısızlık. edepşiz

lik. ve insan olarak had bilmezlik 
dei!ildi de neydi? 

Beşerin sırtına inen bir haro 
hacamatı esnasında kızın babası 

sehit olmustu. onca~ızı da efendi-
1,.rj evlatlık alıyoruz diye harp ök 
sftzlcri miicssesesine senet ve se
pet vererek ölüncive kadnT' hiz
metcilik c Ur-- 1• :; .. ,..... evlerine 
almışlardı. 

• 

Cocuk büyümüş, ('OCukluktan 
tıkmı , mihaniki surette bulasık 

yıkarkr.n duvmuş düsiinmüştü. O
nun ızözünde herscy "varın .. j!Ön
lünde herşey "ümit .. olmuştu. Yü
rej?inin çarpışları ile kanı nasıl 

fırlıyor. ve tepesinden tırnağına 

kadar vücudünil sanyorsa, kız ken
disinin yer vüzünde beklenen bir 
misafir olduj?u inancını da. bütün 
varh~ını kaplıyan bir ~ıcakhk gi
bi öylece duyuvordu. Dünyaya j!~l
meklc hakkı olmayan bir yere gl
memişti va! Yer vü7iinil,. karak de
~ildi. sığıntı değil. Hakkı? İnsan
dı iste! 

Güzel dcgildi. Fakat munisti, 
samimi irli. Sempatiden tatlı ne 
vardır? Gönüle de gö7.e de vakışır, 
ve ynlnız kendine yakışmakla da 
kalmaz. Fervazın sempatisi büvü
cünün büyüsüne benziyordu. Uzak 
veya yakın etrafta posmuş, sin
miş. aömüle kalmış ne kadar gizli 
J?iizelliklr.r varsa, siıru İsrafilin ö
tiisü üzerine, yerden kalkan er
vah gibi hep \•arlı'la geliyorlar, 
çınlıyorlar parlıyorlardı. 

K arı koca eCendil~ri tuhaf bir 
çiftti. Bevefendi bomboş 

vicdanına yüksPk ı?Ür]evisli ıriim

bürtüler istif etmişti. Hammfen
di de ııöv-'"'!!ıİni tı:ıtlı "" u"tA lıklı niş 
miş yeygiler v.c aşlarla yusyuvar-
lak etmişti. 

Kan koca yani. yekdil!Prini ik
mal eden iki nısıf. yarı bt'line ka
dar erkPk, ve alt tarafı kısrak olan 
esatiri Centaur ttihi tabiat varadı
hşı bir hayvan del?il. fakat insan 
uydurması bir ucubeydiler. Üst ta 
rafı "dört.nala ileril .. diyincc alt ta 
rafı tekme çifte atan. alt tararı 

çüş diyince ön tarafı tırısa dtic:c
nen bu nesne, kızı fena eziyor çiğ
nivnrdu. 

Efendileri kıza karşı nüvazişler 
de bulunmuyor değillerdi. Bayram 
olunca ona bayramlık. para veri
yorlar. yeni entari, ve tPpesine de 
ipek fiyongolu ııizmPft'İ kukuletP· 
si yaptınyorlardı. Fakat umumi 
kaidesi kankara bir cirkinlik ve fe 
nalık olduğu için ancak, böyle en 
tipüften şeyleri güzel istisnalar 
teşkı1 eden bir dünyada, Fcryaz 

bu aldatıcı ve yapmacık hassaslı 
ğın massaslığın altındaki habasc 
ti iki kere ikinin dört ettiği gib' 
buluyor, ve görüyordu. Efendilerı 
onun istikbalini dü ünrr.üyorla 
değildi. Fakat tıpkı, eşeğe binen 
eşek sahibinin bindiği eşeğin is 
tikbalini düşünmesi kabilinden. Z 
ten efndisinin biricik kafatası, Fc
laton, Zenokrat. Sokrat, ve Hipok 
ratın bütün irfanlarını top yekun 
içine toplasaydı bile, çocuk sırtın
da taşıdığı seksen kiloluk efendi
sinin sikletinden başka nesini du
yabilirdi? 

Feryaz onun için mükedderdi. 
Gece Efendisinin donunu gömlc
gini yamamak için lambanın önü
ne eğilerek parmakları dikiş iğne
sini götürüp getirirken, görünmez 
koskoca bir çuvaldız da yüreğine 

işliyordu. "Fedakarlık!,, diyorlar
dı yaptığı fedakarlık bir işe yara
saydı, ona zahmeti koymazdı, gü
cüne gitmezdi. 

Kızın kederi ah '\"C vah eyle
yip te suluca mor çürüklü 

gözler siizen takımdan değildi. Bur
kan bir üzgiiydü. Öyle bir üzgü ki 
güç bir işi ba~rmıya, dişle tıı:ıoak 
la çabnlar, ve tahtelarz kaza kaza 
mümkün veya gayri mümkün bir 
Ö~ ~~~ıya uğraşır. Oyle bir eı 

le harlamak, parlam'a'k:;-'sev'iiilfı\!1~ 
ister. 

Fakat yaratılışı öyleydi ki ancak 
kendinden öte severek sevinebili
yordu. Masumdu, kabahatsizdl. da 
ha yasnmnmıştı ki başka türlü ol
sun. Fakat ne kadar pak ve paki-
7e olsa da yine hinnetçi idi. Orta
da koidc1C'r, makbuller. gayri mak 
bullcr aırlııvdı. Halbuki kendisi 
objektif. sübjektif. aktüel, velha
sıl insanın gördüğü, veynhut göre 
mcyip te tnsavvur ettiği ve hatta 
daha hic mi hiç tasavvur edemedi
ği kaç renkten, çeşitten, boydan 
bostan hnkikat varsa hepsinden de 
kat kat daha müthiş bir realitey
di. Çünkü "var., idi. Fakat kimin 
um11runda idi. HerkPS harim!ne 
çekilip, komşusuna kıymığını bf· 
le koklatmıyarak alnının teri, na
nı azizini tıkınıyor, ve mukaddes 
aileyi koruyacak evceğizini korn
susunun mezarını kazar{lk inşa e
diyomu. 

Bu hali göriince ktz ürküyordu. 
İnsanlar ne giizel şeylerdi. Tıpkı 
.tennisi ııihi ıt'f'7leri dudakları bu
runları vardı! Feryazın korıtudan 

tüvleri diken diken oluyordu. 1n
s::ınlardan bir SC!mpati bularnıyarak 
öliip J,!idcceğinden korkuvC'rdu. f
cinden bauın "sakın ben i11san de
ğilim? .. diye üphe J.?eciyordu. 

O zaman insana doğru fırlamak: 
J?Önlünii insanın kovnunıı vermek 
icin saldırıyordu. Fakat atılısı bm; 
Jlihi bir duvara carnıvordu Havır 

lıav1rl Dııvar hilP dPi!il' Rir hic;
lil(! Aradığı kolay tarif edilemez
di. 

(Devamı var J 

1 Matbaamıza Gelen Eserler : 

Di Tnhip1eri Ccmi\'t>tİ ft>cmu-
ac;ı - Bu aylık mesleki mecmunnın 
85 inci sayısı çıkmıştır. 

Orman İşleri - Orm::ın işlerine 
dair hususi kanunlar. ve cezalan 
gösteren ibir kitaptır. Temvi~ reisle
rinden Fahrcttin Karaoğlan AMf 
oğlu tarafından yazılmış, Adliye Ve 
kalctince neşredilmi~ir. 

Belediye Dergisi - 32 inci sayısı 
çıkmıştır. 
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lJugünkü Hindistan: 

Delhideki Miisliiman 
•• 
Universitesi: Camia 
B ugünk Hindistanda kayna • 

yıp taşan cereyanlar arasın 
da Delhideki "camia,, ismini alan 
Müslüman üniversitesi çok mani -
darlanndan biridir. Müslüman fik 
riyat ve hayatının tekamülü bakı
mından "Aligar,, üniversitesi on 
dokuzuncu asrın sonlarına doğru 
bir dönüm noktası teşkil etmişti. ··c antla" da yirminci asırdaki dö-
nüm noktasıdır. 

Müessesenin bir numaralı mak
sadı Müslümanı Hindistan vatan
daşı yapmak, yani hususiyetlerini 
ve hüviyetini kaybetmeden Hindu 
larla el ele çalışabilecek, hak ve va 
Zifesini bilen bir insan olarak ye
tiştirmek. "Camia,, nın maksadını 
güden başka müessese ve cereyan
lar da vardır. Fakat bunun ehemmi 
Yeti maksadına vasıl olmak için tut 
tuğu yol ve tarzın başkalığı ve es
ki ile yeniyi, garp ile şarkı biribi
rile imtizac ettirmek için kullan
dıkları vasıtalardadır. 

"Camia,, yı merhum Mevlana 
Mohammet Ali ile doktor Ensari te 
sis etmişlerdir. Doğum tarihi 1919 
dur, yani on dokuz yaşındadır. Bu 
mektep, "Aligar,, ın içinde ve onun 
maksat ve tarzına isyan edenler 
tarafından vücuda getirilmiştir. O 
nun için "Aligar,, dan evvel bun
dan bahsetmek biraz yolsuz olu -
Yor. Fakat "Aligar,, dan başkaca 
bahsedeceğimiz için burada onu 
mevzudan hariç bırakıyoruz. 

Evvela "camia., ya can veren ve 
onu idare eden "İnsan,, unsurile 
başlıyorum. 

Müdürü doktor Zakir Hüse -
yindir.Bu adam mektebin 

m erkez noktası olduğu gibi Hin -
distanın tahsil ve terbiye mütehas 
sıslan arasında en mühim mevki -
ler den birini işgal eder. Otuzun 
ötesinde, siyah sakallı, yuvarlak 
Yüzlü, pekvakur fakat mütevazi 
ve nazik bir insandır. Başına beyaz 
bir Gandi - beresi, arkasına sıkı i
likli uzun bir setre giyer. Bu, kışın 
kurşuni yünden, yazm beyaz bez
dendir. Ayaklan çıplaktır, yani yal 
nız; sandal giyer. Bu. profesörlerin 
ekseriyetinin kıyafetidir. Esvap ve 
ayakkapları tamamen yerli malı 
ve el ile yapılmıştır. Hindistanın 
her yerinde genç Müslüman Hintli 
ler bana ayni suali sordular: 
"- Doktor Zakir Hüseyin için 

l\e düşünürsünüz?,, 

,~l'-l'.l'Vfr'.l4 

~ Yazan: ~ 
~Halide Edip ~ 
~~~-""~ 

" Camia,, nın Müdürü 
Zakir H~eyin 

rede tabii olarak çok muhaıaza

kar müslüman bir muhit içinde ya
şamıştır. ikinci tahsili "Aligar" da-
dır. İktısatta ihtisas yapmıştır ve 
"Aligar,, da iktısat okutmuştur. O 
devrede çok konuşkan,neşeli, par
lak ve gençliği arkasından sürük
liyen "lider,, evsafını kuvvetle ha
iz olan bir adam olduğunu söyler
ler. Fakat kimse onu "Aligar,, da 
bir fikir misyoneri ~ibi düşünme-
ni&i j,.:- ... ~'2.:7 us-- or"ioca uv5au ;,u--

ni mektep hareketine geçmesini 
azıcık hayretle telakki etmiştir. An 
ladığıma göre ondan sonra çok dal
gın, çok az söyler, yaşından pek 
fazla görünür, sakin bir adam ol
muştur. Hiç "mistik .. olmıyan bu 
adamda ekseri mistiklerde görünen 
bir tek şeye dalmış bir bakış vardır. 

Fakat bu bakış muayyen bir mak
sada hayatım vakfedenlerin hep
sinde vardır. 

1922 de doktor Zakir Almanya .
ya gitmiş. 1926 da Berlin üniversi
tesinde iktısat doktorasını bitirmiş 
tir. Döner dönmez güzide bir he -
yetle camianın başına geçmiştir. 

Güzide diyorum, çünkü idealleri
ni hayatlarına tatbik eden Müslü 
manlar arasında böyle bir heyet 
görmedim. Bunların ekserisi Al -
man, İngiliz ve biri de Amerikan 
üniversitesinde doktorasını yap -
mıştır. Muharrir, münakkit, müte
fekkir gençler arasında ekserisi 
ön saftadır. Bir kısmı zengin aile
den, ve birçoğu isterse siyasi bir 
cereyanda, yahut hükumet müesse 
selreinde paralı ve gösterişli mev
kiler alabilir.Doktor Zakir bunla -
rın hepsini teker teker seçmiş, şah 
sına ve "camia., nın mefkuresine 
sımsıkı bağlamıştır. 

Halktan olmak, yüzde doksan 
dokuzu çok fıkara olan bir mille
tin kalkınma hareketinin rehberi 
olabilmek için onların sıkıntı ve 
mahrumiyetine iştirak etmek mak 
sadı tabii bunlara Hindu ideal te
şekküllerinden geliyor. Yalnız Hin 
dular bunu daha mübalaga ile yapı 
yorlar. bunlar daha itidal dairesin 

de bu riyazetin irade terbiyesinde 

de azim bir tesiri olduğuna kani • 

dirler. Hindular ekseri yarı çıp -

laktır, bunların kıyafetinde adeta 

bir ünüorma sıkılığı vardır. Hin

dular kıyafetleri ve zihniyetleri iti 

barile hudutları müphem bir ha -

yat yaşar gibi görünür ve "mistik,, 

tirler, bunlar kıyafet ve fikir itiba
rile hudutları muayyen bir daire i

çindedirler. "Camia,, mahsulü genç 

üzerine marka vurulmuş gibidir. 

Ben onları her muhitte tanıyor -
lum. Hatta buradan Çıkan Hindu 

talebe de ötekilerden ayrılır. Gan 

di köy teşkilatı arasında bile ta

vırlarını ve kıyafetlerini muhafa

za ediyorlar. Gandinin torunu bu 

mektebin mahsulüdür. Görünce 

"camia,, dan olduğunu derhal an

larsınız. 

B u heyetle iki ay hemen her 
akşam beraber bulundum. 

Doktor Ensariye yemeye yahut ye 
mekten sonra gelirlerdi. Sofrada 
çatal kullanm":ı:L>,. R .. .-.1.,.,. .,;.;.,.ı,.. 
izah ederler: 

"- Biz garbin harici şeklini de

ğil fikriyatını alıyoruz. Halkın ek

seriyeti çatal kullanabilecek sevi

yeye gelinciye kadar biz de elimiz 
le yiyeceğiz.,, 1 

Fakat sofrada herkes için çatal 
vardır. Ellerini yemekten evvel ve 

sonra sabunla yıkadıkları, ve itina 

ile yemek yedikleri için etrafı iğ
rendirmiyorlar.Fakat hariçten gelen 

lerin hepsi bu kadar ileriye giden 

bir basitliği hazan lüzumsuz bulu
yor. 

Bana, fikrini çok açık söyliyen ' 
bir insan gibi görünen doktor Za- • 1; . ~ 

Yemekten sonra mangalın etra

fına toplanılır, konuşulur. Bütün 

bu riyazete ve kuru görünen fikri 

hayata rağmen aralarında hakika

ten sanatkar olan örnekler vardır. 

Doktor Selim Zaman yeni Hindis

tanın tanınmış bir ressamıdır. "Ca 

mia,, nın resim tedrisatı başında
dır. Asıl mesleği kimyadır. Delhi 
tıbbiyesinin kimya şubesi başın -
dadır. Onun dayizadesi p rofesör 
Mucip ordu lisanında da, İngiliz

cede de hikaye, piyes, bilhassa ten 
kit sahasında tanınmış bir adam -
dır. Bu misalleri co~altmak kabil-

k~r acaba vatandaşları için neden Ô :· 'n 4 .5. 
hır muammadır? Bu suale kendim İ~ ~ U ~t •• -·--- -
ce bulduğum cevap şudur: ~~~ 

liiç bir siyasi gruba dahil değil- "fılt -' -• ·· . 
dir, vatandaşlan hangi siyasi fırka ·,-J-f / ç- j ~-'-'-- ' fA 
Ya dahil olursa olsun onca biribirin ( 1 ı :\ .. ~ ı ,.p 
den farklı değildir. Bütün faaliyeti l••ı • 11 11 ' 
terbiye ve tahsil sahasındadır. Si-
ze bu faaliyetin yetiştirmek istedi
~i insan hakkında fikrini açık söy
ler. Müsbet çalışır, yani usulü mu 
~YYen bir çerçeve içindedir. Fa -
. ~t bu çerçeve dar değildir. Bunun 
ıı;ınde daima terbiye meselesinde 
l'tı.übalagaya kapılmadan tecrübe 
Yapmak için yer vardır. 

D oktor Zakir hudut vilayetle-
a. tinden hali vakti yerinde bir 
k~~a!ın oğludur. Bütün hudut hal 

gıbı büyük cüsseli, sağlam, ce-

~~rd~r. İlk tahsilini Haydarabatta 

dir. 

B u heyet doktor Zakir de _ 
dahil olduğu halde 75 rup- ı-

ycden fazla aylık almaz.Yani mad- 1 Vapurlardan Şikôyet 
di ücret sahasında tam bir müsa- Ediliyor 
vat vardır. Ekserisi evlidir, mek - Yalova, (TAN) - Buraya gelen ve 
tep etrafında küçük "Banglo,, lar buradan İstanbula giden yolcular A
da yaşarlar. Bu ücret hepsini fıkara kay vapurlarının istenilen derecede 
sınıfına sokar. Hayatta en basit ih iyi olmadığından şikayet ediyorlar. 
tiyaçlardan fazlasını tatmin etmez Bütün memleketin alakadar olduğu, 

ler. İspirto, sigara içilmez. Eğlen- Bursa, Ankara, hatta Konya ve Ada
celeri hususi ihtisasları ve ihti - na yolcularının gelip geçtiği Yalova 
şamları toplanıp hep emel ve mak seferlerine daha büyük bir itina gös
satları etrafında dönen uzun müna terilmesi, yerinde bir hareket olacak

tır. 

Tayyare piyangosunun çekilmesi -1 
ne dün de devam edilerek tamam -
lanmıştır. Evvelki gün ve dün çekilen 
numaraları tam bir liste halinde sı -
raya konmuş bir şekilde aşağıda ve
riyoruz: 

40.000 lira kazanan No. 
28551 

15.000 lira kazanan N o. 
34352 

12.000 lira kazanan No. 
2929 

10.000 lira kazanan No.lar 
25070 34531 

50 lira kazanan No.lar 
321 368 395 595 1037 1046 

1306 1339 1353 1667 1668 1749 
1815 1845 
2337 2487 
2829 3040 
3628 3186 
4256 4278 
4882 5100 
5635 5637 
8036 6195 
6639 6766 
7263 7386 
8105 8159 
8701 8796 
9048 9103 
7589 7630 
8159 8173 
8796 8862 

1972 2128 1963 2169 
2566 2750 2503 2813 
3277 3335 3233 3339 

3689 
4380 
5223 
5882 
6234 
8786 
7589 
8173 
8862 
9166 

3737 
4434 
5402 
5850 
6445 
6940 
7630 
8227 
8915 
9427 
7658 
8278 
9018 

4071 
4487 
5466 
5956 
6484 
7074 
7653 
8278 
9018 
9445 
7807 
8517 
9025 

4074 
4771 
5487 
5972 
6527 
7255 
7807 
8517 
9025 
9488 

Amorti 
Alanlar 

4094 4132 4143 4295 
4609 4708 4723 4795 
5089 5129 5561 5685 
5864 5952 6046 6179 6206 6342 
6503 6621 6741 6844 6908 6975 
7105 7151 7204 7230 7528 7573 
7665 7833 8009 8180 8273 8370 
8441 8450 8598 8713 8745 8793 
8807 8909 8946 8963 9088 9101 
9178 9201 9221 9269 9276 9308 
9356 9527 9606 9872 9773 9793 
9829 9888 9899 9959 10022 10090 

1011110114 10135 10199 10273 10367 
104281058310590108451069610754 
10758 10816 10864 10895 11297 11324 
114161144911488 11776 11893 11919 
11946 11974 11983 12081 12169 12227 
1"2235 12239 12244 12278 12420 12477 
12489 12525 12562 12663 12711 12737 
] 2785 12849 12922 12989 13037 13115 
13420 13468 13694 13702 13734 13768 
13870 13947 13957 14017 14152 14159 
14181 14269 14346 14360 14380 14392 
14409 14506 14582 14683 14829 14926 
14952 14979 10557 15069 15104 15166 
15266 15327 15394 15409 15432 15435 
15438 1583115942 16048 16095 16103 

Talihliler 
40.000 lira kazanan 28551 numara 

lı biletin 6 parçası şehrimizdedir ve 

şu vatandaşlara isabet etmiştir. Fe

riköyünde arabacı Musa, Kadıköy 

Moda caddesi 482 numarada Alis, 

Marpuççularda Emir oğlu han numa 

ra 2 de Bekir, Galata maden şirketi 

memurlarından Adnan, bundan baş

ka henüz adresleri tesbit edilemiyen 

daha iki vatandaş.. Diğer parçalar 

Bursa, İzmir, Kastamoni ve Akhisar
dadır. 

15.000 lira kazanan 34352 numara 
1ı biletin bir tanesi beşte bir olmak 
üzere beş parçası İstanbulda, diğer 
parçaları Gümüş Haciköyde, Sivas 
ta ve Balıkesirdedir. Gümüş Hacı
köyünde ortamektep talebesinden 

Ömer, Sivasta telgraf başmemuru 
Hakkıda bu biletin birer parçası var 
dır. 

KAYIP: Ergin ana gemisinden al
dığım izin kağıdı ile Artvin hudut 
taburu revirinden aldıgım on gün _ 
lük doktor raporumu Ankara vapu
rundan çıkarken ceketimle birlikte 
kaybettim. Ergin ana gemisi güver· 
te bölük 1. de Hopalı Osman N " . 
CPhPci. ıyazı 
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HAFiF KONSERLER: 

~ Pazar, 15. 5. 1938 
~ , ...... '~ ,,...,......,.,,.....,. ..... 

SENFONİLER 
11.45 Berlin kısa dalgası: Senfonik 

konser. 22 Roma; Bari: Senfonik konser. 

müntchab pl{ik musikisi. 20.10 Viyana: RESİTAU.,ER: 

HAFİF KONSERJ,ER: 

9.15 Berlln kısa dalgası lnıillz şarkı
ları. 18.25 Belgrad: Muhtelif .. rkılar 
19.20: Keza). 18.30 Prag: opera artisti 
Juranlç tarafından Yugoslav havalan. 
19.15 Bcrlin kıııa dalgası: Piyano keman 
konseri. 20 Florans; Napoll: Muhtelif şar 
kılar. 21.05 Bratlslava Keman solo (Halk 
havalan). 23.15: Şarkı Resitali (Orkest
ra relnkati!e. 

7 .10 Berlin kısa dalgası: Hafif Pazar 

konseri (8.15: Devamı. 10. Berlin kısa 

dalgası: Askeri b:ındo. 11.45 BOkr~ş; 

köylU muzikası (12.30: Devamı). 13.15 

Roma kısa dnlgrun: Kanşık musiki. 13. 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: 
Devamı). 16. Peşte kısa d:ılgası: Şarkılı 
macar musiki.si. 17.15 Berlin kısa dalga
sı: İlkbahar musikisi. 17.45 Bertin kısa 
dalgası: Nr 'clı akşam musikisi 17.55 
Prag: Harpa; keman; piyano; şarkı. 

18.10 Brüno: Çocuk korosu. 18.30 Peşte: 

Hafif musiki ve sopran şarkılar. 20.30 
BQkreş: Orkestra konseri 20.40 Roma; 
Napoll: kanşık musiki. 20,45 Berlin kısa 
dalgnsı: Chopln'in Polonez fnntazileri. 
20.55 Bnıno: Askeri bnndo, 21 Viyana; 
Zitar nletile köylü musikisi. 21.15 Bük
reş: Orkestra konseri 21.55 Brüno Trl
no: Bando muz.ika. 22.30 Florans; No
poli: Orkestra piyano. 22.45 Bükre.5: Ha 
fif mu iki nakli. 23.30 BraUslavo: Or
kestra (Bnch; Debussy). 23.30 Viyana: 

DANS MUSİKİSİ: 
23.15: Belgrad. 23.30: Viyana. Gece musikisi. 23.40 Prag: Pelk konseri. 

OPERALAR. OPERETLER; MUHTELfF: 

Çigan musikisi. 18,50 Berlin kısa dnlgası: 

18.30 Roma kısa dalgası:Bir perde lirik 
opera musikisi 20.30 Prag: Smetana'nın 
"Dalibor,. isimli operası 21 Belgrad O
perada veriler.ek piyesin nakli 

Neş'elt akşam musikisi. 19 Prag: Pllık 
musikisi. 19.15 Berlln kısa dalgası: As
keri bando. 19.15 Bükreş: Bando muzi
ka. (20: Devamı). 19.30 Belğrad: PUlk. 
20. Bertin kısa dnlgası: Pazar konseri. 
20.15 BUkres: Orkselra; şarkı. 20.20 
Prağ: Bando muzika. 20.20 Bratislavs: 

ODA MUSİKiSİ: 
23.30 Peşte: Snlon kenteti. 

RESİTALLER: 

Knrışık plaklar. 20.45 Milina; Torino: 

13.15 Roma kısa dalgası Zimbal ve fiiit 
musikisi 17.10 Ostrava: Neşeli şarkılı 

konser. 18.30 Bcrlın kısa dalgası: Piyano 
konseri (Beethoven). 18.35 Belgrad: 
şarkı resitali 19.15 Viyana: Şarkı plak -
lerl. 19.30 Peşte: Macar şarkıları. 21.30 
Berlln kısa dalgası: İngill7. şarkıları. 
22.15 Berlin kısa dalgası: Klarinet solo. 

Karışık musiki. 21.10 Bilkreş: Orkestra 
ve şarkı konserinin devamı. 21.30 Flo
rans;Napoll: Hafif musiki konsen. 21.45 
Bertin kısa dalğası: Koro havaları. 22.P
rağ: Radyo orkestrası. 22 Belğrııd: Bü
yük orkestra konseri. 23.15 Roma;; Bari: 

DANS MUSİKİSi: 
10.: Bertin kısa dalgası. 10.20 Prag. 

22.30 Roma: Napoll: 23.30 Florans; Napo
li. 24.10 :Peşte. 24.15 Roma; Napoli. 

Varyete neşriyatı. 23.20 Belgrad: Konser. 
23.20 Peşte Radyo orkestrası. 23.30 Vi
yana: Neş'eli gece musikisi. 23.35 Prag: 
Orksetra konseri. MUHTELİF: 

OPERAl,AR, OPERETLER: 
22 Mi!Ano; Torlno: Fior dl campo; i

simli operet. 22 BUkreş: Tiyatro ne,.«riyatı 
22.55 Peşte; Hcrve'nin; Willl; isimli ope· 
re ti. 

ODA MUSiKİSİ: 
20.10 Viyana: Ev musikisi. 

19.10 Bari; Roma kısa dalgası: Musi
kili arapça program. 20.37 Bari: Rumca 
musikili program. 21.15 Bari: Yunanis
tana mahsus musikill ı>rogram. 

i
.,._, 1'-'-~.,._.,._,,,..,._-

Salt, 11. 5. 1938 ; 
,. ,. ,. " ,. ,. ,. ,. _,,,. _,,,..,....,.. -

RESİTALl,ER: SEN•'ON1LER 
22.20 Prag: Beethoven'in eserlerinden 

Senfonik konser. 
9.15 Berlin kısa dalgası: Şarkıl::ır (9.30 
Piyano musJkfsi). 12.15 Roma klsa dal
gası: Napollten şerkılar. 18.15 Bertin kı
sa dalgası: Halk şarklları. 18.30 Roma 
kısa dalgası: Piyano - Keman konseri. 
19 Belgrad: Halk şarkıları. 21 Belgrad: 

HAFİF KONSERLER: 

Şarkılan. 22.30 Florans; Napoli: Şarkılı 
konser. 

DANS MUSİKİSİ: 
24.15: Roma; Bari. 

MUHTELİF; 
19.10 Roma ktsa dalgaııı: Musikili a

ra~a program. 20.37 Bari: Türkce mu
slkilf program. 21,25 Bari: Elen mu!ikill 
program. 

t""""~"",.. ... 
- Pazartui, 16. 5. 1938 : 
~~~,....,....~ 

SENFONİLER 
21.10 Peşte; Macar filharmonlsi (Erlka 
marini solo kemanla iııtlrak edecektir). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Haffsabah 

konııeri (8.15: Devamı) (9.30 Koro ha-
valan). 12.15 Roma kısa dalgası: Karışık 

musiki. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu 
siki (14.15: Devamı). 13.25 Biıkreş: San
du marku orkestrası( }4.30: Devamı). 
14.45 Karışık musiki. 16.30 Berlin kı~'.1 

dalgası: Chopin'in Polonez fantazllerl. 
(16.45: Orkestra koncerl). 17.15 Roma 
kısa dalgası: Hafi! musiki. 17.45 Berlin 
kısa dalgası: Neş'ell akşam musikisi. 
18.40 Bratlslava: Pl5k konseri. 18.50 Ber 
lin kısa dalgn.<ıı: fşsonu konseri. 19.15: 
Bilkreş: PlAk musikisi. 19.30 BrOno: 

7.10 Bcrlin kıs::ı dalgası: Karışık ha
valar (8.15: Devamı). (10.30 Berlin kısa 
dalgası: Orkestrası). 11.45: Hafif musi
ki. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. 
(14.15: Devamı). 13.25 BUkreş: PHlk kon 
seri (14.30: Devamı). 14.45 Roma kısn 

dalgası: 'Hafif programı. 17 .30 Bratisla
va: Hafi! musiki (marş ve sercnodlar). 
17.45 Berlin kısa dnlgıısı: KUçük kons<!r 
(18.50 Devaını). 18 Pe t<': Çığnn musiki
si. 18.30 Romıı k~ clıılg_,-ısı: Hnfif: musi
kJ. 19.10 O trarn: Bando muzika. 19.15 

}Jiikrcş: Salon orkestrası. 19.15 Peşte: A
mele korosu. 1~4_0 Prag: S:ılon Qt'kest
rası. 20.25 Prııg: Fok orkestrası. 20.3S 
Peşte· Radyo orkestrası. 20.40 Roma Ba
ri: Orkestra konseri. 21,30 Flornns; Nn
poli: Konser. 21.25 Brüno: Orkestrn kon 
seri. (Schubert; Mozart: Bh:et vs). 22 Mi 
Uno; Torino : Klflı.ik musiki. 22 Bükreş: 
Orkestra konseri. 22.15: Viyana: Küçuk 
orkestra. 22.15 Peşte: Orkestra konseri. 
22.30 Belgrad: PIAk konseri. 22.40 Roma; 
Bari: Konser'. 22.45 Blıkreş: Hafif kon
ser nakH. 23.15 Prag: Pl~k konseri. 

OPERAl .. AR, OPERETLER: 
12.15 Roma kısa dalgası: Bir perde 

lirik opern. 21 Belgrııd lbsenin "Peer 
Gyni" isimli dramatik piyesi. 21.30 Ber
lin kısa dıılgası: Zeller'in;; Vogelhaend
ler;: Opereti. 

ODA MUSiKISi: 
12.15 Roma kısıı dalgası: Oda musiki

si konserl. 18.30 Bratlıılava: Piyano ku
arteti. 20.25 Bratlslava Caz kuarteti. 

19.10 Bari Roma kısa dalgası: Arapça 
musikili neşriyat. 20.37 Bari: Türkçe 
konuşmalar. 21.15 Bari: Rumca sözlil 
ve musikili program. 

'""""'~..,._,.....,.....,.....,,...._~,~ 

\ Çarşamba, 18. 5. 1938 -
~,. ,. ,. ,. ,.._,,..,. ,. ,.,,. ,....,,....1 

SENFONfLER 
20.10 Viyana: Senfonik konser. 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Kanşık mu

siki (8.1:1: Keza). 13 Bertin kısa dalga
sı: Hafif musiki (14.15 devamı) 13.15 
Bükreş: Pltık konseri (14.30: Konserin 
d<'vamı). 13.15 Roma kısa dalgası: Hıı
:fif musiki konseri. 14.45 Roma kısa dal 
gası: Konservatuvardan konser nakli. 
(17.15: Opera havalan). 17.45 Berlin kı 
sa dalgası: fş sonu konseri. ( 18.50: De
vamı). 19 Ostnva: KlAsik danslar ile 
marşlar. 19.15 Bükreş: Plflk. 20.40 Ro
ma; Bııri· Orkestra konseri. 21.30 Flo
rans; Nnpoli: Konser. 21.30 Belgrat: Mi
zaht neşriyat. 22.10 Florans; Napoli: 
Cetrn orkestrası. 22.30 Viyana: PIAk 
musikisi. 22.40 Roma; Bari: Konser. 22.45 
Bilkreş: okantndan konser nakli. 23.15 
Belgrat: PHlk musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.45 Berlin kısa dalg:ısr Zeller'in "Vo 

gelhaendlcr" isimli opereti. 12.15 Ro
ma kısa dalgası· Lirik operalardan bir 
perde. 20 Prag: Smetana'nın "Libusa" 
isimli operası. 20.30 Peşte: Operada ve
rllecek piyesin nakli. 

RESiTALLER; 
ll.15Berlin kısa dalgası: Piyano kon

seri (Becthoven). 15.15 Berlin kısa dal
gası: Klarlnet solo konseri. (16.30: Pi
yano - Keman muıılklsl). 17: İngiliz 
şarkıları. 18 Peşte: Piyano konseri. 18.30 
Berlin kısa dalgası: Şarkılar (Hugo 
Wolf). 20.25 Dükre~: Şarkı konseri. 21 
Bclgrat: Karışık şarkılar. 22.30 Belgrat: 
Halk şıırkılan. 23.15 Milıtno; TQrtno: 
Şarkı resitali. 

DANS MUSİKiSt: 
12:Berlin kısa dalgası. 19: Peşte. 22.05 

Bilkreş: Kabare musikisi. 23.20; Viya
na. 24.05~ Peşte. 

l\fUHT•:LİF: 
19.10 Roma kısa dalgası: Arapça mu

sikili program. 20.37 Bari; Türkçe mu
sikili program. 21.15 Bari: Rumca mu
sikili proıram. 

~.,...., l'l\1'.1" """"' 

~ Perıembe, 19. 5. 1938 ~ 

~ ..... /'- ..... ' ..... ,..... ........................... ~ 
SENFONİLER 

12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 21.15: Londrada verilecek Sen
fonik Avrupa konserini muhtelif posta
lar nakledecektir. 21 Bi.ıkreş: Senfonik 
konser (Beethoven). 22.05 Devamı). 

21.50 Belgrat Senfonik konser (Bnıck
ner). 

7.10 Berlln kısa dalgası: Halk musi
kisi (8.15 Devamı). 12 Berlin kısa dal
gası: Karışık program. 13: Hafif musi
ki. (14.30: Devamı). 12.15 Roma kısa 
dalgası: Hafif musiki. 13.25 BUkreş: Sl
biçianu orkestra~ı (14.30: Devamı). 14.40 
Roma kısa dalgası: Musikili program. 
16.30 Berlln kısa dalgası: Küçük kon
ser. 17.10 Prag: Fok orkestrasL 17.45 
Berlln kısa dalgası: Hafif konser (18.50: 
Devamı). 18.10 Prag: Musikili çocuk 
programı. 18.30 Peşte: Dohnanyi'nin lda 
resinde opera orkestrası. 19 Ostrava: Ar 
monlk musikisi. 19.15 Bertin kısa dal
gası: Neşeli neşriyat. 19.20 Prag: B:ındo 
muzika. 19.30 Brüno: Hafif müntchap 
musiki. 20.15 Yüksek dalgalı Romanya: 
Romen halk musikisi. 20.30 Roma Ba
ri: Karışık musiki. 21 Viyana: Hafif mu
siki konseri. 21.30 Florans; Napoli: Ban 
do muzlka. 23.30 Viyana: Halk musiki
si ve hafi! parçalar. 

OPERALAR, OPERETLER: 
22 Roma; Bnri: "Cin-Ci-Lfı" isim

li operet piyesi. 22 l\lllfıno; Torino: "Ma 
donna fmperla" isimli musikili piyes. 
(Müteııkıben bir opera temsili). 

ODA MUSİKİSi: 
20.J 5 Bil kreş: Oda musikisi konseri. 

RESITAU.ER: 
11 Berlln kısa dalgası: Chopin'in fan

tazi piyano eserlerinden. 11.15 (Schu
bert'in şarkılarından). 18.30 Berlin kısa 
dalgası: GOzel ses111erin pltıklanndan. 
18.40 Prag: Şarkılı konser. 19.20 Bel
grat: Viyolonsel konseri. 20 Belgrat: 
Halk şarkıları. 20.10 Viyana: Cenup Al
manları (SUdet) şarkıları. 23.35 Prag: 
Piyano konseri (Schumnn). 

DANS MUSİKİSi· 
19.02: Bükre~. 23: Florans; 

23.15: Belgrat. 

MUHTELİF: 

Napoli. 

19.l(J Bari; Roma kısa dalgası: Arap
ça musikili program. 20.37 Bari: Musi
kiliTürkçe program. 21.15 Bari: Yuna
niııtana mahsus musiklll program. 

~,,......_,..... .... , .... , ..... ,..,.., ..... ,, .......... '"' 
~ Cuma, 20. 5.1938 ~ 
\,. ,. ,. ,. ,. I' ,. ,. ,.. ,.. .,....,...; 

SENFONİLER 
12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 21.30 Florans; Napoli: Senfonik 
konser. 

7.10 Bertin kısa dalgası: Harır musiki 
(8 15:Devamı). 13.25 Bükreş Plfık mu
sikisi( 14.30: Konserin devamı). 16.45 
Berlln kısa dalgası: Askeri bando. 17.15 
Romn kum dalgası: Karışık musiki. 17.10 
Brüno: Popi.ıler musikili program. 17.45 
Berlin kısn dalgası'. fş sonu konseri 
(..l~.60: .o.. .... mr}. 18.10 O,.trrıvcı: ;p,r,m 
danslar; şarkılar. 18.15 Berlln kısa dal
gası: Halk musikisi. 19.10 Peşte: Çigan 
musikisi. 19.15 BUkreş: Sesli film musi
kisi. 20 Yüksek dalgalı Romanya posta 
sı: Karışık musiki. 20.20 Florans; Napo
li: Orkestra konseri. 20.25 Prag: Askeri 
bando. 21.40 Bratislava: Radyo orkes
trası. 21.45 Viyana: HaCif musiki kon
seri. 22 Roma; Bari: İtalyan musikisi. 
22 Belgrat: BUy:ilk radyo orkestrası. 

22.30 BrUno: Koro havalan. 23.20 Viya
na: Eğlenceli gece musikisi. 23.20 Bük
reş: Eğlenceli musiki nakli. 23.40 Prog: 
Plfık musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Romn kısa dalgası: Lirik opera 

lardan bir perde.19.30 Peşte: Operada 
verilecek piyesin nakli. 20.25 Viyana: 
Bir perdellk "Ghınnl schlcchl,. operası. 

20.35 Bükreş: Operada verilecek piye
sin nakli. 

ODA MUSiKiSi: 
14.45 Roma kısa dalgası: Oda musiki-

-36-

13 - 5 - 1938 

Baş ve Diş Ağrılarma 
Karşı Muafiyet demektir 
Nafile yere ve çaresi varken 

niçin ııtırab çekmeli 

Bir tek kaıe 

GRIPIN 
En muannit ağrıları, En kıaa 

zamanda keımeğe kafidir. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
lamine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve gripin yerine ~ka 

bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 1!138 sonunda bitecek olan Müskirat satıcılarının ruhsat 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 16/5/1938 tarihinde başlanarak 6/ 
6/19~8 Pazartesi nk§amma kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini 
tecdit etmek isteyen satıcıların, tayin olunan günlerd<.> eski tezkere ve kon 
turatlarıyle beraber birer de fotograflarını alarak Kahataştaki İnhisarlar 
Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden sonra 
tezkerelerini yenilemiyerek İçki satanlar hakkında knnuni takibat yapıla
cağı ilan olunur. (2595) 

si. progrnmı. 17.30 Prag: Yaylı fileUerle 
sekstet konseri (Brahms). 20 BUkreş: 

Oda musikisi kuarteti. 

RESiTALLER; 
1 l.15 Berlin kı.,a dalgası: Müntchap 

seslilerin p!Oklnnndan. ( 11.45: Güzel 
şarkılar). 19.20 Prag: Gitar musikisi so
losu. 20. ı O Viyana: Enstrüm:ıntal solo
plfıkları. 20.45 Ilerlin kısa dalgası: Viyo 
lonsel konseri. 22.30 Ostravıı: Halk şar
kıları. 23. I O Roma; Bari: Şarkı resitali. 
23.30 Prng: Romen şnrkılnrı. 

DANS MlJSOOSi: 
23..30 MllAno; Torlno. 

.::uun:r.l!JL11'": 
19.10 Roma kısa dalgası; Bari: Arap

ça musikili program. 20.37: Bari: Türk
çe haberler ve çocuk bahsi. 21.15 Bari: 
Yunanlstana mahsus musikili neşriyat. 

~ .... ,,,, ....................................... ,....... ........ ; 
~ Cumarte•İ, 21. 5. 1938 
lııı ........................ ,...,. ...... ~,......,......,...... • ......,...... 

SENFONİLER 
22 Milano; Torlno: Senfonik konser 

(Wagner). 
HAFiF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: .Hafta sonu 
konseri (8.15: Devamı). (9.30: Halk mu 
sikisl). 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu 
ıılki (14.15: Devamı). 13.25 BUkreş: Tan 
din orkestrası (14.30: Devamı). 17 B<'r
lin kısa dalgası: Eğlnecell hafta sonu 
programı.17.05 Prag: KlAsik danslar ve 
marşlar. 17.45 Berlin kısa dalgası: İş 
sonu konseri. 18.30 Peşte: Radyo orkes
trası. 18.50 Berlln kısa dalgası: İş sonu 

konseri. 19 Ostrava: Gitar musikisi. 
19.17 Bükreş: Askeri bando. 19.20 Prag: 
Bando ınuzlka. 19.30 Peşte: Çignn orkes 
trası ve piyano. 20 Bertin kısa dalgası: 
Neşeli hafta sonu konseri. 20.30 MilAno; 
Torino: Hafif musiki konseri. 20.30 
Roma; Bnri: Cctra orkestrası. 21 Peşte: 
Orkestra. 21 Viyana: Orkestra; sopran; 
tenor. 21.55 Praı:: Fok orkestrası. 22.45 
BUkreş: Hnfit musiki nakli. 23.15 
Prag: PIAk musikisi. 23.30 Viyana: Ila
fif musiki. 

OPERALAR.OPE&ETLER: 
12.URoma kısa dalgası: Operaıaraan 

bir perde. 20.30 BUkreş: Operet musiki
si. 21.30 Plorans; !'iapuu. • ~"'-ı-... llrı" 
isimli operet piyesi. 22 Belgrat: Muhte
lit operalardan parçalıır. 22 Roma; Bari: 
Tiyatro neşriyatı. 

ODA 1\IUSİKİSİ: 
17.45Roma kısa dalgası: Oda musfkl

si programı ( 18.15: Triyo konser.) 22.55 
Peşte: Caz triyosu. 
RESİTALLER: 

13.15 Roma kısa dalgası: Şarkı resi
tali. 14.45 Roma kısa dalgası: Şarkılı 
program. 20.10 Viyana: Şarkı resitali. 
21 Bclgrnt: Halk şarkıları. 

DANS MUSiKİSİ: 
10 Berlin kısa dalgası. 20.20: Brilno. 

21.15: Bükreş: 21.30 Bertin kısa dalgası. 
22.15: Berlin kısa dalgası. 23.15: Bel
grat. 23.30: Prag. 
MUHTELİF: 

19.10 Bari; Roma kısa dalgası: Musi
kili Arapça neşrlyaL 20.37 Bari: Musi
kilJ Türkçe program. 21.15 Bari: Musi
kili Türkce program. 

diler. Bataryadaki adamların belki yarısı öldü. Düş
man Üzerlerine ateş açtığı zaman subaylar kendile
rini sadece tüfeklerile müdafaa ettiler. Hücum bek -
lenmiyen bir zamanda mütemadi surette kamp ve 
Gabeza L •jar üzerinde tekflsüf ettiği için Fernand de 
Rosa'nın bütün tayyareleri faaliyete geçtiler, genç 
kumandan başına giren bir kurşun yarasiyle öldü. 

Makine, beyaz bölüklerin arasından bizi yakalı
yor, kurşunlarını merhametsizcesine üzerimize dö
küyor. İnsan vücudu, diğer bir insanın karşısında 
kendini cesaretle, manevi kuvvetle teçhiz edebilir, 
insanı yenebiliriz, fakat makine bizi yalnız öldür
mekten başka bir işe yaramıyor. Makinelere karşı 
pek çok kereler duyduğumuz bu muhalefet, mane
vi kuvvet, bombalan durdurmuyor. Manevi kuvvet 
sadece bizi bombayı metanetle beklemiye, ve ona 
göğsümüzü açmıya yarıyor. Fakat bizim bu mane
vi kuvvetimiz hayatı bir zafer haline getirmek için
dir, hayatı hiçe sarfetmek için değil .. Biz yaşamak 
ve muzaffer olmak isteriz. 

zi yakından sarsıyordu. Ölümle ağız ağıza idik. Düşü- evlenmek hasreti, avuçlarının içindeki toprağı canı-

Biz iki günlük bir istirahat için Madride gittik. Bu
rada bize Negus'u Guadarramada öldürdüklerni ha
ber verdiler. Hiçbirimizin işitmek istemediğimiz te
ferruatı da memnuniyetle dinledik. Negus üzerinden 
paltosunu çıkarmış, nöbetçiye bir dakika beklemesi
ni söyledikten sonra bunu milis neferlerinden birine 
vermiş. "Yeni bir paltonun zarar olması yazıktır., 

demiş. Siyasi hiçbir muhalefet göstermemiş. Negı.isü 
cürmü meşhut halinde yakaladıkları anlaşılıyordu, 

İsmini vermediği eski hamilerinden birine casusluk 
ederken yakalanmıştı. Hakiki hiçbir itiraf yapma
dan, her zaman ağzında kullandığı akıl zorundan 
ölmüştü. 

Zayıf bir ses bize ölerek de muzaffer olacağımızı 

söylüyor. İspanyol milleti kanını damla damla akıta
rak büyük bir hakikat yaratıyor. Görüşü kısa vic
danlara, tabiate inanmak hakikatini bu zay.ıf ses, bu 
harikulade fedakarlıkların, henüz uyanmıyan in
sanlan uyandırmıya ve cemiyetleri kurtarmıya ya.
nyacağını haykırıyor. 

Böylece zaman zaman bombaların ışıklan ve gU
rültüleri altında duruyor ve bekliyoruz. İnsanın 
kendini bir hayvan postu altında hayvan gibi kuv
vetli hissetmesi, toprağın, kayaların. ağaçların ya
ralanmasına karşı tıpkı bir hayvan korkusu duyması 
ne zevklidir. Ahengini kaybetmek istemiyen, vücu
dümüzün içinde, üzerine geçen cildi, zekayı, duy
mak zevki. Bir zamanlar sevilen ve tekrar sevilme
sini istediğimiz ve benliğimizde, bir zamanlar çılgın
casına nefret ettiği şeyden tekrar nefret etmek ar
zusunu besliyen vücudümüzün içinde bu zevki duy
mak .. Ölüm karşısında hayatın zevkini duymak .. İçi
mizde yüksek bir ruhun, yürümek, daima ileri yürü
mek, muti ayaklarımızla, harikulade cesaretimizle 
ebediyete kadar yürümek arzusunu duymak zevki, 
ne büyük bir zevktir. Ümitsizlik dakikalannda, kor
ku içinde geçen günlerden, korku içinde geçirdiği
miz dakikalardan gelen sevkedici bir inıiyak ile yü
rümek. Bugün gözümüzün önünde olan bu şeyler bi-

nüyorum: na sokmak istiyen bir yakalayış hırsı vardı, bütün 
Eğer yaşarsam, ve bu yaşadığım günler bana sefil dünyanın gözleri, bu ölünün toprağına duyduğu hır-

bir sulh gösterirse, bu azaplı günlerimin boşa gitti- aı görmelidir. 
ğini göreceksem, bugün burada ölmediğime esef ede- Arkadaş!.. İspanyanın toprağını avuçlarının için-
ceğim. Çelik kokan bu havanın içinde bu düşünce, de mezarına beraber götür. Bu senin şanın, şerefin-
iyi bir düşünce. cesaret veren bir düşünce idi. Buna dir. Bu toprak senindir. Sen ona canını verdin, o top-
rağmen bu düşünüş, bir arkadaşın kurşunla yaralan- rağı ebediyete beraber götür, o ebediyen senindir. 
mış omuzuna tentürdiyot dökerken bileklerimin tit- Bu toprak, mezarında senin olduğu gibi, istikbalde 
remesine mani olamıyordu. de, tarihte de senin olacaktır. Senin bu toprak üze-

Albayın, ilk defa, yenilemiyen bir tehlike karşı- rindeki mukaddes hakkının yanında', asilerin alçak-
sında sarsılmış mukavemetinin çizgilerini, alnında çasına hıyanetlerle, bu toprağı para mukabili düş-
gördiim. Eski mevkiimizden yirmi dakika uzakta manlara satmıya, ne hakları var? Bu İspanya toprağı 
idik. O, telefona gitti, ateş etmemiz için tekrar izin senin ve bizimdir, bu toprak, bizim genç kanlarımı7.-
istedi. Yanıbaşımızda kurşunlar patladığı için onu la sulanmıştır. Bu yumuşak, bu sevgili toprağı, sc-
yalnız bırakmak istemedim, ben de beraber gittim. nin gibi cesurların kemiklerini eriten bu toprağı, bir 

Telefonun yanındaki siperlerden birinde, bir ar- giin senin hatıranı kafalarında saklıyanlar süre -
kadaşın ölüsünü gördüm. Bir gün evvel, karanlık cektir. Onların hayatlarında sen de beraber yaşıya-
bastığı için ölülerimizi kaldıramamıştık. Yaralıları caksın. İspanyanın toprağını avuçlarının içinde gö-
nakletmek için bile vakit bulamamıştık. Albay tele- tür arkadaş .. Onu, avuçlar.ının içinde sımsıkı tut .. O 
fonda konuşurken bu arkadaşın yanına oturdum. Yü senindir, ebediyen, ta haşre kadar senindir. 
züne baktım. Bizim ölülerimiz korkunç değildir. Ar
kasından vurulmuş, yüzü koyun dü§mÜ§tü. Can hev
liyle kıvrılmış parmaklan, topraklan eşelemiş, 
tırnaklan toprağı kazımıştı. Gözleri açıktı, bu göz
ler, eller üstünde tapdığı İspanyanın toprağına dild· 
li kalmıştı. Bütün dünyanın gözleri, onun belledltf, 
bulutlar kadar beyaz bu toprağa, bu ölünün gözle
riyle bakmalıdır. Bu ölünün gözlerinde, bu toprakla 

FASIL: 13 
Sarıtın Arkadqım ve intihar 

Albay P nin bataryası hallı ateş açmak için emir 
almamıştı. Bir kaç hafta sonra bir gün, on iki saat 
etrafımm saran düımana k1.ı11 körükörüne ateş ede
rek kendini müdafaa etti. Ne Albay P, ne Ossorio, ne 
hiç kimse toplann nasıl kurt ~u izah edeme-

Aklının zoru ona daha çok evvelden ölümünün ya
kın olduğunu, bundan kurtuluş olmadığını anlamak 
kabiliyetini (bu da bir meziyettir) vermişti. 

Fernando de Rosa'ya haşmetli bir cenaze alayı 

yaptılar. Bütün teşkilatlar mümessillerini gönder
diler. Cenaze arabasını takip eden bütün· otomobil -
ler baştan aşağı çiçeklerle donatılmıştı. Cenazeye is
tirak edenler belki yüz bin kişiden fazla idi. f'akı.-ıt 
hemen kafalarımızda düşünceler uyandı. Bu heye
can, düşmana karşı bir kuvvet midir? Hiç şüphe yok 
ki bütün bu adamlar tüfeklerini omuzlarına alıp Fer 
nando'nun kanlı intikamını almıya hazırdılar. Fa
kat bütün bu adamların canı, bir asker canından zi
yade, kurbanların canı değil miydi? Cesaretleri za
ferin işareti midir? Bizim demokrasimizin ruhu bi
ze bir sulh ruhu gibi göri.ınüyordu. Herkesin besledi
ği iyi niyet buydu. Medeni ve kültürlü bir ruh. Har
bin vahşeti düşmanlarımızın sınırında yatıyor. 

(Devamı var) 

-
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SEYMSAMiL 

Köye K8rşı Zalimane 
Taarruz Unutulmamıştı 
Ondan sonra da, (Hergebil) 

:rnevkiine çekilerek (Hunzah) tan ve 
<Deınirhan Şura) dan imdat getir
terek yeniden harekete geçmek is 
ternişti. 

Şamil, Aşulta avulunun bütün 
servetinin mahvedildiğini haber a
lır alınaz; son derecede müteessir 
olarak - imdat kuvvetlerini bekle
tniye lüzum bile görmeden - tek -
l'ar General Fesenin üzerine ahldı. 

Fakat burada, bir talihsizlik baş 
la:rnıştı. Yağmur, bütün şiddetile 
Yağıyor ; Dağlı Türklerin kullandık 
ları barutları ıslatarak ateş alını -
Yordu. 

G eneral Fese, ricat hattını mu 
hafaza etmek için (Gimri) 

civarında terkettiği üç bölüğü de 
getirtmiş ; epeyce kuvvetlenmişti. 
İ3ütün bu kuvveti, en iyi bir mü
dafaa mevziine çekerek mukave -
?'nete karar vermişti. 

Tüfeklerinden istifade edemiyen 
bağlı Türkler, taşlarla hücuma 
başlamışlardı. Ve tam yirmi dört 
saat, bu hücumu biran bile dur
durmamışlardı. 
Şamil, neticesiz bir harple mü -

cahitlerini yormak, beyhude yere 
onlar\ kırdırmak istememişti. Bu se 
fer de, (!gali) istikametine doğru 
Çekilmişti. 

General Fesenin yılgınlığını şun 
dan anlamalıdır ki; bir tek Rus ne 
feri hile, Şamil ile mücahitlerini 
takip edememişti. Çünkü bu son 
hücumda da verdiği zayiat, (l zabit 
ile 32 nefer maktul, 6 ubit ile 128 
lıefer ağır ve hafif mecruh) derece
tlrıde idi ki. bu CIA "'h ... --:._._._ 
goruıemezdi. 

ŞAMİLiN İLK SiYASi 
ZAFERi 

General Fesenin istediği im
dat kuvvetleri, derhal ye

tlŞJnişti. Fakat Şamilin bekledik
leri henüz gelmemişti. 

.. 

Şamilin cesur naiplerinden 
Alakar Haci 

ten bir iş görememişlerdi. uene
ral, bu teklifi haklı görerek der
hal avulu bombardımana başlama 
sı için topçulara emir vermişti. 

Topçu ateşi, pek acı bir surette
tesirini göstermişti. Birkaç defa 
avut alevler içinde kalmış; güçlük 
le sündürülebilmişti. Taş binala
rın çoğu yıkılmış; kadınlar, ço
cuklar, ihtiyarlar; yer altında iz
beler kazarak oralara iltica etmiş 
lerdi. 

Bir gece, akşamdan sabaha ka
dar fasılasız olarak devam eden 
bombardımandan sonra, General 
Fese bizzat askerinin önüne geçe
rek, şafakla beraber avula saldır
mıştı. Fakat öyle bir mukabele 
.__..,... __ ..,._ .... ıınıştı ıcı; buna mzan-
kendisi bile şaşmıştı. 

H ücum safları birdenbire da
ğılmıştı. General; bunlan 

durdurabilmek için, arkalarına bö 
lükler sevkederek ateş ettirmiye 
mecbur kalmıştı. 

Öğleye doğru, ikinci bir hücum 
başlamıştı. Sekiz, on kademe saf-

fi ... Ben, saf bir müslüman oldu
ğum için, elimdeki kılıca rağmen 

kalbim, insanlara karşı merhamet 
le doludur. Şimdi Generalden, so
ruyorum. Harbe devam edelim 
mi? .. Yoksa, insaniyeti düşüne

rek sulh müzakeresine mi girişe
lim. 

Diye, haber göndermişti. 

General Fese, bitkin bir halde 
idi. Bir zamanlar şiddetle mesul 
tuttuğu General Kuluk'a şimdi 

hak vermekle beraber; bu işe atıl
dığı icin son derece nedamet etmiş
ti. Fakat cok tabiidir ki; orduda 
kazanmış olduğu parlak şerefi çiğ-

niyerek, bu işi yarıda bırakıp çe
kilemezdi. 

Bu meseleden bahseden Rus ve 
sikalanna nazaran, -yalnız son 
hücumda- 4 zabit 60 nefer mak
tu] ile, 3 zabit, 203 yaralı vermiş
ti. Halbuki bu adedi, doğru olarak 
kabul etmek mümkün değildir. 

Cünkü, bir aralık avula giren bö
lük tamamiyle erimiş, bunlardan 
bir tek nefer bile avdet etmemiş-
tir. 

General Fesenin ne kadar bunal
mış olduğunu şundan anlamalıdır 

ki; sulh teklifini derhal kabul eı 

miş .. Müzakerata girişmişti. 

Ş amil.sulh şartlannı ihtiva e
den mektubu, tam galiple

re yakışan bir lisan ile yazmış; 

göndermişti. General, bu mektu
bu reddetmemişti. Fakat mektubu 
getirene; 

~----- --..~ 

j .__ _E ...,._K_O_N_O_M_l_f 
BURSADA: 

ilkbahar 
Hayvan Panayırı 
Açıldı 

i··························ı GÜNLÜK • 
PiYASA 

ZlrHt Bınkııı buiidıylarındın Uç· 
yOz bin klloyı yıkın yumupk ve yDz 
bin kilo kıdır aert buiidıy 11tılmıı· 
tır. Fiyatlar 6.20-li.28 kuruıtur. TOc
car mıh 

0

olar•k 11tıl•n buiid•y azdır. 
ve 5,35 • 6 kuruı ır111ndı verllmlı· 
tir. 

* 

İHRACAT: 

Geçen Haf tanın 
Ceviz Fındık 
Satışları 

Bursa, 12 (TAN muhabirinden)
Bursanın ilkbahar yerli hayvanlar 
panayırı törenle cıçılmıştır. Bu yılın 
panayın geçen yıllardan çok f aiklı
dır. Hükumet ve Belediye bu iş için 
azami derecede çalışmış ve panayıra 
geleceklerin istifadesini her suretle 

Son hafta içinde muhtelü ceviz ve 
fındık için yapılan satışlar ve ihra
cat tesbit edilmiştir. İnce kabuklu ce
vizlerden 3380 kilo satılmış ve kilo
su dokuz kuruştan verilmiştir. Amas 

Piyasamıza getirilen 11rı l'l'iıaırların kil 44 k 
klloau 5, 13 kuruttın, çuvallı ol arık ya malı iç cevizlerden osu u-
kutyemlerl 7.05 kuruft•n eu11mların ruştan 850 kilo, Samsunun kabuklu 

1 

temin etmişlerdir. Civardan birçok 
hayvanlar gelmiş ve panayırda canlı 

klloau 16.30 kuruıt•n utılmııtır. cevizlerinden 37750 kilo ve kilosu do-

* kuz kuruştan satılmıştır. Akçekoca 
• iç sıra fındıklarından iki bin ve kilo-t Anadolu malı renkli yıpıklırın ki· bir hareket başlamıştır. Bursaya iki 

kilometre uzakta olan panayır yeri •: ıoıu 64 kuruıtan, kızıl yıpıklır 58 su 36,20 kuruştan Trabzonun iç tom-
geniş ve yemyeşil bir sahadır. Bele
diye buraya kadar içilecek su tesisa
tı ve panayırın etrafında elektrik ten 
viratı yaptırmıştır . Akşamları serin 
hava almak isteyenler buraya akın a 

t kuruıtın, beyaz peynirlerin klloıu 1 bul fındıkları 38,20 kuruştan on bin 
31.15.34.28 kurutt.n, kııerler elll kilo satılmıştır. İhraç olunan fındık-

:t kuru,tın yemeklik zeytlnya6lırı da lara gelince: Boston şehrine dört bin, 
• 41-42.20 kuruıtın verllmtıtır. İskenderiyeye iki bin, Nevyorka 

• •• • • • • • • •• •• • •• • • • ••• •• • • 9440, Marsilyaya 5040, Afrikaya 480 

kın gitmektedir. Hususi bir otobüs BURDURDA : 
servisi halkı beş kuruşa götürüp ge
tirmektedir. Şehir bandosu her gün 
akşamlan iki saat panayırda müzik 
yapmaktadır.Panayır yeri bir eğlence 

Köylüye 30 Bin 
Asma Çubuğu 
Tevzi Edilecek 

halindedir. Bütün şehirde panayır 

münasebetile bir ucuzluk havası ya
ratılmıştır, lokantalar, oteller yüzde 
yirmi tenzilatlı tarifelerini tatbik et 

Burdur, (TAN) - Uzun zamanmektedirler. 
danberi gittikçe fıazlalaşan floksera 

Kozacıhk Faaliyeti Arttı hastalığı yüzünden mahvolmıya yüz 
Bursa, 12 (TAN) - Ziraat mektc- tutan bağlarımızın kurtarılması için 

binde tesis edilen fenni böcekçilik is- bu defa ciddi tedbirler alınmıya baş 
tasyonunda birçok köylerin tohumla lanmıştır. Evvelce mükerreren Ame 
rı fışkırtılmıştır. Neticeler gayet iyi- rikan asma çubuklarile bağlarımız 
dir. Birkaç gündenberi bozuk giden ıslah edilmek istenilmiş, fakat top
havalardan endi~e eden böcekçiler rağın kireci ölçülmemiş olduğu için 
havaların açılmasile bu endişelerin iyi netice alınamamıştır. Ziraat da
den kurtulmuşlardır. iresi, şimdi kireç nisbetini ölçtük-

Bu yıl Bursada böcekçilik faaliye- ten sonra ona göre çubuk getirtmiş 
ti diğer yıllardan daha canlıdır. Halk ve 30 bininin halka dağıtmıştır. Ge
ta böcekçillğe rağbet artmaktadır lecek sene de bu işe devam oluna
Böcekçilik enst\tüsü ve Ziraat Ban- caktır. Böylelikle, evvelce nefis ü
kası da bu işte büyük mikyasta fa- zümlerile muhitinde tanınmış olan 
aliyette bulunmaktadır. Bu yıl satı- Burdur bağlarının ihya edileceği ü
lan tohumlann mikdan diğer yıllar- mit olunuyor. 
dan fazladır. Ziraat Bankası köyler- ~ - -

deki kooperatifleri vasıtasile böcek Gümrükte Biriken Mallar 
yetiştirmek istiyen köylülere mühim n -........... ...._......_ ...._..,__ _._.,__...,....._= ~- /!:!-. ı..ı-. b 

kilo iç tombul fındık gönderilmiştir. 
Şhrimiz piyasalarında beş bin kilo ka 
buklu, on bin kilo iç ceviz ile beş bin 
kilo kabuklu ve on sekiz bin kilo iç 
tombul fındık stoku bulunmaktadır. 

Letonya ile Ticaretimiz 
Letonya ile ticaret işlerimizde ted· 

rici bir inkişaf görülmeye başlamış
tır. Letonyadan yurdumuza başta kib 
rit çöpü olmak üzere, sırasile pamuk 
ipliği, demir veya çelik levhalar, yaş 
deriler iken son senelerde yalnız kib
rit çöpü ve pamuk ipliği getirilmek
tedir. Buna mukabil geçen sene Le
tonyaya ihraç ettiğimiz maddeler 
15,600 liralık susam, 12,800 liralık tü 
tün, 30200 liralık kuru üzüm, 14,400 
liralık fındık, 3500 liralık kuru incir 
den ibarettir. 

Belçika • Lülisemborg 
lktısadl Birliğine 

Sattıklarımız 
Belçika - Lüksemburg iktısadi bir

liğine yurdumuzdan ihraç olunan 

maddelerin geçen 1937 senesine ait 

mikdarlan tesbit edilmiştir. Bu mad 

deler 1934 senesinden itibaren önem 

General Fese, kuvvetlenir kuv
\'etıenmez, derhal yollan kesmiş 
tt. Artık bu ölüm çemberinin için 
den ne Şamil kaçıp kurtulabile
cekti; ve ne de imdat için gelenle:
den tek bir mücahit geçecekti. 

lar halinde yapılan bu hücumda, 
yeni gelen piyade bölüklerinden 
biri, nasılsa yol bularak avulun 
içine dalmıştı ... Askerler bunu ha 
kiki bir zafer sanmışlar. 

TÜRLÜ TÜRLÜ EZMELER 

de biriken malların çıkarılmasına da 

ir verilen müsaade üzerine piyasala

rımıza muhtelif ham maddeler çıka

rılmıştı. Sanayi birliğinde dün bir top 

lantı yapılarak çıkarılan mallarla 

bunlara ait muameleler etrafında gö 

rüşülmüştür. İkinci bir toplantıda bu 

gibi mallar hakkında yapılmı§ tetkik 

lerin neticesine göre İktısat Vekale
tine bir rapor gönderilecektir. 

•.;ff t.lr 1nld~:t'-;y-ek"<lnu lS'(l~crn.1cldcdir

ler. Geçen sene ihraç ettiğimiz mad
deler ton itibarile şöyledir: Buğday 
40017, arpa 20931. çavdar 2415, da
n ve kuşyemi 4615, kuru üzüm 2147 
kuru incir 950, fındık kabuklu 58, 
iç fındık 273, tütün 1135, meyankö
kü 493, ham pamuk 18, tanenli mad 
deler 402, afyon 20. halı 5 ton. Bu ih
racata mukabil bizim· ithalatımız a
rasında sırasile fildişi, hayvani tut
kal, deri mamulatı, yün ve kıl men
sucat, ipekli mensucat, madeni ma
mulat ve halitalar. tıbbi eczalar, ma
deni yağlar vesairedir. 

Şamil, böylece muhasaraya gir
diğini görür görmez, derhal yine 
'l'iletı avuluna çekildi. 

600 evden mürekkep olan bu a
~lun halkı; kısa bir müddet ev
\>el, General Fesenin köye karşı 
Yaptığı zalimane taarruzu unut
l?\amışladrı. Ona karşı derin bir 
kin besliyorlardı. Şamil, bundan 
istifade etti. Milli şeref ve haysi
Yetin kurtulması için müessir bir 
nutuk söyledi ... Avul halkı, derhal 
Şarnmn etrafında birleşmişlerdi. 

Avul, müdafaaya tamamiyle el
\>erişli idi. Şamil de, geçit yerleri-
1'e ~üratle tahkimat yaptırarak 
birkaç saat zarfında muhtelif mü
dafaa mevzileri vücude getir
:rnıştı. 

General Fese; Şamilin buraya 
kapandığını haber alır almaz, son 
derecede sevinmiş: 

- Artık onu elimizden alabil
mek için, mutlaka semadan bir 
bıerdiven inmesi lazım. 
d I>ernişti. Ve, muvaffakıyetin-

en emin bir halde, muhasara hat 
tı~ı darlaştırarak. bütün o kaya 
Yıgınını, her taraftan ihata et
bıişti. 

h_General Fesenin piyadeleri, ilk 
tıcumda kayaların arasından bo
~nan sel gibi bir ateş karşısında 
k;la~ak perişan bir halde geri çe-

1 mışlerdi. Bütün zabitler Gene-
·~ - , e muracaat ederek: y; Yapılacak cebri hücumlar, pi h: elerbnizi mahvetmektn başka tt; b~r menfaat tmin etmiyecek-
0- • Bıraz da, topçular kendilerini 
oostersinler. 

I>enıişlerdi, 
~Son harpler, daima boğaz boğa
Ge \Pe kılıç kılıca cereyan ettiği için, 

nel"BJ l"eseııi 

- Horra .. Horra! ... 
Diye bağırışmıya başlamışlardı. 
Fakat bu hali görür görmez Şa-

.rıil. yanında on on beş mücahit 
olduğu halde bunlann üzerine a
tılmış; Üzerlerinden dumanlar tü
ten yangın harabelerine tıkarak, 

hepsini kılıçtan geçirmek suretiy
le kendine gelecek olan bir felake 
tin önünü almıştı. 

Ve sonra .. bütün kuvvetini top
Jıyarak düşmanın diğer hücum 
saflarına yüklenmiş; korkunç, tüy 
lcr ürpertici saldırışlarla, bütün 
bunlan sürüp, tepeden aşağı indir 
mişti. Bu öyle bir vaziyet idi ki; 
artık General Fesenin ordusu, bii 
tün varlığını, intizamını ve bilhas
sa maneviyatını tamamiyle kay
betmişti. 

Şamil - pek güç olmakla bera
ber- bu sefer de bir galebe kazan
mıştı. Fakat bu galebeden mağrur 
olup ta, tekrar düşman üzerine a
tılmamıştı. Çünkü, o mükemmel 
müdafaa mevkiinden çıkıp ta, ya
nındaki bir avuç kahramanla giri
şeceği meydan harbinde, mağlUp 

olmak ihtimali de vardı. 
Şamil burada, zeki ve dirayeti

ni gösteren bir işe girişmişti. Ça-
rın, - vasi salahiyeti haiz- ku
mandanını, siyaseten de mağlup 
etmek için, General Fesenin nezdi 
ne iki kişi yollamış: 

- Biz, harbe icbar edilmedik
çe, muharebeye girişmiyoruz. Fa
kat giriştiğimiz takdirde de şeref 
ve istiklalimizi korumak için, son 
hadde kadar gidiyoruz. Bu yüz
den, birçok kanlar dökülüyor .. Bir 
çok hayatlar da, heder olup gidi-
yor ... Yazık değil mi. bu insanla
ra? .. Uzun düşüncelere hacet yok. 
Şu bir kaç günlük kanlı hadisatı 

tınmızdan irmemiz b tl-

Bu mevsimde -en kibarı, ~üphe
siz, enginar ezmesidir: Bir kişi 
için iki enginar. Yaprakları tek
mil ayıklandıktan, ortasındaki tüy
leri de temizlendikten sonra, kulp 
lu küçük bir tencerede bü~·iicek 
bir bardak kadar soğuk suya bir 
kahve kaşığı un karışhnr ve en· 
ginar içlerini unun içine ve hafif 
ateş üzerinde yarım saat kadar 
kaynatırsınız. Enginarlar ıyıce 
yumuşadıkları vakit, suyunu akı
tıp ezer ve ince siizgeçten, iyisi kıl 
elekten, geçirir ve tekrar ateş iize
rine koyarak tuzla karıştırır, en 
sonra on gram tereyağ kor, ateş
ten çeker ''e yine karıştırırsınız ... 
Hazmi gayet kolay, midesi bozuk, 
karaciğeri iyi çalışamayan hasta
lara faydalı gıdadır. 

ispanaktan da ezme, hatta çor
ba olur. Fakat içinde oksalat hulun 
doğundan yatakta hastanın kara
ciğeri ve böbreği için iyi gelmez 
İspanağı şeker hastala~ı yerler: 
onlara da sebze~·i ezme veya çor
ba şeklinde yedirmiye lüzum yok
tur. 

Havuç, vitaminlerinden dolayı 
bir zamandanberi en makbul ye
meklerden biri olmu tur. Karaci
ğer hastalığına iyi gelir di~·e söh
ret huldu~undan o tiirJü hastalar:ı 
yedirilmek üzere karbonatlı suda 
pişirilen ga:\·et yur.rnşak bir veme 
ği de olur. Yataktaki hastala;a hi
le ezmesi yedirilebilir: Yarım ki
lo havucu yıkayıp kabuklarını ka
zıdıktan sonra, hepsini örtecek ka
dar kaynar suya atar. Üç çc~·rek 
saat kadar tekrar kavnatırsınız. 
Havuclar zaten ezme İdbi vumu
şak olur. Suyunu akıttıkta~ ıııon
ra, bir havan eliyle hasarak ince 
süzgeçten geçirir, 1ekrar ateş üze
rine koyarsınız. Otuz gram tere
yağ'ı ile üç gyam ince tuz kovarak 
iyit'e karıştırırsınız. İçine bir de 
yumurta sarısı katılırsa besleme 
kudreti artar. Hazmi de pek kolay 
dır. 

Şalgam da -yiyebilenler için
hazmi pek kolay sebze diye tanın
mış oldui"undan ondan da, ha\'U~ 
ezmesi gibi, ezme yapanlar var
dır ... 

yemekler olmakla onlarda insanı 
lüzumu kadar besliyecek gıda 
maddeleri bulunmaz. Bundan do
layı hastalara en çok yedirilenler 
yine patates ve kuru sebze ezmele 
ridir. 

Patates ezme-sini hatırlataca-
ğım: Bir öğün için 250 gram, ezme 
lik beyaz cinsinden patates, ka
bukları soyulunca 200 gram kadar 
kalır. Bunlan yıkadıktan sonra 
kabuklarını soyup, yahut soym3• 
dan haşlamak mümkündür. Fakat 
iyisi önceden kabuklarını 90ymak
tır, sonradan el değmez. Haşlan
dıktan sonra soymak daha kolay 
olsa da ... Hepsini iyice örtecek ka
dar soğuk su içerisinde ve ka
palı tencerede yarım saat, üç çey
rek kaynar. Her parça saplı süz
geçle tencereden birer birer çıka
rılarak, daha sıt'Bk iken, tahtadan 
havan eliyle ezilir \'e İnt'c siiz11:eç
ten, lüzumunda iki defa, l{eçirilir. 
Ezmenin bit' tanesiz ve pek ince ol 
ması lazımdır. 

Ezildikten sonra, yüz santmetre 
mikap sütle, yahut ~·an yarıya süt 
ve su ile veya o kadar et suyu ile 
kanşhnlır ve tekrar ateş üzerine 
götürülerek sekiz, on dakika. dal 
ma karıştırılarak, yine kaynatılır. 
Hastanın önüne l{Ötiirüleceii va
kit 4 gram tuzla 10 l{ram tereyair 
konulur ... Bu ezme sade ıııütle 3%6, 
yarı yanya su ve sütle 291, et su
yu ile 262 kalori verir. 

Kuru fasulye ile veya merci
mekle, yahut kuru bezelye ile ez
me, bir öğün için 60 gram sebze, 
süt 100 santimetre mikap. Ayni su 
retle kaynar ve ayni suretle ezile
rek süt veya et suyu karıştırılır. 
Yalnız kuru sebzeyi cahuk pişir -
mek için, bezden küçük bir torba 
içinde,sebzeıııine göre, bir veya bir 
buçuk saat kaynatmak lizımdır. 
Torbasız olursa, 24 saat önceden 
sebzeleri suda ıslatmak. sonra da 
iki, Uc saat kaynatmak lazım o
lur ... Bu kuru sebzelerden yapılan 
ezme sade sütle 342, yan yanya su 
veya sütle 309, et suyu ile 280 ka
lori getirir. 

Bir de kestane ezmesi vardır. Pa 
tates nmesi ribi yapılır, pek lez. . 

• "· 
Amerikada önemli bir turist fir

ması, Ticaret Odamıza müracaatla 
Türkiyede turistik işler hakkında ma 
llımat istemiştir. Oda bu malumatı 
bildirecektir. 
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BORSA 
12 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Acılıt 

Paris 28.2025 
New-York 0.789880 
MllAno 15.0080 
Brüksel 4.6880 
Atina 86.7460 
Cenewe 3.4595 
Sof ya 63.5714 
Amsterdam 1.4252 
Prag 22.6875 
Madrid 13.0158 
Berlin 1.9642 
Varşova 4.1857 
Buda peşte 3.9880 
Bil kreş 106.19 
Belgrad 34.6825 
Yokohama 2.7250 
Stokholm 3.0794 
Londra 830.-
Moskova 23.8275 

ICıoanra 

28.2025 
0.789880 

15.0080 
4.6880 

86.7460 
3.4595 

63.5714 
1.4252 

22.6875 
13.0158 

1.9642 
4.1857 

3.9880 
106.19 
34.6825 

2.7250 
3.0794 

630.-
23.8275 
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Frank 
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~ Uret !!1 
Bel~ka rr. ti 
Drahmi .§ 
rsvıcre rr. i 
Leı98 ~ 
P'lorin 

~ ltroa Çek 
o. 

Marlr c 
Zlott cıs 

"' Penco f 
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Dinar 
Crae lneo 
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İÇ PİYASALAR: 

iç Fındıklar 42 

Kuruıa Yükseldi 
İç fındık fiyatlan yükselmekte de

vam ediyor. Piyasalarımızda bu yüz
den memnuniyet husule gelmiştir. 

Fındık stokumuzun eritileceği ümit
leri kuvvetlenmektedir. Giresunun 
iç sıra tombul fındıkları 42 kuruştan 
satılmıştır. Alman ithalat büroları da 
dünya piyasalarını gözönünde tuta
rak fındıklarımız icin permi vermiye 
başlamıştır. İthalat bürolarının fın
dıklarımız için kabul ettiği fiyatlar 
piyasamızda müsait karşılanmıştır. 
Giresun ve ordu iç tombul fındıkları 
için Almanyanın tesbit ettiği fiyat ki 
!osu 46 kuruştur. Levan adile tanın
mış Trabzon mıntakasının iç tombul 
larıoa da 45 kuruş fiyat bildirilmiş
tir. 

Arpa Fiyah Yükseliyor 
Arpa fiyatlarında yükseklik de

vam etmektedir Anadoludan az mal 
geldiği için alıcılar artmıştır. Dün ge 
len iki vagon çuvallı arpa kilosu beş 
kuruştan verilmiştir. Yeni mahsul id 
rak edilinceye kadar arpalann biraz 
daha yükseleceği söyleniyor. Yeni 
mahsul için gelesive yapılmış satış
lar olduğu için yeni arpalann da iyi 
fiyatla piyasa tutacağı tahmin olu
nuyor. 

• Çinin Hongong şehrinde bir fabri-
katör yurdumuza ıpekli kadın çora
bı, muhtelif mensucat, çocuk elbise
leri gıbi Çin ham maddelerinden ya. 
pılını§ mamlll eşya ithal ve sat-
malı: T 
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d a Ticaret Odasının 5460 1 Istanbul dördüncü icra memurlU · 

(B A Ş M A K A L E D E N M A B AT) 

Kapı 
Aralığından 
Görduklerim 

Bulgar Kralı Başvekili 
Kabul Edecek 

Sultan~amam MAKASLI MA AZA numaralı ve 11-5-38 tarih- ğundan: Mığırdıç kız.ı Verjinin AgoP 
Caddesınde li musaadesl üzerine Damburacıyandan aldığı paraya rnu-
No: 25 - 27 alı k b"l b · derecede ipotek goste • 
ve 11-5-38 tarihli müsaadesi üzerineda Ticaret Odasının 5460 nunıar a ı ırıncı d . defi 

Mecburi tenzilatlı satış bugünden itibaren başlıyacak ve on beş gün rilmiş olup borcun ko enmem~:: ,,e 
• * dolayı satılmasına arar ver 

müddetle devam edecektır. L1 t tamamına ehli vukuf tarafındal' 
LbdDASYONA ÇIKARILACAK MALLARIN STF.Sy • F " t (3600} lıra kıymet takdir edilmiş o-

(Başı 1 incide) yordum. Dönerken anyi derecede 
zevkli diğer bir vazifeyi üzerime a
lıyorum. Bu vazife, dost milletin 
bize karşı gosterdiği iyi kabulün ne 
derece yüksek ve heyecanlı olduğu
nu Türk milletine söylemektir. 

c . Miktar Eski Fiat enı ıa • . r ç le-
ıns • . • lan Beyoglunda Katıp Musta a e 

Basma 3500 metre 40 ila 85 K. 25 ıla 40 K. b" h llcsi eski Sinek çıkmazı kt1· durulduğu anlaşılmaktadır. Bulga -
ristanın Balkan Antantına zararlı ol
madığı tesbit edilmiş, ve Bulgaris -
tanın Balkan Antantına faydalı ol -
ması için alınması lllzımgelen ted -
birler üzerinde görüşülmüştür. Ya -
nn çıkacak olan Vremc gazetesi, bu 
günkü mülakata tahsis ettiği bir ma 
kalesinde Yugoslavyanın yapıcı bir 
siyaset takip etmekte olduğunu, ez
cümle Ankarada yapılan Balkan An
tantı ictimaının İtalva ile olan mü -
nasebetlerin kuvvetleşmesine yar -
dım ettiğini, bu defa da Balkan An -
tantı irinde Rul ınıric:tan mec:f'lesi -
nin halline çalışıldığını tebarüz ettir 

85 140 65 100 1 ma 3 k 
Döşemelik keten muhtelif 300 ,, " " " " çük parmakkapı yeni Kuçük Parrna 
enlerde kapı sokağında ada (457 ) parsel 0 2 

Yorgan yüzü saten lüks 250 ,, 65 " 120 " 50 " go " ve eski (4) yeni (15) kapı numaralı 
Fanela basmasile duvetin 600 " 50 "100 " 37 " 65 ,, kagir apartımanın tamammm evsaf 

(Başı l incide) 

A ydmın Salavatlı köyündeki 
Eskici Huseyin vakfını an

mak ta bir vazifedir. Zavallı bir es
kici, yalnız kendi için yaşayıp silin
meğe, iz bırakmadan sönmeğe razı 
olmamıştır. Butun hayatmda 15 zey
tin ağacı ile üç donüm incir bahçe
sine sahip olabilmiş, bunların hep
sini bir takım içtimai hizmetler için 
vakfetmiştir. 

Kıraliyet hükumeti, bize en geniş 
bir misafirperverlik bezletti. Büyült 
kiyaset sahibi bir prens olan altes 
ruvayal naip Prens Paul'e tazimle
rimizi takdim etmek ve hatırası mem 
leketlerimiz arasındaki münasebet -
ler tarihinde olmez bir surette ka - 1 
lacak olan büyük şövalye kralın sa
yın eşi valde kraliçeye hürmetleri -
mizi arzeylemek şerefine nail olduk. 

Düz ve çiçekli Len veKeten 500 ,, 110 " 300 " 65 " 185 " ve mesahası aşagıda yazılıdır. 
Sofralık beyaz 250 " 125 "JOO ,, 85 " 120 " Gayrimenkul apartıman tarzınd 
Yünlü ropluk. ve manto- 5500 ,, 100 ,,1200 ,, 60 " 700 " kagir bir hına olup zemin katında 
luk Zemini karis iman antre uzerinde cı. 
İpekli düz 1300 " 180 " 700 " lOO " 3oo " numaralı dnire ve bu dairede de Y1 

İpekli çiçekli Emprime 400 " 250 " 550 " SO " 3oo " ne bir karisiman antre iızerinde <2 
Keten ve ipek 150 " 110 " 140 " 9o " lOO " oda, (l I heli ve ayrıca bir koridof 
İpek Yün karışık mantoluk 200 ,, 400 " 750 " 150 " 35o " ı üzerinde zemini karesiman mozayıl' 
Kadife pamuklu ve ipekli 300 .. 150 " 500 " 50 " 3oo " tekneli ve sabit kazanlı bir çamaşır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-d~~~~~~~~~~ lık ve çamu~rlıktan bahçeye dcrn~ 

Ya Aydınlı hamal Ahmet? Hakir 
bir meslekte, tam manasile alın te
rile kazandığı paradan başkalarını 

istifade ettirmek ihtiyacını o da duy
muştur. Sıcak bir yaz günü, ağır bir 
yiıkle vazife gorurken yanıp tutuş
manın ıztırabını kendi hesabına duy
muş ve gelecek nesillerde yaşıyacak 
insanların bu ıztırabına çare bulmak 
istemiştir. Aydının orta mahal1esin
de bir soğuk su sebili kurmuştur. 

Senede doksan gün bu sebilde ya
rım yuk kar bulunması ve vaqmdaş
lara soğuk su içirilmesi, vakıf şart
larının icabındandır. 

A~ırlarca evvel ortaya böyle bir 
ruh koyan Türkler, içtimai 

üstünlük imtihanını her milletten 
evvel ve en mükemmel bir şekilde 
geçirmişlerdir. Bu yolda bir içtimai 
tesanüt ve yardım ruhuna bugün 
ancak Anglo-Sakson ve lskandinav 
memleketlerinde tesaduf edebiliyo
ruz. Dunun vak1fları, Turk milleti
nin hakiki simasını tanıtan vesika
lardır. On altıncı asırda elçi sı!atile 
memleketimize gelen Holandalı An
ger Busbekin, içtimai yardım teşki
latımızın ustunlüğü hakkında hay
ranlıkla dolu bir kitap yazmış ve o 
zamanki Avrupanın bu gibi içtimai 
ideallerden ne kadar uzak. ne kadar 
geri olduğunu bağıra çağıra ortaya 
koymuştur. 

Memleketinizdcki ikametimiz es -

mektedir. 
Bugün !laat 13 te Türktve elçiliğin 

de hususi bir öjilf' vemej!i veri1miş. 
vemekten sonra , Tiirk devlet ı:ıdam · 
ları şehirde bir j!ezinti yanmıc:lnrdır 
Akşam saat 21 de Yue:oslav Başve
kili ve Hariciye Nazırı B ay Stovadi
noviç, Haricivc Nezaretinde Türk 
vekilleri serefine hususi bir akşam 
ziyafeti vermistir. Ziyafet cok sa -
mimi vP na'"l"k olrııuc:tur 7.ivaf<>tt0

,, 

sonra, Bav Stovanlnovic Bav r.elal 
Bayan ve Bay Tevfik Rüstü Arası 
istasvona kadar ui!urlamıc:tır. İc:tas -
yonda askeri merasim yanılmıs. Türk 
dev}pt tırhm l :ı ,.,nl 'h;..,.,n olı:ın trPn 
saat 23,15 te Befgrattan hareckt et
mişt;~ 

nasında , her taraftu tipik bir man -
zara, sükun ve nizam havası, devam 
lı bir çalışmanın verdiği refah man
zarası kuvvetle hayranlığımızı cel -
betti. Başvekil Stoyadinoviç gibi bü 
yük kıymette bir zatın riyaset ettiği 
hükümetinizin iyilik getirir idare -
si sayesinde memleketinizde muhte
şem başarılar elde edilmiş ve refah 
hükum surmekte bulunmuştur. 

Reımi tebliğ nqredildi 
Bela:rad. 12 (A.A.) - Türkiye Bas 

vekili B. Celin Bayar ile ffat"icive Ve 
kili Rüstii Arasm zivaretleri hak -
kında aşagıdaki tebliğ neşredilmiş -

tir: 
Tiirkiye Bac:vekili F1<c:0 1:.nc: R Ce-

lnl Bavar ve Haricive VPkili EkseJan!; 
Rüstü Arasın Rı>lızradı zivarP.tleri 
münasebetile, Türk devlPt adarnlan 
ile Basvekil ve Faricive Nazırı Ekse
lans Dr. Milim StovRninoviç arasın
da eörüş teatisi yapılmıştır. 

Cok samtmt bir hava icinde vapı
lan bu görüsmelerde iki memlekettP 
olduıtu jlibi b\Jtün R l'kan Antantı
nı alakadar eden hii tün mese1Pler 
mevzuubRhis f'<l ilmis ' 'e ı.:rörüsmeler 
Türk Ye Yuııoalav devlet a~amlannın 
eörüşlerinde mutabakatı göstermiş -
tir. 

Bundan başka. avni te!;anüt ve kar 
şıhklı anlayış zihnivetinin bütün 
Balkan AntAntl tlPvletlenne dP il -
ham vermekte oldu~ müşahede e
dilmiştir. Bu sayede, bu entemasy~ 
nal tP.c:E'kkiıl. mazide oldui:i:u ~ibi. bü 
tiin Balkan devletlednin meşru men 

Bütün intibalarımı şöyle hulasa e
debilirim: 

Birleştirici kralın eserinin s:ıdık 

muakkipleri yüksek varisi kral 
Pier'e gıpta edilecek bir saltanat 
devresi hazırlamaktadır. 

Baylar, efkarı umumiyenin tercü
manı olan sizler vasıtasile, dost ve 
mi.ıttefik asil millete en samimi se
liımlalarımı ve refah ve saadeti hak-
kında en hararetli temennilerimi bil 
diririm. 

Yugoslav gazetelerinin 
hararetli nefriyah 

Belgrat, 12 (AA.) - Bugünkü bü 
tün gazeteler, büyük manşetlerle ve 
çerçeve iç.inde Başvekil Celal Ba -
yarın dun akşam radyoda okucluğu 
Türk milletinin dos\ ve müttef~.I< Yu 
goslav milletine selamını muhtevi 
mesajı nqretmektedirler. 

-----o---
Hatayda Tahrlkçlerln 

FaaDyeti 
(B"f' J itacide) 

takasında kafası vücudUnden ayrıl • 
mış bir cesed bulunmuftur. Maktu
lun hüviyeti henüz teJhis edilemedi
ğinden adi bir zabtta vakası mı, yok 
sa tntihapla alakadar bir cinayetin 
mi mevzuu babsolduğu anlaşılma

maktadır. 

E/ueriyeti T iirlıler '-anıyor 

Türk milletindeki bu içtimai cev
her kaybolmamıştır, kaybolamaz. 
Padişahlar bunu yıkmak için elle
nnden geleni yapmıflardır. Hükii
met muhiti, çoğu yabancı unsurlar
dan gelmiş devlet adamlannı vasıta 
diye kullanarak, daima talln hırsını 
coşturmuş. hususi menfaati körük~ 
lemiştir. Fakat Türk milleti, bu gi
di~ yabancı kalmıf, çallflDlş. uğra~ 
mış. yukaek içtimai ruhunu koru
mut, ahlüi kıymetlere bütün var
lıjıyle sanlı kalmıftır. 

içtimai ve ahlaki cephemize kar
ii en büyük sarsıntı, Cihan Harbin
den gelmiştir. Bu yüzden umumi 
menfaat telakkisi kökünden çökmilt 
ve bir aralık birçok fertler, her va
sıtayı mübah görerek bqlannm ça
resine bakmağa kalklJlllışlardır. 

faatlerini ve umumi sulhün idamesi 
ni nazan dikkate alarak semereli po 
litik ve ekonomik faaliyetini inki'8f 
etthnıiye devam evlivecPktil". 

İskenderun, 11 (A.A.) - Bugüne 
kadar yapılan kayıtta Türkler bü
tün gayri müsait şartlara rağmen di 
ğer cemaatlerin aldıklan reylerin 
yeklınundan fazla rey kazanmışlar -
dır. Henüz tesçil sırası daha büyük 
ekseriyeti Türklerle meskun olan 
mıntakalara gelmemiş olduğuna gö
re, nihat ve umumt netice huzur ile 
derpiş edilmektedir. Atatürk, varlığımıza taalluk~ 

olan büdin kıymetler gibı, 
Turk ktimai cevherini kurtarmak, 
ona eski berraklıjuu Ne temizliğini 
vermek ihtiyacını da çok derinden 
duymut ve millete bu sahada da ör
nek olmuftur. 

Brıl•ar Kralı, Ba,.,elıilimw 
lıabul edecek 

Habeş stanan 
Hukuki Vaziyeti 

( BQfı l hıcide) 

Beyoijlu Tapu Sicil Muhafızhijın . an: . . . kırma kepenkli bir kapı vardır. . 
Beyoğlu Eski Çeşmu Hüseyin, yeni Sormagır mahallesının So"?agır Birinci kat: Camekanla bolünmu 

caddesinde eski 21 ve mükerrer 21, 21 yeni 13, 15, 17 No. lu muhterık ev kl ~ 
Be 1 Vak f zemini karesiman Maltız oca 1 

ve dükkan arsasının çeşmi Hüseyin vakfı namına tescili yoğ u ı - mozayık musluk ve tekneli bir antre 
lar Müdürlüğünden bildirilmiş ise de tapuda kaydı olmadıgından bu ye- iizcrindıı iki oda bir hela vardır. 
rin tasarrufu hakkında mahallen tahkikat yapılmak üzere 21-5-938 tari- ikinci kat: Birinci katın aynidir. 
hinde saat 12 de mahalline gidileceğinden işbu gayrı menkule tasarruf 

rf d k . Umumi evsafı: Zemin katı pence-
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren on giin za ın a vesaı ı ık b' . . vE 

ı ğ h t k relerinde demir parmakl , ırıncı 
tasarrufiyeleriyle birlikte Beyoğlu Tapu Sicil Muhafız ı ına , ya u e- ikinci katı odalarının sokak ve ar\t 
Şif günü mahallinde bulunacak memura müracaatları ilim olunur. (2782) . kOJ 

cepheye zemini karisiman demır 

Elektrik Şebeke Malzemesi Ahnacak 
Muı Belediyesinden : 

kuluklu bir balkon vardır. UmuJi\I 
merdivenler mozayık ve parmaklı~ 

1 - Kasaba Elektrik Şebekesine muktazi 2790 lira 70 kuruşluk 1 -
Bakır tel, 2 - Demirile Fincan, 3 - Konsol, 4 - SigÖrtalar, 5 - Sipe
risaika, 6 - Toprak tesisatı ve saire Haziran 938 tarıhinden itibaren bir 
ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

adi demirdir. Zemin katı sokak ce}Y 
hesindeki odanın altı bodrum oluP 
birinci daireden methali vardır. Tef" 
kos ve elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: Elli bir buçuk mctft 

2 - Teminat miktarı 209 lira 40 kuruştur. murabbaıdır. 

3 - Malzeme miktarı ve vasıflarını gösterir liste ve Nafia Vekaletin
den musaddak fenni şartnameler İstanbul ve Ankara vilayetleri Nafia da

irelerindedir. 
4 - Talip olanların teminat makbuzlariyle Muş Belediyesine müraca-

atları. (2742) 

Elektrik Santra h Tesisatı : 

Muı Belediyesinden : 
1 - Muş Kasabasının Nafia Vekaletinden tasdikli keşi!name muci

bince Elektrik Santralı tesisatına alınacak ve kurulacak. 
1- Turbin, 2-Alternatör, 3-Tevzi tablosu, 4- Cebri boru ve bunlann 

montajiyle 4 - lki dmir kafes direk. 5 - Belediyece emanetten yaptı
rılacak projedeki bütün kargir inşaat ve tesisatın idar€' ve nezaret hakkı 
ve kaffealnin işletilerek teslim edilmesi. 

1 - Mayıs 1938 tarihinden itibaren bir a:r müddetle kapalı zarfla ekdlt 
meye konulmuştur. 

.2 _ Muhammım b gdQJ 8000 lir.ıı olup m uvakl<ot t-0minat 590 lira(hr. 
Şartnameler İstanbul ve Ankara viliyetleti nafiasındadır. 3 - lStekliler 
2490 sayılı kanunun ve şartnamedeki kayıtlar dairesindeki vesikalariyle 
beraber kanuni müddet içinde Muı Belediye Reisliğine müracaat etme

lidirler. (2741) 

Ada•a lelecllye Riyasetinden : 
ı - Belediye gazozbanesi için "l" yevmiye 5000 şişe imal kabiliye

tinde bir ıazoz lmal makine9', "2" yevmiye 5000 gişeyi doldurabilecek 
bir imli makinesi, "3" yevmiye 5000 şişe yıkayabilecek bir yıkama ma
kinesi, "4" asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, ":)" 500.000 adet kap
sül ve "6" 5-10 bin şişe açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - tmaı makinesinin muhammen bedeli 750 lira, iml& makinesinin 
muhammen bedeli 300 lira, asit karbonik imal makinesinin muhammen 
bedeli 700 lira, şişe yıkama makinesinin muhammen bedeli 200 lira, bin 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kurU§ ve şişelerin beherinin mu
hammen bedeli 7 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - Talipler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kısmı veya ta

manu için eksiltmeye girebilirler. 

Hududu: Mezkur mahal kadastro 
görmüş olup şarken 13 numaralı kl· 
gir apartıman, şimalen çıkmaz, gar: 
ben 11 numaralı apartıman, cenu. 
ben 7 numaralı arsa, 8 numaralık•· 

gir ev. 
---"'·· Yukarıda hudut, evsaf ve m~· 

sı yazılı gayrimenkulun tamamı a · 
~ık arttırmaya konmuş olup 20-6--" 
938 tarihine rasthyan Pazartesi g\J~ 
nü saat 14 ten 16 ya kadar lstanbtl 
Yeni postahanede vaki dairemizde 
açık arttırma ile satılacaktır. ~tıt' 
ma bedeli muhammen kıymetin 
75 ini bulduğu takdirde gayrimeO • 
kul en 90• adbnnın üJMll'ine i}all~ 
edllece)ı:. aksi takdirde en IOD erdi 
rantn t aahhüdü baki kalmak ~ 
arttırma on beş gün mücldeUe \e 

dit edilerek 5- 7- 938 tarihine rası· 
layan salı günü saat 14 den 16 "!' 
kadar yine dairemizde ikinci aç~ 
arttırması yapılacak ve bu Ucinci aı4 
tırmada gayrimenkul en çok arttır' 
nın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttır• 
maya girmezden evvel muhamme!I 

kıymetin % 7,5 u nisbetinden pey .ı 
çesi vermeleri veya milli bir kank" 

nın teminat mektubunu ibraz etmr 
leri lazımdır. 

Birikmig vergilerle Belediyeye at 
tenviriye, tanzifiye ve dellüiye re' 

simleri ve vakıf icaresi satış bedelhl' 

den tenzil edilir. 20 senelik taviz br 
deli müşteriye aittir. 

5 - İhalesi Mayısın 30 uncu Pazartesi günü saat on be§te Belediye 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Şartnamesi Belediye Yazı İşleri kalemindedir. İsteyenler oradan 
parasız alabilirler. 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir
llJcte Daimt Encümene müracaatlan ilan olunur. (2767) 

Atatürk, özenerek yet1'tirdi~ bU· 
tim çiftliklerini geçen temmuzda ha
zineye hibe etmlftl. Dün de bu hibe
ye ait muameleler yapılırken. diğer 
bazı mallarını da Halk Fırkasına ve 
Ankara belediyesine teberru etmi~ 
tir. 

Sofya. 12 (Hususi surette giden ar 
kadaşımızdan) - Türkiye Başveki -
linin Belgrattan lstanbula dönerken 
buradfa 6 saat kalacağı ögrenilmiş -
tir. T6rk devlet adamları yarın sa • 
bah saat ona doğru Sofyaya gelecek 
ler ve saat 18,30 a kadar kalacaklar 
dır. Bu esnada kral tarafından ka -
bul edilecek, Başvekil ve Hariciye 
Nazırı Köseivanof'la görüşeceklerdir. 
Sof yada Turk heyeti için büyük bir Amerika vaziyetini değiftirmiye- tir. Halbuki böyle bir teYin tasavvu-ı arazisinin heyeti mecmuuı üzerinde 
istikbal programı hazırlanmıştır. Ce cek ve ilhakı tanımıyacaktır. ru bile mümkün delildir, ve hiç bir ki kontrolünün bir emri vaki halini 

2004 numaralı icra ve mas kanu • 
nunun 126 ncı maddesinin 4 ünc:O 
fıkrasınca, bu gayrimenkul Uzerind1 

ipotekli alacaklılar ile diler alüadl 
ranın ve irtifak hakkı sahipleriııtıt 
bu haklarını ve hususile faiı ve mıa' 
rafa dair olan iddialarını, bu UinJJS 
neşri tarihinden itibaren 20 gün içi' 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde ıı.kları tap1J 
stcilile sabit olmadıkça satış bedeli • 
nin paylaşmasından hariç kalacakl" 
rı ve daha fazla malumat almak ısır 
yenlerin 3--6-938 tarihinden itil>" 
ren herkesin görebilıneSi için açsı 
bulundurulacak olan artırma şart 
namesile 936/ 2960 nuınaralı dosya 
sına müracaatları il8ıı olunur. 

Bu hareketlerin içtimai mlnası 
derindir. Ataturk içtimai hizmetin 
manevi hazzını. .Usan mal sahibi ol
manın temin ettiii maddi zevkler
den ne kadar üstün tuttutunu bu 
sureUe ortaya koymuftur. 

Atatürktin bu suretle açtığı çıtır. 

Türk milletinin h• milletten çok za

man evvel inkişaf ettirdiği içtimai 

hizmet ruhunun, yeniden canlanma
sı, demekür. Türk milleti, içtimai 
hizmete giden yolların hazzını ve 
yuksekliğini yeniden keşif için en bü
yük bir rehber bulmuş oluyor. 

Atatürkun ortaya koyduğu örnek, 

lal Bayar ve Hariciye Vekili Tevfik Lord Halilal.ın nutlıa memleketin hiç bir mesul adamı bu almıı oldutunu ve bu emri vaktin ta 
Rüştü Aras Sofyada kaldıkları müd Cenevre, 12 (Hususi) - Milletler kabil bl• teklifte bulunamaz. Filhaki nınması lazım geldiğini söylemiftir. 
det zarfında, Bulgar hükOmeti ile, Cemiyeti konseyi bu sabah 10,30 da ka Milletler Cemiyeti asamblesinin 4 Nectlfİnin mulatıraı 
Bulpristanın Balkan Antantı için - toplanmış ve Necap de celseye işti- Temmuz 1936 tarihli karan bu tedbi Lord Halifakstan sonra Necaşi, kon 
deki vaziyetini konuşacaklardır. Bil rak etmiştir. İngiltere Hariciye Na- ri tamamile bertaraf etmiştir. Herkes seye tevdi etmelc istediği uzun muh
hassa Bulgarlstanın antanta dahil ol zırı Lord Halifax müzakereyi açarak gündelik tecrübeler sayesinde öğren- tırayı okumak kiUfetinden vareste tu 
maksızın Balkan Antatntı anlaşma - İngiltere hük~tinin MilleUer Ce- miştir ki ideal bakımdan doğru olan tutmasını latemif ve muhtırayı Habeş 
larından bazılannı kabul etmesi, me ıniyeUne Habqiatan ihtilafı hakkında py ile amell bakımdan kabili tat- murahhası okumu§tur. 
ıelA münakale işlerinde teşriki me - evvelce verilen kararlann değişme- bUc olan şey arasında fark gözetmek Muhtıranın en mühim noktalan 
sai eylemesi ve diğer meselelerde de sini istemediğini söyledikten sonra, son derece zaruridir. Bu sebepten do ıunlardır: Milletler Cemiyeti konse
Balkan Antantı ile birlikte yürümesi İtalyanın Habeşlstandaki vaziyeti- layı kemale ermemif olan bu dünya yi iki idealden birini seçmek mevki
mevzuu bahsolacaktır. Bu mülakat nin, Milletler Cemiyeti azaaından her da beynelmilel nizamın muhafazası inde değildir. Cemiyet iki kötülük 
bilhassa evvelce imzalanmış olan birinin kendi vaziyetine ve taahhüt- neticesi, sadece beynelmilel ihtilat karf1Sındadır. Ve bunlardan birini 
Türk - Bulgar dostluk paktının tat lerine göre bir karara raptı lizımge ve tefrlkalan arttırmak olamaz. Bi- seçmek mecburiyetindedir. İlhakı ta 
bıkatta daha ehemmiyetli bir saha- len bir mesele teşkil ettiğini ilive et naenaleyh İngiltere hükt1meti Habe- nımak siyaseti, bu yüzden ehveni 
ya geçmesine yardım edecektir. miş, ve İtalyan hükumetinin Habeşis şistanda vukua gelmiş olan tebeddül şer Myılıyor. 

BQfuelıilimi.zin gazetecilere tan arazisinin en büyük kısmını bil- müvacehesinde ahval ve praitin i- Biz vaziyetin tekrar tetkikini isti-
beyanatı kuvve kontrol etmekte olduğunu, ve mir olduju hattı hareketi kabul et- yoruz ve İngiliz teklüinin reddedil-

Belgrat, 12 (A.A.) - Türkiye Baş memlekette teşkilatlı bir yerli otori- mek ihtiyacını hissetmektedir. mesini dileyerek Habeşistan fethi-
vekili Celil Bayar, Yugoslav gaze- te bulunmadığını söylemiş, daha son Diinyada laarp Felaketi nin tanınmasını protesto ediyo -
tecilerine aşagıdaki beyanatta bu - ra beyanatına fU şekilde devam et- Milletler Cemiyeti ne kadar yük- ruz. Habeşistan sizin aranızda teca-

ideal Türk lçtimat tipini gözönunde lunmuştur: mi§tir: sek olursa olsun mevcudiyet ve baka vüz kurbanı olarak yaşasın." 
canlandırıyor ve yükseltiyor: Bu - Yugoslavyada unutulmaz hatı- "İngiltere hükQmeti, İtalyan fütu- sının •babı cemiyetin kendisinden da Muhtırada daha sonra İtalyanın 
tip; ahlik temizliğini ve dürüsUüğü- rasını saklıyacağım bu üç günü ge- batının fiilen veya hukukan tanınma ha yükaek,ve sulh ile bu sebeplerden Habefiatanda top menzilinden daha 
nü en yüksek kıymet tanıya~. içti· çirdikten sonra, arkadafUJl Dr. Aras sı arasında bir f.ı-k ıözetilmeli meae bir kat daha yüksektir. Şu halde dün ileri gitmediği anlatılıyor ve en .IO

mai hizmeti, maddi zevkten feda- ile birlikte bu akşam Ankaraya dö- lesinde hukuki bir münakaşaya girif yayi korkulan harp feliketine t.ek- nunda bir milleti bir formül ile öldür 
kirlıkları, feragati gaye bilen en ol- meyi arzu etmez İtalyanın Habefla- rar ısürüklemekten vikaye etmek ı.. menin müthif bir riyaklrlık teşkil e-

tandaki vaziyetine karp koymak i- çin m\J.ik oldutumus bütün enerjlyl d~li IÖyleniyo.- ve meselenin Mil
gun bir içtimai varbktır. 

_....._ ______________ ~ ........ .-...ı'.........!!=~-~-~=~===-=.::_ı~~b~ir!-_.-.!i!k~,!!!,are!.!0-ıv!!oıll'~~d~ır~o!!..:da mü ıaarfetmemiz ica eder." letl bav&ltli 

Iatanbul 5 inci icra memurluğu!l" 
dan: Emine vekili avukat Omer Cr 
mil tarafından Beyoğlu Tünelb9 
Orta llOkak 19 N. d• Tahsin aleyhiJl1 

ilima müsteniden 12 Ağustos. 193'1 
den itibaren ayda 20 lira nafakanıı' 
25 lira ücreti vekilet. muhakeoı' 
masrafları ve icra masraflarile tuıır' 
rının tahsili hakkında yapılan ic 
takipte Tabsinin ikametgahının rt.e't 
bul olduğu teblipt r.ahrına veril 
meşrubattan anlaşılmış ve icra nA 
kimlijince on gün müddeUe il&ıı-' 
teblilat ifasına karar verilmiş oll!'I 
la bu müddet zarfında borcu ödeoı' 
niz veya merciden veyahut temyil 
den tehiri icra kararı getirmeniz 
mal beyanında. bulunmanız aksi h 
de cebri t~a devam ol~ 

-
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13 - 5 - 1938 TAN u =-=== 
HAKiKİ ÇAM KOKULU 

VEN US KOLONYASI 
CIGERLERI ZAYIF ve SiNiRLERi BOZUK OLANLARIN KALBiNE FERAHLIK VERiR ve GÖNLÜNÜ AÇAR 

Bilhassa masaj ve banyo için tayanı tavsiyedir. 10 gram çam kokulu VENOS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mia kokutur ve güzellettirir. 

Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tuhafiye mağazalarında satılır. Nurettin Evliyazade Ecza, alat ve Itriyat de posu - Istanbul. 

, ÇARPINTI, BAYGINLIK 

Nevrol Cemal 
den 20 damla ile geçer. Bu emsalsiz 
sinir ilacını kullanmıyan, sevmi
yen yoktur. Evinizde mutlaka bu
lundurunuz. 

BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kani, Ağrıyı keser, Tiirkiycde Al
manyada ve bütiin dünyr.ııia nıc~

hurdur. 

ADEMi iKTiDAR ROMATiZMAYA 

FORTESTiN PIMANOL 
ile geçer. Bel gevşekliğinin birinci pek müessir bir Hacdır. Siyatiği, 
ilacıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara üşilterck arka, bel, diz ve knlçala-
gcnçlik ve din-,:lik ''erir. ra giren ağrıları derhal ge~irir. 

~·•••••••-••••••••••••••••-, 1 Istanbul üçüncü icra memurluğun-ı 
dan:Mukaddema Beşiktaşta Akaretler 

Bir hastabakıcı; bu 
- Biocel - li dld unsuru 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 
Saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir. Dökfümesini keser. Kepek· 
lcri tamamen giderir ve bu 
yUme kabiliyetini artırarak saç 
tara yeniden hayat verir. Koku 
su lAtif. kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUI. 

caddesinde Sinan paşa köprüsü 36 
ı No. da mukim iken halen ikametga-
' hı meçhul bulunan lzzet Dönmeze: 

1 Yani Purisin aleyhinize Beşiktaş 
birinci sulh hukuk hakimliğinden 

istihsal eylediği 25-~937 tarih 
937 /445 esas ve 513 karar No. suna 
mukayyet ve yüz doksan üç liranın 
11-6-937 tarihinden itibaren yüz-

de beş faiz ve yüzde on ücreti veka
et ve yüzde on tazminat ile birlikte 

tahsilini mutazammın iliım alacaklı 

vekili avukat Ziya Kavurt tarafın -
dan berayi infaz dairemize tevdi kı
lınarak olveçhile tarafınıza gönderi
len icra emri ikametgahı hazırınızın 
meçhuliyetine binaen tebliğ kılına -

mıyarak tebliğatı mukteziyenin bir 
ay müddetle ilanen tebliğine icra ha 
kimliğince karar verilmiş olmakla 
tarihi ilandan itibaren mezkur müd
det zarfında ve 937 /3621 dosya No. 
sile mahkumünbih borcunuzu ver -
mediğiniz veya icranın durması hak
kında tetkik merciinden veya iadei 

muhakeme yoluyla ait olduğu mnhke 
meden veyahut temyiz mahk~mesin
den bir karar getirmediğiniz ve yine 
bu müddet içinde mal beyanında bu-

~-----~~·~~---~-~--~~--~--~-~ lunmadığınız veya huikate muhalif 

Kocaeli Vilayetinden : 
16..P-1938 Pazartesi günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle ihale edi

leceği ilan edilen İzmit Karayakuplu yoluna getirilecek 5023 lira 36 ku-
ruş ke§İf bedelli tsıı: ,.,1,....ı~- __ _.. ___ .,._.~ ..,ıauguının onınur, \:r n.7 

beyanda bulunduğunuz tudirde ha-
pis ile tazyik ve cezalandırılacağınız 
malıimunuz olmak ve icra emrinin 
tarafınıza tebliği makamına kaim bu 
111n. ........ ı... :~- 1-..-1~__. 

olunur. (7689) 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

dedi. 

Tesiri adeta sinirli oldu. Bir kaç 
gün zarfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörü.. 

nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
ainVILnanhA _..cri~lri 'J'.,nlr.aU
kremi terkibinde mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabahlan da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sU.rlinüz. iki kremin tesiri 
ile en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni b1r canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlabp tazeleş

tirir ve bUUln burueuklukla.r. 
dan kurtarır. 

Bayanların 
Nazarı Dikkatine 

Satın aldığınız Tokalon 
kremi vazolannın büyiik bir 
kıymeti ''ardır. Onları bayii
nize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuruş alacak, ayni za
manda kıymettar mükafattan 
bulunan Tokalon müsabakası
na iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

Istanbul asliye birinci ticaret mah 

kemesinden: 

Fatihte Malta arkasında Nimet a
partımanında 5 numarada Enver Ak
gül ve Hamdi Dağlı tarafından Ah
met Edimeye rehnedilen 14721 kilo 
tütünün satılması hakkındaki talep 
borçlulara ilanen tebliğ edildiği hal
de itirazda bulunmadıklarından mer 
hun tütünlerin satılmasına karar ve
rilmiştir. lşbu karara borçluların bir 
giınl itirazları olduğu takdirde illi -
nın neşrinden itibaren üç gün zar -
fında alacaklıyı huzuru mahkemeye 
davet suretile itiraz etmedikleri tak
dirde satış hakkındaki kararın kati
leşeceği ve malların kıymetinin tak 
diri için tayin kılınan 20-5- 938 
cuma günü saat 15 de ve satış için de 
27-5- 938 cuma günü saat 15 den 
17 ye kadar Gala tada Kemeraltında 
78/80 numaralı Trakya tütün depo
sunda hazır bulunmaları tebliğ yeri
ne geçmek üzere illin olunur. (7685) 

Istanbul birinci iflas memurluğun 
dan: Müflis Koman · Dinğer masası 
işi son safhaya gelmiştir. Idare aza -
sının vereceği malô.mat alacaklıları 

alakadar etmesine binaen bu maliı
mattan habehdar olmak ve icap eden 
kararları almak üzere alacaklıların 

17- 5- 938 salı gilnü saat 14 de da
iremizde toplanmaları ilim olunur. 

SÜMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Lise ve Ticaret Mektepleri Mezunu 

( 50) memur ahnacaktır. 
Bankanm te~kilatmda ve Fabrikalarında istihdam olunmalC 

üzere imtihanla memur alınacaktır. 

ŞARTLAR.: 

1 - Türk olınaK, 

2 - Askerliğini yapmıf bu1unmali, 

3 - Liae veya Liae muadili ticaret mektebi mezunu olmali, 
4 - Tamüssihha olmak, 
5 - 30 yatından yukan olmamak, 

İmtihan 25 Mayıs 1938 aaat 9 da İstanbul ve AnJCaraC:la ayni 
zamanda yapılacaktır. 

İmtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyeti Clerecelerine 
ve evvelki it vaziyetlerine aöre maat verilecektir. 

Taliplerin qağıda yazılı evrak ile 16 Mayıs akpmma ICa

dar Ankar.1•la Umumi Müdürlüğümüze, 1atanbulda Sümer 
Bank Şubesine müracaatlan lazımdır: 

1 - Nüfus tezkeresi 

2 - Mektep tahadetnamesi 

3 - Sıhhat raporu 

4 - liri adet veaika fotoğrafı. 

1 

............. ! ............................ .. 

Kartal • Maltepe Piyade Atıı 
Oliul Komutanlığından : 

Okulda tesis edilecek Basımevi için aşagıcıa yazııı makine ve malzeme
ye ihtiyaç vardır. Taliplerin 15 Mayıs 1938 tarihine kadar Komutanhğa 
mı:rnrcamıan~ munmr ffiiKKilıtPd tafsilat her gün Okuldan öğrenilebilir. 
(Telefon: 54 - 8). 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tipo tabı makinesi 
Lito Makinesi 
Pedal ,, 
Transpor Tezgahı 
Bıçak makinesi 
Tel Dikiş Makinesi. (2465) 

Türk Hava Kurumu'na Enspektör Muavinleri Ahnacal< 
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 vasıflan 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 yapmış olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahl{ık ve seciyesi müsait bulun-

mak. 
Istenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 
B - Kendi e1 yazısiyle tercümeihal hülasası "Memuriyette bulunan 

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

tahklı olmadığına dair tam teşekküllü hükumet hastanesinden alınncak 
fotoğraflı rapor. 

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

Kurumu Merkezinde, Istanbulda Izmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
yazılı olarak yapılacaktır. 

Istekliler yukarıda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 

Orman Koruma Genel Komutanhğından : 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaları ihtiyacı için 10000 a

det çift kundura kapalı zarf '!suliyle ihalesi 27-5-938 Cuma günü saat 15 
de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındak\ satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 44000 lira, muvakkat teminatı 3300 lira. 
3 - Şartnameler iki lira mukabilinde Satınalma Komisyonundan alı

nabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermclc:i 
ilim olunur. (2773) 

lstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
Şehir dahilinde çoğalan kargalarla mücadele açılmıştır. Sabahlevin se

kizden ak~~m güneş b~tınca~a kadar kargalara şehri'l kalabalık olmadığı 
yerlerde tufenk atılabılecektır. Karga itlllf edenlere Ziraat Müdürliiğüne 
getirecekleri beher karga başı için 10 kuruş verileceğı ilan olunur. (270l) 



TAN 

E OLLU CEMAL 
Bu Keşidede de Büyük ikramiyelerden Koleksiyon Yaptı. 

Bir Günde 4 Büyük ikramiyeyi Verdi : 
1 - Galata' da Ahen - Münib Hanında Türk Maadin Şirketinde Bay Adnan 28551 No. lu biletle 

40.000 lira 
2 - . Divrik' de Tüccar Bay Tahir 2929 numaralı biletle 

12,000 LlrB 
3 - Amavutköy'ünde Kli.e sokağında 18 No. lu f ırmda amele Bay Ahmet 34531 No. lu biletle 

10.000 LiRA 
4 - Marpuççular caddesinde 36 No. da Bay Benhaym 25070 No. lu biletle 

10.000 L 1 R A 
Kazandılar. Darısı Sizlerin Başına ! . 

Birinci li~idede, gi,emden devamlı bileti alamıyanlara ikinci ketideden itibaren - fark almadan - devamlı bilet verilir. 

10.000 IlraYı hıaiiın amele Bay Ah Ad k d kk E · ·· ·· d TEK KOLLU CEMAL G h"b" c 1 G•• 
med, Tekkollu ::~iden para~ rese ÇO i at: kö=:~:. ~7 isesi sa 1 1 ema uven 

Daima Teveccühlerini Gördüğüm Sayen Müşterilerimin Önünde Hürmet ve Tazimle Eğilir. 

13 - 5 - 1938 

40,000 lirayı knzanan Bay Adnan 
Tekkollu Cemalden paralannı 

alıyor. 
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MiS ARAPLARI 

UYKUSUZLARA : 
U ımnni bir rağbet 

kaz&rumJ olan 

-· NE R ,.V 1 N. 
" 

· T alh bir uyku lemin eder. -

Istanbul beşinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

satılmasına karar verilen gardorop, 

halı seccade ve koltuk takımı gibi 

eşya 16-5-938 tarihine müsadü 

pazartesi günü saat 14-16 ya ka -

dar Çarşamba Kovacıdede mahallesi 
Silistire sokağında 6 N. lu evin önün
de açık arttırma ile satılacağından 

SiNiR Ac.RILARI - ASABI öKSOROKLER - BAŞ 

DÖNMESi - BAYGINLIK - ÇARPINTI ve 

SiNiRDEN ileri gelen bütün .. ' 

alıcıların gün ve saati mezkürda ma
hallinde bulunacak memuruna mi.ita 
caatlan ilan olunur. (7686) 

lstanbul Birinci Inas memurlu -
{;1\lndan: Müflis Limoncu Cemil ma
sası alacaklılarını alakadar eden me 
selelerin tetkik ve idare heyetinden 

RAHATSIZLIKLARI iYi EDER 

Ne nebati, ne kimyevt zehirli hiçbir madde yoktur. 
•••••••••••.•••••••••••••••~ininihm~~~~~~~~etin 

-
D E N 1 Z B A N K ... tetkiki ?olayısi~: olbaptaki ni~a:nna-

.. me ahkamına gore kararlar ıttihazı 

1 Y 1 K 1 1 M""d"" ı·· v •• d • için a18caklıların 19- 5- 938 perşem 
a ova ap ıca arı u ur ugun en • ı be günü saa_t 13 te. ~aiı-ede toplanma-

Yalovadaki "Çınar" büfesile tütüncü ve tuhafiye dükkanı ve "Üç- , ları ehemmıyetle ılan olunur. (7705) 

kardeşler" gazinosu müzayede ile kiraya verilecektir. Talip o- Sahibı ve . umumJ neşı:-ıyatı ıdare 
!anların 14 Mayıs 1938 Cumartesi günü öğleye kadar Denizbank eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 
İstanbul şubesinde Yalova Kaplıcalan Müdürlüğüne müracaatları tecilik ve Nepiyat Türk Ltmitet Şir-

keti BasıldılJ ver TAN MatbaHL 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden 
İşletmelerimizin Rıhtım, Balat atölyelerile, Haydarhan, Saray
burnu, Eminönü mağaza ve depo yerlerinde'mevcut her cins hur
da madenlerle her çeşit müstamel eşya pazarlıkla 18-5-1938 çar
şamba günü saat 16 da bankamız Materyel reisliğinde satılacaktır. 
Şartname ve her türlü izahat için reislik Alım ve Satım Müdürlü
ğüne müracaat edilmesi. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
KIRALIK EMLAK 

"LINIA " lleıtıerl lıtlralle~ 
teMlft , yafltnmayı .... ft edep 
•• ho .... tınlu 9111Çlilı .. rı 

v ....... 1 

/ J, ptOUSS•L de aahhr.; 

ISTAMIUL . Ttlnıl •er~•tı• ... ~ 
ı& N•-rolu htıl•t•M•n 
ıııerlnlı, aed .. ı 1ll11dırlllr. 

Istanbul !kinci iflas memurluğun
dan: Müflis Osmanpaşa oğlu ölü Ab
dülkadirin Kasımpaşadaki arsa ve 
baraka hisseleri satılamadığından a -
lacaklılar ekseriyeti bu hisselerin 
masa mevcudundan terkinini 

Beyoğlu Katip Mustafa çelebi mahallesinde Hoca zade sokağında eski istemişlerdir. Masa memuru bu hu-
l-8 yeni 1"10 No. lı dükkan. susta alacaklılar heyeti umu-

Galata Kemankeş mahallesi eski topçular, yeni Necatibey sokağında miyesince karar verilmek üze -
50 No. lı fevkani salon. re 20-5-938 saat 13,30 da alacak -
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5-939 günü sonun!l kadar kiraya ve- lıların toplanmaya davetine karar 

rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 23-5-938 Pazartesi vermiştir. Alacaklıların tayin olunan 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlü- günde dairede hazır bulunmalan ilan 
ğü Akarat fUbesine gelmeleri. (2778) olunur. (7:ı()i) 1 • 

"YÜKSEK ÇEKME. ~UDRETi 

• 
KAYMADAN UZUN MESAFE' 

YAPMASI 

• 
HA'/ALELI ESYAYA 

DAYAN MAS~ 

• 
HiÇ PATLAMA TEHLLKEil. 

OLMAMASI 

• 
'i°ANLARIN ÇARPINTILARA 

KAR$1 MASUNiYETi 

• 
gibi hususlyetlerile KAMYON 

ve OTOBÜS ler için iDEAL 

bir LASTiKOİR 

.TürkTye Vekili Umumlsf 
TUrk Amerika" Ticaret Ltd:" et1. 
Sirk•, ll11r HH, ılıiııci lıat. 1•lff.: FllUTONE-lsta•ı 


