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Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmaaı la
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nım bıralanayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 
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Bulg_ar Kralı Celil Bayarla 
Dün Uzun Müddet Görüştü 

Balkan 
Birliği ve 
Bulgaristan 

J\lamet Emin YALMAN 

1Bulgaristanda Y apılan1 

Temaslar da iyi Bir 
Hava içinde Geçti 

Bulgar Gazeteleri Türk • Bulgar Dostluğundan 

Ankaranın 

Atatürke 
Şükranı . 

Yapılmasını istedi 
Japonlar,Çin Mukavemetini Kırmak 

için Zehirli Gaz Kullanacaklar 
Cenevre, 13 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti konseyi yaptığı gizli bir 
toplantıda Çine yardım meselesini 

B alkan birliği çok rüzel bir ve 
eaerdir. Fakat Bulgari.. 

tanaız tam bir eser sayılamaz. 

Y akınllğından Hararetle Bahsediyorlar 

1 
konuşmuştur. Çin murahhası Vel
lington - Ku beyanatta bulunar<ık 
konseyin Japonlar aleyhinde tedbir 
almasını ve Çine mali yardımda bu
lunmasını istemiş, Japonların Çin 
mukavemetini kırmak için zehirli 
gaz kullanmak niyetinde olduklarını 
anlatarak buna karşı gelmek lazım 
geldiğini söylemiştir. Sovyct P.usya 
murahhası, Çin murahhasınm beya

natını tasvip etmiş, anlnşı1an Lord 
Halifax herhangi zecri bir tedbirın 
alınmasına imkan bulunmadığını ve 
böyle bir şeyin bahis mevzuu teşkil 
edemiycceğini söylemiş, fakat Fran-

Ankara, 13 (TAN Muhabirin
den) - Ulu Önder Atatürkün 
kıvmetli tebcrrülcri münasebe- ı 

. til~ Ankara Şehir Meclisinin ~·ap 
tığı :;on toplantı coşkun tezahü
rata sahne olmu tur. Vali , .e Be 
lcdiyc Reisi Nevzat Tandoğa -
nın Başkanlığında ~·apılan top· 
lantıda, Belediye Reisi Atatür -
kün Belediyeye tebcrrü ettiği 
emlaki bildirmiş ve bu hu!i!usta 
verilen takriri okutmuştur. Bü
tün belediye azasının imzasını 
taşı~·an takrirde, Ankara halkı· 

nın m innet ve şiikranlarının A
tatürke bildirilmesi riyaset ma
kamından istenmiştir. Takrir u
zun alkışlarla kabul olunmuştur. 

Belgıatta.n gelen haberlere gö- I 
re 8a.fvekilimiz Celil Bayar ile 
Doktor Stoyadinoviç arasındaki 
konufD1alarda Balkan birliğinin 
Bulgariıtanla olan münasebetle

ri üzerinde durulmuttur. 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekili
miz Belgrattan sonra Sofyada altı 
saat kalmışlar, Kral tarafından ka
bul edilmişler ve Bulgar Başvekili 
ile samimi bir hava içinde görüş
müşlerdir. 

Belgrat ve Sofya görüşmelerinde; 
Bulgaristanın Balkan Birliğine ka
nşması ve Balkanlardaki barış ese
rinin tamamlanması mevzuuna ne 
dereceye kadar yaklaşıldığını henüz 
bilmiyoruz. 

Bildi imiz ~y varsa o da Bal-
kclll lhrlillının ~ula:u-k.L>-.. --ı.---~··
seyinin son Ankara toplantısında bu 
prensip pek açık bir şekilde ifade e
dilmiştir. Bundan başka Ankarada 
varılan kararlar neşredilmeden ev
vel Bulgar Elçisine bildirilmiş ve 
Bulgaristanın Balkan Birliğinin ya
bancısı sayılmadığı bu suretle de 
anlatılmıştır. 

B alkan Birliği daimi inkişaf ha-
linde bir varlıktır. Barış ideali

nin tahakkuku için her türlü imkan
ları araqıayı ve yoklamayı iş edin
miştir. Geçen Ankara toplantısında, 
Balkanlarla İtalya arasındaki müna
sebetlerin bir takım pürüzlerden 
kurtarılması meselesi üzerinde du
rulmuştur. İngiltere Hariciye Nazın 
Lord Halifaksın tabirince idealle 
mümkün arasında bir mesafe bulun
duğunu Balkan Birliği daha o zaman 
görmüş ve Habeş ilhakını ve İtalya 
kralının İmparator sıfatını tanımak 
•uretile bu görüşün icabını yapmış
tır. İtalyada, Montrö anlaşmasını ta
:nımak surctilc bizim ve müttefikleri 
Jni:r:in gösterdiği iyi niyete ve dostlu
ğa ayni şekilde bir mukabelede bu
lunmuştur. 

İtalya ile normal dostluk münase
betleri kurduktan sonra Balkan Bir
liğini en yakından meşgul edecek 
lneselenin Bulgaristan olması çok ta
bii idi. 

Bulgaristansız bir Balkan Birliği, 
harice karşı tam kudretinden mah
tuındur. Banş rolünü ideal bir şe
kilde yapamaz. Çünkü küskün bir 
lluıgaristanın, bu birliğe, kendi et
~afında çevrilmiş bir çember gözüy-
e bakması ve bu yüzden Balkanlar

da dahili bir ayrılık ve ikilik hük. ·· ,~ um 
Urınesi çok tabildir. 

B S~l~ bir ~aziyette Balkan Bir-
1 lığıne duşen rol, Bulgaristan
:_ dostluk ve yakınlık köprüleri kur
«ıa}( •• 
L ıçın en halis niyet ve arzularını 
•ıer f 
) ırsatta ortaya koymaktır. Bu si-
h:etin mutlaktı karşılıklı olması 
.,.. lenmez. Birliğin kendine mahsus 
.-rens· 
Set· ıplerden doğmuş bir barış siya-
..... 

1 vardır. Bulgaristan da kendi 
·•1enı 1 lQu aat eri bakımından bir yol tut-
oı:ur. Bulgar o;iyasetinin hedefi ne 

sa olsun, Balkan Birliğinin ken-
[Deva. UftetUÜJ) 

Belediye Reisi, celeseyi şu söz 
lerle kapamıştır: 

- Heyeti aliyenizi ,.e şahsı
mı çok büyük mazhariyete er
miş addediyorum. Binaenaleyh 
şahsen hem sizi, hem de kendimi 
tebrik ederim. Arkada tarımın 

Üç Şiddetli 
Zelzele 

Daha Oldu 

sa murahhası M. Bonnenin iştirakile 
' zehirli gaz istimali aleyhinde teseb-
büste bulunulacağını anlatmış ve bu 

(Devamı 9 uncuda) Çin ?tfurahha~"I Kellington - Kw 

Ankara Kararlarından Sonra 

Hatayda Yolsuzluklar 
ve T azyikHiliDurmadı 

Garo, Ankara Kararlarının Tatbikatına 

Ait Emirleri imza Etti Fakat, Hareket Yok 
de Arap nasyonalist mümessillerinin 
davetli olarak bulunması nazan dik
kati celbetmiştir 

Yine uydurma haberler 

Bulgar Kralı Majeste Bori• İstanbul, 13 <A.A) - Rasathane 
bildiriyor: 

Jskcnderun, 12 (A.A) - Tescil mu 
amelesi her tarafta devam ediyor. 
Dün Rcyhcıniyedeki tazyik hareket
leri üzerine Türk mi.imessillcrin bü
royu terkctmeleri ve büro reisi tara
fından davet edilen muhtarların da 
bu tazyik karşısında mümessillerin 
yerine kaim olmaktan istinkaf etme
leri üzerine delege Garo ile komis
yon azalarından bazılarının Reyha
niyeye gittikleri bildirilmiştir. Bu 
sebeple Rcyhaniye biirosunda dün 
tescil muamelesine devam edıleme
miştir. Bugün tescil işlerine tekrar 
başlandığı bildiriliyor. Bununla be
raber propagandacıların tazyiklerine 
ve hatta bazı memurların yolsuz fa
aliyetlerine devam ettikleri haber 
verilmektedir. 

Şam, 12 (A.A) - Arap matbuat 
ve istihbarat ofi,,1 Hatay Milletler 
Cemiyeti komis •onu reisinin istifa
sına ait uydurma haber hakkında tef 
siratta bulunarak bu istifanın "sun"i 
usullerle Türklcştirilmek istenilen 
bu Arap ekseriyeti bölgesinde Ce
nevrenin kabul e-ttigi rejimin tatbik 
kabiliyeti olmadığını gösterdiği,, ne
ticesine vnrıyor. 

Sofya, 13 (A.A) - Türkiye Başve
kili Celal Bayar ile Hariciye Vekili 
Doktor Aras ve maiyetlerindeki ze
vat bu sabah Sofyaya gelmişlerdir. 

Belgrattan gell'n hususi tren sa
bah saat 8.50 de Dragoman Bulgar 
hudut istasyonuna varmış ve Türki
ye Başvekili ile Hariciye Vekili ora
da polis müdürü, protokol şefi ve 

kendilerine Bulgar topraklarında 

mihmandar tayin edilen Orta Elçilik 
müsteşarı Popof ile Başkatip Şabof 
tarafından selamlanmışlardır. Türki 
yenin Sofya Elçisi Berker de kendile 
rine Dragoman istasyonunda mülaki 
olmuştur. 

Hususi tren Dragoman istasyonun 
(Devamı 6 ıncıda) 

Çek Almanlarının Yeni Kararları 

Dün, biri saat l 7 yi 53 dakika 55 
saniye gece deniz üssü 1stanbuldan 
1800 kilometre mesafede, ~iğeri sa
at 23 ü 36 dakika 52 saniye geçe de
niz üssü 1stanbuldan 2700 kilometre 
mesafede, biri de gece yarısını l 1 da
kika '15 saniye geçe deniz üssü İstan 
buldan 540 kilometre mesafede ol
mak üzere şiddetli üç zelzele kayde
dilmiştir. 

Arap na•yonaliıt müme .. iller 
İskenderun, 12 (A.A) - Hatay sta 

tüsü ve Cenevre anlaşmasının Suri
ye tarafından tasdik edilmiş olmadı
ğı malumdur. Buna rağmen dün ak
şam delege Garo'nun verdiği snvare 

Ayni ofis ve bütün gazeteler Her
yonun ziyaretine büyük bir ehemmi
yet atfediyorlar. 

Hatayda değiftirilen memurlar 
lskenderun, 12 (A .'A..) - Arapça 

Elliva gazetesi idari değişiklikler 
hakkında verdigi 1ıabe1·de, muhafız
lık. vazifesilc mükelleff Al<ieddin ile 
Maliye müdiirii Hasan Cebbare vr. 
Antakya kaymakamı Salahaddine iiç 

l Devamı 9 uncuda 1 

Südetler de Hücum 
Kıtalarına Benziyen 

Bir T eşkilit Yapıyorlar 

Bir Baba 
Oğlunu 
öldurdu 

Menemen, (TAN) - Göktepe kö
yünde feci bir vnka olmuştur. Meh
met oğlu İbrahim Gençkan isminde 
biri avdan evine dönmüş, çiftesile oy 
namıya başlamıştır. Bu esnada iki, 
horozu birden düşmüş ve iki kor
kunç taraka duyulmuştur. Çıkan kur 
şunlardan biri İbrahimin o esnada o
dada uyuyan 16 yaşındaki çocuğu 
Ahmedin göbeğine ve kalbine gir
miş, zavallı genci hemen öldürmüş
tür. 

Yavuz Gemimize 
Sancak Veriliyo~ 

Südet1erin Lideri Henlayn 

• 

• Londra, 13 (Hususi) - Çekoslo-
vakyadaki Südet Almanlar lideri 
Henlayn bugün oğle yemeğini Mis
ter Çurçil ile birlikte yemiş ve ye-
mekte Avam Kamarasının Liberal 
muhalifler lideri Sir Arşibalt Sink
ler hazır 'bulunmuştur. Henlaynin 
bu seyahatten maksadı hakkında bir 

, şey anlaşılmamış, Çek ve Alman se-
faretleri bu seyahat hakkında birşey ___ _. _________ _ 

bilmediklerini t:öylemişlerdir. Bir ... n n n n n n n n n n .._,.. 

gazeteci Henlayn ile görüşmek için M. SIFIR Anlatıyor : 
çalışmış ise de buna imkan bula- Beklenmez Bir Baskına 
mamıştır. Çünkü Südetler lideri bü- • 
tün hareketlerini gizli tutmakta ve Uğruyoruz 
hiç bir kimsenin nerede bulunduğu- • M. SIFIR'ın hatıralarında bu-
nu bilmesini istememektedir. gün ye ni bir bap baflıyor. Bu 

Müzaheret temini için bapta da; M ü tarek e zamanmda-

Umumi kanaate göre Henlayn Sü- k i çok muvaffakıyetli Türk ca
detler lehine miizaheret temin et- sualuğunun meraklı h ikiveleri 
mek için Londraya gelmiştir. Muma- v a rdrr. 
ileyhin Londradaki dostlarına Südet ~ ... 4 0 0 4 0 0 ... ....., 

(Devamı 6 ıncıdcıJ 

Amiral Şükür Okan dün S ilivride m ekteplileri telt"f ecliyor 
Yavuz harp gemimize sancak ver

me merasimi bugün Silivride yapıla 
caktır. Merasime Amiral Şükür Okan 
riyaset edecek ve sancağı Cümhur -
reisi adına gemi komutanına vere -
cektir. 

Yavuz, Silivri açıklarında demirli 

bulunmaktadır. Dün, Silivri kayma
kamı, Yavuza giderek donanma ko
mutanını ziyaret etmiş ve amiral bu 
ziyareti iade etmiştir. 

Yapılacak merasimi görmek üzere 
ci~arda~ birçok köyluler Silivriye gel 
mışlerdır . 
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1 Ankaradan i . . 
~ Telefon ve Telgrafla ! . . ......... . ....... . 

No. 58 Yazan: M. SIFIR 

Malta Hadiselerinin 
Arif esinde Bir Toplantı 

BELEDiYEDE = 

Otomobillerde 
Radyolar 
Çalabilecek 

MlİTEFERRtK : 

Kaybolan 
Bir Tayyare 
Modeli 

MAARİFTE: 

19 Mayıs 
Programı 
Hazırlandı 

Bütçe Tetkikleri 
Bitirildi 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)
Bütçe encümeni, 1938 mali yılı büt
çesi üzerindeki tetkiklerini bitirerek 
mazbatasını hazırlamıştır. Alınan 

neticeye göre, encümenin tesbit etti
ği umumi yekun, hükumetin teklü 
ettiği yekundan fazladır. 

Pantikyandan aldığım bütün bu 
haberleri o sabah Esat ve Aziz Hü
dai Beylere bildirdim. 

Siyasi istihbarat servisinde Sait 
Mollanın emrine verilen iki resmi 
polis ile Şeref ve Cemal ve polis 
müdürlüğünden gönderilen Hafız 
Sait ve Rıza sabah erkenden Molla 
nın konağında toplanmışlardı. Ben 
de Mollanın yaptıracağı bu yeni 
marifetlere karşı hazırlanmıştım. 

Casuslar, Mollanın fesat yuvasında 
yapacakları işler\ görüşüp, karar
laştırdıklan sırada Yusuf ve diğer 
arkadaşlanr.ıla beraber Cağaloğ -
lunun ktı! tu bir köşesine sinmiş 

bek!ıyordum. 

Aldıkları bütün tertibatı, ertesi 
gun oğle vaktine kadar kısmen ol
duğu gibi görmüş, kısmen de öğ
renmiş bulunuyordum. Hafız Sait 
ile Tomas Hilfıliahmer binasını, 

Rıza ile Sofokli Harbiye Nezare
tinin Mercan kapısını gözlüyorlar
dı. Şeref ile Cemal de Aziz Hüdai 
Bey.i Köprüde bekliyor ve takip e
diyorlardı. Her akşam Aziz Hü
dai B eyi Boğaz \'apurıma b inrlir 

di~WP sonra Ş~rGf, #\ğeı; c~uslş.
nn günli.ık raporlarını topluyor ve 
o günkü hareketlere dair yazdığı 

umumi raporla beraber siyasi is -
tihbarat servisine ve bir suretini de 
Mollaya veriyordu. Biz de gizli a
damımız (V ) den bu yazılanların 

suretlerini alıyor veya meallerini 
öğreniyorduk. 

Bir hafta devam eden takip ve 
gözcülükleri hiçbir netice verme
di. Hakikate hiç yanaşamadılar bi
le ... Yalnız casuslardan Cemalin 
verdiği bir tek jurnal dikkatime 
çarptı. Çünkü içindekiler kısmen 
doğru idi. Muracaatim üzerine E
sat Bey namına yaveri Burhan 
Bey, jurnalda adı geçen Salih E
fendinin gözünü açtı ve başkaca 
gelebilecek olan bir tehlikenin ö
nünü aldı. 

Casusların gösterdikleri kabili -
yetsizlikleri daha ilk günlerde gör 
dük. Telaş ve endişemiz azaldı. Fa
kat ne de olsa Hamit ve Aziz Hü
dai Beylere dikilen bu kem göz
lerin karartılması lazımdı. Hemen 
harekete geçtik. Aralanndaki açık
lıktan istifade ederek sabık hari
ciye müsteşarı Ali İhsan Beyi teş
vik ettik. Molla aleyhine taarruza 
geçirdik. Ali İhsan Bey, Mister 
Rayana bir rapor verdi. Şunu an
lattı: Molla ile Ali Kemalin, bera
berce Hamit Bey aleyhinde uydur
duklan bu tezvirlerin sebebi Bü
yük Britanya hükumetinin men
faatlerini korumak değildir. A
sıl maksat, Hılaliahmerin zen
gin kasasını ele geçirmek ve 
kendi ceplerini doldurmaktır. 

Zaten kibar casuslardan di-
ğer bir kaçı da Sait Mollanın İngi
lizler nezdindeki mevki ve nüfu
zunu kırmıya uğraşıyorlardı. 

Ali İhsan Beyin teşviki ile ayni 
mesele hakkında siyasi istihbarat 
servisine ayrı ayrı ihbarlarda bu
lundular. Pantikyan Efendi de ya
pılan bu taarruzlara el altından 
yardım etti ve nihayet casuslar 
geri alındı. 

Sırası gelmişken Pantikyan ile 
Ali Kemal arasında geçen ibret a
lınacak bir htıdiseden bahsede -
yim: 

İttihat ve Terakki mensupları

nın Maltaya gönderilecekleri sıra-

larda, Istanbuldan çıkarılmaları is
tenilen İttihatç:lan ayırmak ü
zere, Damat Feridin Balta lima
nındaki yalısında bir toplantı ya
pılır. Bu toplantıda Hürriyet ve İ
tilaf kodamanları ile, İngilizler na 
mına Binbaşı Bazet ve yüzbaşı Pa
terson ile Pantikyan da bulunur. 
İtilafçıların her biri ellerindeki lis
telerde yazılı 1simleri söylerler. 
Bir kısım isimler üzerinde umu -
mun reyleri toplanır. Bir kısımla
nnda da şiddetli münakaşalar ya
pılır. Hele Ali Kemal, Sait Molla, 
Mehmet Ali ve Ziverin talepleri; 
listenin yekununu binlere çıkarır .. 
Binbaşı Bazet, bu hırslı siyaset ba
zirgiınlarını insaf ve itidale davet 
için gülerek: 

- Efendiler, der. Hükumetim, 
bu siyasi mcnfilere Malta adasını 
değıl , adada bulunan ufak bir gar
nizonu tahsis etmiştir. Görüyorum 
ki, ayırdığınız bu miktara Malta 
adası da kifayet ctmiyecck. 

Bu tatlı itiraz karşısında teklif 
edilen isimlerin yarıdan fazlası def 
t orden i'ı1uırılı.r. ~• ro AJ; V ~-n 1:-
listesine gelir. ıBu listede Ali Ke -
malin eski ve yeni muarızlan olan 
bir kısım münevverlerle İstanbul 
gazetecilerinden bir çoğunun isim
leri var. 

Ali Kemal, hiddetle ayağa kal
kar ve der ki: 

- Beyler, memleketin menfaat 
ve selameti namına söylüyorum. 
Listemden bir tek ismin bile çıka
rılmasına razı olamam. Herhangi 
bir isim üzerinde yapılacak teklifi 
doğrudan doğruya ittihatçılığı hi
maye ve taraftarlık sayarım. Israr 
vukuunda derhal toplantıyı terkc
deceğim. 

Hazır bulunanlar, çok müşkül bir 
mevkide kalırlar Müzakere durur, 
toplantı çorbaya döner. Her kafa
dan bir ses çıkar. Pantikyan ara 
bulmak için bir kaç söz söylemek 
ister. Ali Kemal, bu müdahaleye 
büsbütün kızar ve köpürür. Bağı
rarak: 

- Rica ederim, der. İşimize ve 
içimize yabancılar karışmasın. 

Bu söz de Pantikyanın sabrını 
taşırır. Ayağa kalkar: 

- Evet, der. Buna çok şükür 
ediniz ki, Ali Kemal Bey, bizim gi
bi yabancı değil, eğer olsaydı hiç 
şüphe yok bu gece bütün İstanbul 
müslümanlarını İttihatçı yapıp a
teşe atacak ve İstanbulda yapyal
nız kalacaktı. 

Bütün otobüslere kırılmaz cam ta
kılması işi bir haftaya kadar tamam 
olacaktır. Piyasada sayısı bini bulan 
taksilere de kırılmaz cam takılması
na devam edilmektedir. Günde 20 
taksinin camı değiştirilmektedir. Bu 
iş te 1 Temmuza kadar bitirilecektir. 
Diğer taraftan taksi otomobillerin

deki radyoların kaldırılması kararı 

geri bırakılmıştır. 

Deri depolan 
Şehir içinde, tuzlanmış ve tuzla

nacak yaş veya kuru deri deposu 
kurmak Belediyece yasak edilmiştir. 
Derileri kurutmak için herhangi bir 
yere asmak ta yasaktır. Deri depo
ları şehir haricinde ve sıhhate zarar 
vermiyecek yerlerde açılabilecektir. 
Kuru deri depolarında yaş deri bu
lunmıyacaktır. 

Şirketin yaptığı yol 
beğenilmedi 

Tramvay şirketi tarafından İstik
lal caddesinde yapılan yol tamiri bu 
ay sonunda bitecektir. Sonra, Topha
ne - Fındıklı yolunun yapılmasına 
başlanacaktır. 

Ancak, Belediye şirketin yaptı~ı 

yolu beğenmediği için, istiklal cad
desindeki tamir işi bittikten sonra. 
şirketle belediye arasında bir ihtilaf 
çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Aile lifleri tamamlanıyor 
Intihap işlerinde sürat temin edil

mesi için ihdas edilen fiş usulünün 
tatbikına devam olunmatkadır. Bu 
iş Beyoğlu kazasında tamamlandık
tan sonra Beşiktaş. Eminönü ve Fa
tih kazalarına geçilecek, bunlar da 
tamam olduktan sonra, diğer kaza
larda yapılacaktır. Bütün şehirde ai
le fişleri 15 Ağustosa kadar tanzim 
edilmiş olacaktır. 

Plaka re•imleri kalkacak 
Plaka resminin bu~ünkü seklinin 

kaldırıla~ak bu resmırr nenzm gaıı.u1· 

larına yapılacak bir zamla tahsil e
dilmesi kararlaştırılmıştı. 

Şoförler Cemiyeti bu resmin mik
tarında tenzilat yapılması icin Anka
raya bir heyet göndermcğe karar 

vermiştir. 

• - t. 
Mezarlıklarda yapılan numero aJ 

işinin her ay Belediye reisliğine bir 
liste halinde bildirilmesi kararlaştı
rılmıştır 

•Bu yıl kara nakil vasıtalarının da
ha ehemmiyetli bir şekilde fenni mu 
ayeneye tabi tutulması kararlaştırıl
mış, bunun için bir talimatname ya
pılmaya başlanmıştır. 

DENİZ ve LtMAN : • 
Ticaret Filomuza 

Katllan Yeni Vapurlar 

Tayyare modelleri satan bir mües
sesenin Amerikadan getirttiği bir 
metre boyunda bir tayyarenin, Ye
şilköyde tecrübeleri yapıldığı sırada 
başından garip bir vaka geçmiştir. 

Tayyare, tecrübe edilmek üzere, 
bir parmak uzunluğundaki motörü
ne benzin konulmuş ve dümeni de 
ayar edilerek uçurulmuştur. Tayya
re evvela biraz yükselmiş ve biraz 

sonra da süratini arttırarak alabildiği 
ne uçmaya başlamıştır. Once Davut
paşaya doğru uçan tayyare, s.>nra çi 
mento .fabrikası üzerine doğ"ru ve ı5on 
ra da akıl hastahanesinin üzerine uç 
muştur. 

Nihayet tayyarenin benzini tüken 
miş ve gazhane civarında bir şofö
rün evinin bahçesine inmi~tir. Tay
yare şoförün evinde bulunarak sa
hiplerine verilmiştir. 

Yerli Mallar •ergi.si 
Yerli Mallar Sergisi bu sene de 

Galatasaray lisesinde açılacaktır Sa 
nayi Birliği dün toplanmış, Sergi için 
hazırlanan program etrafında görüş 
müştür. Birlik bu toplantılarına de
vam edecektir. 

Damızlık inek getiriliyor 
Romanyadan son günlerde memle 

ketimiz için damızlık olarak yüz ka
dar inek ve dört baş damızlık boğa 
satın alınmıştır. Bu hayvanlar bu
günlerde şehrimize getirilecektir. 

Yeni kooperatifler kurulacak 
Trakya umumi müfettişliği iktısat 

müşaviri Saffet Marmara mıntaka

sında kooperatif işlerini tetkik et
mek ve yeni kooperatifler kurulma
sı için hazırlıklar yaptırmak üzere 
Marmara mıntakasına hareekt etmiş 
tir. 

Ta1deleu suyunda te6Üat 
Alemdoğında TaŞcic1on· suyu mem-

h",_,ıft 1 .. ,~ .... ıft,.ftılr 'enı ı · t _ • ·n 
Alm;,ıpyaya ısmar ~ aıı L ,, 

makineler, dün İstanbul gümrüğüne 
gelmiştir. Evkaf idaresinin Paşabah
çe şişe ve cam fabrikasına ısmarla
dığı küçük şişe ve galonlar da hazll'
lanmıştır. Haziranın nihayetine ka
dar bütün tesisat kurulmuş olacak
tır. Bundan sonra Taşdelen suyu bol 
ve ucuz olarak her tarafa dağıtılacak 
tır. Şirketi Hayriyenin Araba vapu
ru da pazar günleri Alemdağına git
mek istiyen otobüs ve otomobiller 
için iki sefer yapacnktır. 

Yeni Avrupa hattı tarifesi 
Devlet Demiryolları idaresinin 

Mayısın beşinden itibaren Avrupa 
hattında tatbik ettiği tenzilatlı tari
fe, kamyon rekabetini önleyebilecek 
bir netice vermiştir. Eşya nakliyatı 
eskisine nazaran iki misli artmıştır. 

19 Mayıs idman şenlikleri prog
ramı kati şeklini almıştır. Bu prog
rama göre Vilayette vali, lstanbul 
komutanı, Maarif Müdürü, yüksek 
muallim mektebi müdürü, lise mü
dürleri, Türk Hava Kurumu Başka
nı, Halkevleri başkanları, matbuat 
mümessilleri, kazalarda kaza idare 
heyeti, askeri komutan, parti başka
nı, kaza belediye reisi, Maarif me
murları, mıntaka spor reisleri ve na
hiyelerde de nahiye müdürleri, par
ti azaları , mektepp başmuallimleri, 
spor klüplcri mümessilleri mera~im 
de hazır bulunacaklardır. Merasim 
şehirde sabahleyin, vilayet içindeki 
kazalarda öğleden sonra yapılacak-

tır. 

idman bayramına ilk ve yüksek o
kullardan maada bütün mektepler iş 
tirak edecek, Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi ile Uçak mektebi mensup
ları da hazır bulunacaktır. 

Spor klüpleri, Halkevleri 19 Ma
yıs için gündüz ve geceye mahsus fev 
kalade programlar tertip edecekler
dir. Her mıntakada birer talebe hi
tabe söyliyecektir. Spor klüplerinin 
bir yıl içinde kazandıkları mükafat; 
lar dağıtılacak, nakliye vasıtaları ile 
vitrinler süslenecektir. 

Hükumet teklifinde, varidat mu
hammenatı olarak 248 milyon 321 
bin lira "teklif etmış, encümen, yap
tığı hesaplar neticesinde buna 1 mil
yon 729 bin lira ilave ederek yeku
nu 250 milyon 49 bin liraya çıkar

mıştır. Masraflar kısmı için hüku
metin teklif ettiği yekuna 1 milyon 
546 bin 972 lira ~lave olunarak 249 
milyon, 954 bin 20 lira tahsisat ve
rilmiştir. Fazlalığın 500 bin lirası 
posta, telgraf idaresine yardım ola
rak, 50 bin lirası Ankara kanalizas
ycnu projesi masrafları için NafiaVe 
kaletine, 2~0 bin lirası da hususi ida 
relerden umumi müvazeneye alına
cak olan ilk tedrisat müfettişlerinin 
maaşlarına karşılık olarak konmuş
tur. Bir kısım dairelere de zamlar 
yapılmıştır. 

Devlet Havayolları bütçesi bugün 
lerde Mecliste gi.ırüşülecektir. Yeni 
bütçeye bir buçuk milyon liralık tah 
sisat konulmuştur. Bu tahsisat ile 
Devlet Hava Yolları filosu için yeni
den üç tayyare alınacaktır. Bunlar 
önümüzdeki sene açılacak olan Ada
na - Diyarbakır hattına tahsis olu
narllktır. 

Meclisin Dünkü 
Toplantısı 

Merasim esnasında iki tayyare se
hir üzerinde uçacaktır. Meydanlara 
vecizeler asılacak, hoparlörler konu
lacaktır. Statlara ayrılan talebe saat • 
sekizde toplantı yerlerinde buluna
caklar ve tam 9,50 de her tarafta 
birden merasime başlanacaktır. 

Ankara, 13 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Fikret Sılay'ın Baş
kanlığında toplanarak, hudut ve sa
hiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1938 mali yılı bütçesini tasvip et
miştir. Bu bütçe ile idarenin masraf 
ları karşılığı kabul olunan tahsisat 
494.048 lira ve tahmin edilen vari
dat ise 594.100 liradır. 

Toplantı yerlerinden Şeref, Fener, 
Taksim stadlarına kadar alayların 

önlerinde müziğ ve trampetler bulu
nacaktır. Gösterişlerden sonra abide 
ye çelenk konacaktır. Taksim stadı
na yüksek deniz ticaret. ve uçak mek 
tehi talebesi de dahil olmak üzere 
Mt'l:>\J kız vc-BlU erkcK;'r~f~dı 
dına da '755 ktz -ve 690 erkek talebe 
iştirak edecektir. 

Bue:ün Şeref stadında jimnastik 
şenliklerinin son provası yapılacak
tır. 

Boğaziçi Li•e•inde mera.itn 
Bugün saat 13 te Boğaziçi lisesin

de bir spor merasimi yapılacaktır. 
Darüşşcfaka lisesi talebesi ile Boğaz 
içi lisesi talebesi arasında muhtelif 
müsabakalar olacak, ve bir geçit res
mi yapılacaktır. Törene bir bando da 
iştirak edecektir. 

oplnntıda vakıf 
trco-H-ıunı ... ~ ... ;tı.. .c;:ıhlm.:a~1 akJon. 
pılarak kabul edilmiş ve sigor'ta şir
ketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki kanunda bazı def-:şiklikler 
yapılmasına ait layihanın da birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 

Büyük Millet ;\ieclisi Pazartesi gü 
nü toplanacaktır. 

Karabükte Belediye 
Kurulacak 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)
Karabükün, nüfus vaziyetinin mü· 
sait olduğu anlaşılarak, burada bele· 
diye kurulması kararlaştınlmıştır. 

lktısat Vekaletinde 
Yeni Tayinler 

Bu arada şimdiye kadar Trakyaya 
demiryolu ile çimento gönderilmez· 
ken, külliyetli mikdarda çimento ve 
zahire sevkiyatına başlanmıştır. Şu 

Hukuk talebe•inin ge:z:.inti.i 
Hukuk Fakültesi talebesi Çınarcı

ğa bir vapur gezintisi tertip <:tmiş
tir. Hukuk talebesi yarın saat sekiz
de Akayın Erenköy vapurile Çınarcı
ğa gidecekler, dönüşte Büyiikadaya 
da uğrayarak birkaç saat k~lacak
lardır. Geziye rektörle bütün profe
sörler davet edilmiştir. 

Deniz ticaret filomuz, birkaç güne 
kadar ilki limanımıza gelecek olan 
yeni on vapurumuzla 233.780 gayri
safi tonu bulacaktır. Şilep tonajları 
bu yekuna dahil değildir. 

sırada Edirneden Istanbula mühim 
mikdarda peynir de gönderilmekte 
dir. 

• Müzeler umumi müdürü Aziz, es-
ki eserlerin tetkiki için lzmite .ı:ıit

miştir. 

POLİSTE: 

Karısını Dövmüş, 
Sonra da Boğma
ğa Kalkışmış! 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden) 
İktısat Vekaleti, Limanlar Um 
Müdürü Fevzi Erçin bir derece ter 
fi ettirilerek tefti~ ve mürakabe h 
yeti reisliğinde münhal bulunan ba 
müfettiliğe, Vekalet müfettişlerin 
den Hulusi Timur da birinci sın 

müfettişliğe tayin edilmişlerdir. 
Teftiş ve mü'rakabe heyetinde 

mürakıp komiser Orhan Dumer, te 
fian tarife işleri müdürlüğüne ta · 
olunmuş ve mürakıp komiser Rıdva 
Taşkın da zirai kombinalar tnüd'" 
Iüğüne alınmıştır Yeni yapılan vapurlarımızın mec

mu tonajı 36.000 dir. Şimdiki yolcu 
vapuru tonaj miktarı da 197.780 dir. TAKViM ve HAVA 

Hiç unutmam, Pantikyan bu ha
tırasını anlattıktan sonra, dedi ki: 

Deniz ticaret filomuz, Cümhuriye
tin kurulduğu 1923 de 34902 safi ton 
dan ibaretken bu miktar 925 de 
68901, 933 de 110774, 936 da da 
116.745 safi tona yükselmiştir. 

Deniıbankta Çahıan 
Memurlar 

eDevlct Demiryollarının hareket 
memurluğu için açmış olduğu kurs 
bitmiş ve kursa devam edenler staj 
görmek üzere muhtelü merkezlere 
gönderilmişlerdir. 

•Esnaf cemiyetlerine kayıtlı olanla 
ra yeni cüzdanlar dağıtılmağa baş
lanmıştır. Cüzdan dağıtılması Hazi
rana kadar bitirilmiş olacaktır. 

Salmatomruktn Avcıbey mahalle
sinde oturan 50 yaşlarında Mirza oğ
lu Veli, geçimsizlik yüzünden çıkan 
kavga neticesinde kansı Ayşeyi fena 
halde dövmüş, sonra da gırtlağına sa 
rılarak boğmıya kalkmı§tır. 

14 Mayıs 1938 
CUMARTESi 

Hızır: 9 
Rumi ı~~4 

Mayııı: l 
12.10 
19.17 

2.41 

"- Ben ömrümde bu kadar huy
suz, her şeyi ve herkesi fena gören 
bir adam görmedim. Bir gün bü
yük bir İngiliz adamı ile görüşür
lerken tesadüf beni yanlarında 

bulundurdu. O zat, Ali Kemal
den, birçok riccıl hakkında malU
mat soruyordu. Dikkat ettim, biri
sine de bir türli.ı iyidir, diyemedi. 
Hatta Tevfik Paşa için de, rical kıt 
lığında sadaret snndalyasını dol -
duranlardan biri de odur, dedi. 

İngiliz muhatabı da güldü ve 
sordu: 

- Şu halde ister misiniz, size 
İngiltereden bir başvekil getire
lim. 

Bu acı sözlerın karşısında ben 
utandım. Fakat o kızarmadı bile .. 
İngilizlerden işitirdim. Görüştük
lerine, daima kendinin sadarete ge 

Denizbank memurin servisi, ban
kaya bağlanan müesseselerde çalı
şan bütün memur ve müstahdemle
rin sicillerini tetkik etmiye başlamış 
tır. Tahlisiye, denizyolları, liman iş
letme, fabrika ve havuzla't" idareleri, 
sicil kütüklerini Denizbanka gönder
mişlerdir. 

tirilmesi lazım olduğunu hissetti -
rirmiş. Kendisini bir türlü seveme. 
dim. Ondan tiksındim. Anadoluya 
kaçırılacağını, teşebbüsün vukuun
dan beş saat evvel haber aldım. 

Fakat gönlüm bu adamın kurtul
masını bir türlü istemedi. Bunun i
çin de aldığım haberleri ne kendi
sine ve ne de amirlerime duyur
madım . ., 

9 . l . b. 1 ik b " Esnaf cemıyet erı ır eş urosu 
tarafından hazırlanan dispanser Ha
ziranın ilk günlerinde merasimle a
çılacaktır. 

SINDIRGIDA : 

Bir Ana Çocuğunu 
Öldürdü 

Sındırgı, CTANl - Osmanlar kö
yünde Ali kızı Fethiye gayri meşru 
bir çocuk doğurmuş ve bunu boğup 
öldürdükten sonra bir hendeğe atmış 
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Ayşenin feryadı üzerine yetişen 
memurlar Veliyi yakalamışlar, muh
telif yerlerinden yaralanmış olan Ay 
se de Haseki hastanesine kaldırıla-
~ 

rak tedavi altına alınmıştır. 

Boğulan, bir küfeci imif ! 
Evvelki gün Köprü civarında de

nize düşerek boğulan çocuğun sey
yar küfeci İbrahim olduğu anlaşıl
mıştır. İbrahimin cesedi henüz bu
lunamamıştır. 

Cam taflıyanlar tutuldu 
Kemal ve Niyazi isminde iki ka

fadar, Taksimde Gölbaşı sokağında 

12 numaralı evde' oturan lsmailin 
pencerelerini kırarak kaçarlarken 
yakalanmışlardır. Bunlardan Kemal, 
gece bekçisi Mustafayı da tahkir et
miştir. 

5 inci ay 
Arabi· ı357 

Gün: 31 

Rebiülev\'el: 13 
Güneş: 4.44 - Öğle: 
İkindi: 16,06 - Aksarn. 
Yntsı : 21.06 - İıns!ık: 

YURTTA HAVA VAZIYET 
Y~llköy meteoroloji istasyonundan n 

non molumatn göre, havo yurdun Do 
Anadolu bölgesinde çok bulutlu ve ınc 
zil yağışlı, Akdeniz kıyJlarllc cenubun d 
~ kısmında az bulutlu, diğer bölgeler 
de uınumiyetlc bulutlu ve yer yer yd1 

geçmi~. rüzglırlar cenubi Anadoluda ı: 
bl, diğer balgelerde şimali istikametten 
mis tir. 

Dün, 1stanbulda hava kapalı ve yıı.ıt 
lı ıeçmiş, 24 saat zarfında yağan yağ 
run metre murabbaına bıraktığı su m 
tarı 1.1 kilognmdır. RilzgA.r ıimalden 
nlyede 8 ile 11 metrl' hır.la esmiştir. S 
14 te barometre 784,3 milimetre idi. fi 
ret en çok H,l ve en az 11,6 santigrat 
rak knvdedilmlstir. 
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[~"lTG··ır~] 
Sulh Bloku 

Yazan: ômer Rıza DO(;RUL Harbi Çin· Japon 

Japonya Şiddetli Bir 
Taarruza Hazırlanıyor 

BELÇiKA: 
• J ngiltcrenin nüf U7.lu siyasi şah-

siyetlerinden olan Mister 
Churchill, birkaç gün önce söylediği 
bir nutukta Avrupa sulbünü koru
l'lıanın çaresini anlatmış bu çare ile 
bir ideale bir realite şekli ver -
ltıck istemiştir. 

Churcill'e göre, İngiltere ile Fran
sa arasında yapılan son ittifak, kim -
senin kolay kolay meydan okuyamı
)'acağı maddi ve manevi' bir kudret
tir. Bu kudreti sağlamlamak için teh 
likeye maruz olan, ''e teker teker te
cavüze kurban olmaları muhtemel 
sayılan milletleri de toplamak ve 
httnlann hepsinden müsellah bir 
8ttlh bloku \/Ücuda getirmek lazım
dır. 

l\lister Chorchil'c göre, bu işi ba-
arınak ve sulhü korumak için on 

dt\·letin bu şekilde birle mesi kafi
dir. Nutkunun muhtelif yerlerinde 
lldı geçen bu on devlet, İngiltere, 
li'ransa, Yugoslavya, Rumanya, Ma
caristan, Çekoslovakya, Türkiye, Yu 
tlanistan, Bulgari tan ve Sovyet 
ltttsyadır. Bütün hu devletler İngil -
tere \'e Fran a ile sapasağlam bir 
~kilde birleşirlerse A vrupanın istik 
farı yolunda geniş, belki de kati bir 
lldırn atılmış olur. Hatta hu devlet
lerin hu şekilde birlec;mesinden son
ra Lehistana, Baltık de,·letlerine ve 
İskandin8\·~·a devletlerine banş na -
lıtına müselliıh emniyet teminatı ve
rilir, hu sayede sulh hiç olmaz.<ıa hi-
1!.İrn yaşadığımız de .. ·ir icinde kur
tulur \'c Amerikn da böyle bir planı 
teşvik eder ve sempati ile karşılar. 

'Mister Churchil'in hu voldaki nut 
\q, kendisinin muhafa7.akar olma -
lına rağmen, İngilterenin ancak li
beral ,.e sol gazeteleri tarafından iyi 
1tarşılanm1ştır. 

Fakat hiikiımet maltafili bu dü -
fİince aleyhindedir. Çünkü Mister 
thurchil'in bu te ebhü ünü bir aske 
~t cephe vücuda getirmek ve bu cephe 
•le karşı tarafa meydan okumak m:ı 
\iyeHndc telakki etmekte ve bunun 
~umi barı ı ar.smaktan ha ka hl~ 
''·-----···---::..---~ • -•· uul\.rnı na-
~ f ngilterede de geniş bir ölçüde 
lııGnnkaşa edilmektedir. 

~beşten sonra Çin : 

M iHetJer Cemiyeti Konse~·i, her 
devletin Habeş me"lelesi kar

llSında dilediği hnth hareketi takip 
etlllekte serbest olduğunu gö ·teren 
lıeticeye vardıktan sonra diin. Çine 
:~rdım i ile me ğul oldu. Çinlilerin 
•ledikleri. Konse~·in Japon •aya kar 

Ştı cephe alması, Cine mali yardım c • 
lt\in etmesi ve Japonların zehirli 

~aı kullnnmnlnn için teşebbüslerde 
tılunması idi. 

d Çinlilerin biitün bu dilekleri için 
' kabul olunan, Japonların 7.ehirli 

:•:t kullanmamalnrı icin te,t>bhiiııe 
,):Çtnektt>n ibarettir. Lord Halifakıı, 
t, l>&.nlııra karsı herhangi bir cezai 
, •• 1dbır alınmıyacağını ,.e böyle bir şe 
. 1\ h h 0 

ı, a •~ me\'zuu olamıyacağını an-
tlllı~tır. 

'tltitsasen i ·in hundan daha ileri git
Y~ceği ınalUmdu. 
Çunk·· d h • toru u a a. evvelkı gün yapılan 

h ŞrncJer, l\tılletler Cemiyetinin 
~Rilnk·· · I ' ti u ıcap ar \'C zanıretler hari -
lııfe h. h' 

~ıı ıç ır şey yapamıyacaibnı ve 
it~ haklı dava karsısında dahi "im -

1\ • d 
ı:a " Çerçe,·esın en çıkamıyacağını 

ııter • • n rtııştır. 

Çinliler Amoya Mukabil Sahalara 
Külliyetli Takviye Kıtaları Gönderdiler! 

Nevyork 13 {Hususi) - Uzak Şark 
tan alınan en son haberlere göre, 
vaziyet şu merkezdedir: Bugün Ja
pon zırhlıları ve tayyareleri Hong
Kong ile Amoy arasında bir Çin li-

Suşova doğru biribirlerine yüz kilo
metre yaklaşmışlardır. Suşovun 60 
kilometre şimali şarkisinde bulunan 
Taerşvang'ın zaptı için şiddetli mu
harebeler olmaktadır. 

manı olan Svotto'yu bombardıman Şanghaydaki Japon Büyük 
etmişlerdir. Çinliler, Amoyun muka-
bilindeki sahaya mühim takviye kıta Elçi.inin bir tamimi 
ları göndermişlerdir. Amoydan hic- Şanghay, 13 (A.A.) - Japon bü-
ret eden 2000 kişiyi bir İngiliz va- yük elçisi bu sabah bütün ecnebi de 
puru nakletmiştir. let mümessi1lerine müstacel birta- J.ıila eden Belçika 

Merkezi Çinde Japonlar ileriledik- mim telegrafı göndererek Angvei ve BQfvekili B. Jonson 
lerini ve üç ay devam eden muhare- Honan vilayetlerindeki tebaalarını 

beden sonra Çin mukavemetini kır- derhal geri çekmelerini rica etmiş ve Janson Kabinesi 
dıklarını bildiriyorlar. önümüzdeki birkaç gün içinde Pekin-

Japon matbuatı birkaç güne kadar Hankeu, Pukov - Tientsin demiryol- istifa Etti 
Suşov bölgesinde vukuu beklenen larile Lungai üzerindeki toprakların 
büyük ve kati bir meydan muhare- tahliyeye maruz kalacağını bildirr.ıiş Brüksel 13 (Hususi) - Belçika ka 
besinden bahsetmektedirler. Bu ga- tir. Bilhassa Lungai mıntakası geniş binesi istifa etmiştir. Kabine geçen 
zetelere göre Şimşl ve cenup Japon askeri harekata sahne olacak ve bel- Sonteşrinde Van Zeeland'ın istifası 
cephesi müştereken yaptığı çevirme ki de harbin başındanberi yapılmış üzerine Dr. Janson'un riyaseti altın
hareketi neticesinde Lungay demiryo olan muharebenin en şiddetlisi ola- da teşekkül etmişti. Kabinenin ma
lu boyunca iki taraflı ilerlemişler ve caktır. li işlerden dolayı istifa ettiği anlaşılı 

==============================-' yor. Kabine bir kovalisyon kabinesi

INGILTERE: 

Hava Silahlanması 
işinde Hükumete 
Hücum Ediliyor 

YUGOSLAVYA : 

Şiddetli Fırtınalar 

Mühim Tahribata 

Sebep Oldu 

dir. 

Yeni kabineyi 8. Spaak 

teşkil edecek 
Brüksel, 13 (A.A.) - B. Jansonun 

istifası üzerine, Kral, kabineyi teşki
le Hariciye Nazırı B. Sppaakı memur 
etmiş ve B. Spaak bu vazifeyi kabul 
eylemiştir. 

Londra, 13 (A.A.) - Sabah gaze-
teleri, hava silahları hakkındaki en- Belgrad, 13 (A.A.} - Birkaç gün-
dişeleri hükümetin izale edemediği- denbcri Yugoslavyada hüküm sür
ni yazıyorlar. mekte olan şiddetli fırtınalar billıas-

MACARIST AN: 
Xaymis-Oiyor ki·==-~=~-==-=-~ ~~-'i'Wlcieraln1Mlf5~lii11aae-' 

olunan tenkitlere cevap vermemiştir. 
Binaenaleyh işçi partilerinin talebi miryolları münakalatı güçlükle ida

me edilebilmektedir. Vardar nehri 
üzerine önümüzdeki pazartesiye A - t 

....... 
istifa Etti 

aşmış ve birçok köprüleri sular alıp 
vam kamarasında tekrar bu müzake-

götürmüştür. Priştina şehrinin büreler yapılacaktır. Dünkü müzakere 
Budapeşte, 13 (A.A.) - B. Daran

yinin istifası üzerine, Kral naibi A
miral Horty, B . Imrediyi kabinenin 
teşkiline memur etmiş ve bilahara 
yeni Başvekilin getirdiği listeyi tas
vip eylemiştir. Hariciye Nezaretini 
yeni kabinede B. de Kanya tedvir et
mektedir. 

ler bütün partiler tarafından yapı _ yük bir kısmı su altındadır. 
lan tenkitlerin muhik olduğunu gös 
termiştir.,, 

Kabinede deği,iklik fayialan 
Londra, 13 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra B. Baldvin, B. Çemberlay
nı ziyaret ederek kendisi ile bir bu
çuk saat görüşmüş ve bu ziyaret bil
hassa B. Çemberlay'nın kabinede ba 
zı değişiklikler yapacağı hakkındaki 
şayialarla alakadar olarak birçok tef 
sirlere yol açmıştır. 

ITALYA: 

Mussolininin Cenevada 
Söyliyeceği Nutuk 

Cenova, 13 (A.A.) - Kont di Ka
vur zırhlısı ile buraya gelecek olan 
Bay Mussolininin söyliyeceği nutka 
büyük bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. Düçenin bu nutkunda Cene\·re
de Habeşistan meselesinin tasfiyesi
ne telmih etmesine ve ayni zamanda 
Ingiliz - Italyan iti1ıifile Fransız - 1-
talyan itilafı ihtimallerinden bahsey 
!emesine intizar edilmektedir. 

KISA HABERLER 
* Fransada Kan hava ve deniz tez -

gfıhlannda ~ıkan grev bu sabah niha -
yet bulmuş ve derhal işe başlanmıştır. B. Daranyinin istifası sebepleri 
* Çckoslovakyanın hariciye nazır mu hakkında neşredilen bir tebliğde ez

n,·ini .ve eski Moskova elçisi Pavlu Ad- cümle deniliyor ki: . 
riyaUk sahillerine giderken Bosna-Her- B. Daranyi kabineyi kurmayı bir 
sekte bir otomobil kazası neticesinde sürü islahatı vücudc getirmek için 
ölmüştür. kabul etmişti. Bu ıslahat arasında 
* Fin!Andiya hükümeti İtalyanın Ha- ezcümle kanunu esasi tadilatı, sosyal 

beş ilhakını tanımış ve FinlAndiyıı se- ıslahat, matbuat kanunu, sosyal ve 
firi bugün Romnda itimntnnmesini ftal- ekonomik müvazene kanunu vesaire 
ya Krıılı ve Habeş İmparatoruna tak- mevcut bulunuyordu. Bunlar bugün 
dim etmiştir. yapılmıştır. B. Daranyi'nin istifası-
* Almanyanın Mançukoyu tıınıması nın sebebi, vazifesini tamamile yap

siyasi İngiliz mahfellerlnde hiçbir hay- mış olmasından başka birşey değil-
rct tevlid etmemiştir. dir. 

iSPANYA FACIASI: 

iSPANYA: 
... 

Son Barselona 
Bombardımanı 
Neye Maloldu? 

Londra, 13 (Hususi) - İspanya har 
bine dair alınan en son haberlere 
göre Barselona asiler tarafından üç 
kere bombardıman edilmiş ve bu yüz 
den 80 kişi maktül, 100 den fazla ki 
şi mecruh düşmüştür. 

Asiler şark cephesinde yani Tem
elde ilerlediklerini ve hükumet as -
kederinden binlercesini tuzağa dü -
şürdüklcrini bildiriyorlar. Madrid -
den verilen haberlere göre Kastellon 
ve Teruel eyaletlerinin hudutlarında 
bulunan dağlarda muharebe şiddetle 
devam etmektedir. Diğer cihetten 
dağların eteğindeki mıntakada Tirig 
ve Cuevas de Vinroma arasındaki 

sırtları istirdat eden hükCımct kuvvet 
leri faaliyetlerine devam ederek 
Cuevas'ı istirdad ve bu mıntakaya 
haklın bulunan araziyi zaptetmişler 
dir.,, 
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fltK 
Valide ile 

Mücadelemiz 
[Yazan: 8. FELEKl 

Anormal vakalar mUstesna olmak 
üzere umumiyetle ana bir şefkat kay 
nağıdır. Onun içindir ki, aklı başın· 
da olan herkes ana ını sever. Ben de 
bunlardanım. Lakin ara sıra anamla 
aramızda mUcadele oluyor. 

- Her şey bitti de ananla olan mil 
cadeleni mi bize anlatacaksın? diye 
dü~ünenlerin hakkı yok değildir. 

Amma bir kere mücadelemizin esa
sını öğrenirseniz bu siituna geçme
sinin hikmetini sezmekte zahmet çek 
mezsiniz. 

* Bana ara sıra şöyle serzeniş eder
ler-

- Yine havadan sudan yazmıya 

ba ladın! Biraz canlan yahu! Nedir 
bu? 

Gerçekten ben de bazan havadan 
sudan yazanm. Bunlara mevsim ve 
takyim ya71Jan adını veririm. Biraz 
yavan olurlar. Ne yapnbm? 

Dlinya bile yazlı kışlı iki dc,•reyc 
aynlmış. Bizim knrihamızın da ya
zı, kı ı, bahar ve giizii olma7. ını? 

Ancak hu mevsimler nasıl üstü
vaya yaklaştıkça yaz lehine ve kut
ba yaklaştıkça kı~ lehine değişiyor
!lia muharrirler de bu uzaklık ve ya

kınlığa göre semereli veya çorak ka
riha mev~imleri ya arlar. 

İspanya hükumet mahafilinden ve 
rilen haberlere göre Madrid müdafii 
olmak üzere büyük şöhr@t kazanan 
general Miyaha Teruel cephesi ku -
mandanlığına tayin olunmuştur. 

Ben bu çorak me\'Simlerdc atelek
• !lier validemden ve onun sözlerinden 
'l hah ederim. Bir su testi i eskidikçe 

antikalaşıyor \'e kıymetleniyor da ne 
den eski görü ve dü iinüşler bu ka
ide haricinde kalsın. Onun için ek-

---o--

BREZİLYA: 

Son isyanda Yalnız 
Hükumet Merkezinde 

600 Kişi Mevkuf 
Rio - dö Janeiro, 13 (A.A) - İsyan 

hareketine kati olarak bastırılmış na 
zarile bakılabilir Memleketin her ta 
rafında hükumet bütün vaziyete ha-
kimdir. 

Resmen bildirildiğine göre, yalnız 
hükumet merkezinde 600 kişi tevkif ,... ......... .. 

Elebaşıların idam edilecekleri zan 
nolunuyor. 

Bugün neşredilen bilançoya göre 
hareket 25 kişinin ölümüne ve 500 
kişinin de yaralanmasına sebep ol
muştur. 

Hareket, Nazi tahrikatı imi, 
Vaşington, 13 (A.A) - Amerikan 

siyasi müşahitleri Brezilyada vukua 
gelen isyanın Cenubi Amerikada ya
pılan faşist tahrikatının ihmal edil
miyecek bir tehdit mahiyetinde oldu 
ğunu beyan etmektedirler. 

-o-- -

AMERIKA: 

Büyük Nafıa işleri 
Ve işsizlere Yardım 
Vaşington, 13 (A.A.) - Parlamen 

to büyük nafıa işleri ve işsizlere yar 
d1m için 3 milyar dolar sarfcdilme -
sine dair olan kanun 270 reye kar-
şı 328 reyle kabul etmiştir. Bu para, 
memleketin iktısadi kalkınması için 
Ruzvelt tarafından derpiş edilen 
dört buçuk milyarlık masraf progra 
mına dahildir. 

Bahriye silahlanma projesi 
kabul edildi 

Vaşington, 13 (A.A.) - Senato, 
Bahriye silahlanması projesini kati 
surette tasvip etmiş ve bu iş için bir 

seri bu bakımdan da ondan istifade 
ederim. Ederim amma mübarek ha-
tun buna içerler: 

- Sen )'İne benden bahsetmişsin! 
diye çıkışır. 

Kuara m~rhum babamdan bab -
setsem hu sefer de: 

- Ölmiiş adamı da rahat bırak -
mı)·orsun. Oğlum senin bizden başka 
bah~edecek adamın kalmadı mı? 

der. Ve işte bu yüzden mücadele _...,, _ _.a_. 
Anam, bahamdan da hah etmiyeim 

kan kalmayınca havadan sudan yaz:
maktan ha ka çare var mı? 

Hoca Husrev mahallesinin 29 nu
maralı hanesinde sakin falancadan 
bahsedince yazılarımı fena~·a yormı
~·a<"ağını bilsem yazacağım. Lakin 
Adem oğlu bir garip macundur, en 
mülayim ,.c hayirhah yazıdan kendi 
pa~·ına kötü manalnr çıkarır. Ne uza
ğa ~ideyim: Anam. oğlunun kendi 
hakkında yau ya7.mn ından ek,·acı 

olursa başkalarına ne demiye hak -
kım \·ar? 

Hem el benim a~zım1n sakızı mı? 
Onun için ha,·adan. sudan, irmik 

helva ından ve pestilden bahsede
rim. Ba ım din~ olur. 

Atatürk ile Kral 
Karol Arasında 

Ankara, 13 ~A.J\.) - Rumanya 
milli bayramı münasebetile, Reisi
cümhur Atatürk ile Romanya Kralı 
Karol arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Majeste ikinci Carol 
-Rumanya Kralı- Bük-re~ 

hıt- 11 hiiyle olduğuna göre daha fa7.la 
~ beklemiyt' de yer kalmaz. 

MısıR. 
~ 

liava Müdafaası -

Sovyet ve ltalyan ihtilafı 
Roma. 13 (A.A.J - Sovyetler Bir

liğile ~ıkan ticaret ihtilafını hallet
mek üzere Romada müzakereler ce
reyan etmektedir. Italya hükıllımeti, 
Sovyetler Birliği Ita1yanın peptrol 
ve neft siparişlerini tehir ettiği için 
tediyatın durdurulmuş olduğunu be
yan etmektedir. 

• milyar 100 milyon dolar kredi kabul 
eylemiştir. Bu kanun projesinin mev 
kii meriyete girmesi için, şimdi yal
nız Reisicümhur tarafından imzası 

kalmıştır. 

Rumanyanın milli bayramını kut
ladığı bugünde Majestelerine en sa
mimi tebriklerimi ve şahsi saadetle
ri ile dost ve müttefik Rumen mil
letinin refahı hakkındaki hararetli 
temennilerimi bildirmekle mcsuıium. 

K. ATATURK 
Reisicümhur Kemaı Atatiirk 

ANKARA 
Milli bayram münasebetile şahsım 

ve memleketim hakkında yolladıkla
rı hararetli temennilerden dolayı ek
selansınıza bütün kalbimle teşekkür 
ederim. 

l<u~etlendiriliyor ! 
İtah· 

~(idar ıre, 13 (A.A.) - Mısırda ha\•a 
~~it\) aası tertibatı artırılmıştır. 
ıtlaa ~k~tin muhtelif yerlerinde fcv 

l'tıtş n~ kuvvetli elektrikle işliven alt 
\., t-l"OJ" Ckt"' • . 
.. t. or ıstasyonu kurulmuş -

fl '\>a~ t . 
ı;~ıe bi:tıı.~e~ es~asında üç ay müd-
1ı~ \1 unıvcrsıte talebesi, askeri 

e terbiye görccl'ktir. 

İta * \ ha hlre 13 
.. ~ hı. ' (A.A.) - Kral, 20 ma-
""l .. rad 
d 8atti an ayrılacak ve üç ay ya 
t!l'i~~~Cd~ geçirmek üzere İsken -

gıdecektlr. 

-0---. 

MEKSiKA: 

Ecnebi Petrol 
Kumpanyaları işi 

Meksiko, 13 (A.A.} - Reisicüm -
bur Kardenas. ecnebi petrol kum -
panyalanna satın alma tazminatı ol -
mak üzere on sene müddetle Meksi
ka petrol istihsalatının yüzde altmı-, 
şmı terkedeccğini blldinni~ir. i 

İspanya harbi, son nsrın en büyük facialarından biridir. İki senelik .kan
lı mücadele, İspanyaya çok pahalıya mal oldu. Ölen, yDralanan, ve sakat
lananların sayısı yüzlerle, binlerle değil, milyonlarla hesap ediliyor! .Me
deniyetin bilmem kaç asırlık mamureleri bugün bir harabe halindl" .. 

Yukanki re~im, Lerida'dan bir sokağın asiler tarafından zaptı anların
daki fed manzarasını gösteriyor. 

ispanyaya karşı ailah 
ambargoau kaldırılmıyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Senato Ha 
riciyc encümeni, ispanyaya karşı si
lah ambargosunun '<aldırılması hak
kındaki karar suretini bir reye karşı 
17 reyle reddetmiştir. 

Kuvvetli bir radyo i•ta•yonu 
kurulacak 

Va~ington, 13 (A.A.l - Parlamento 
nun deniz encümeni, faşist ve komü-
nistlerin radyo ile yaptıkları propa -
gandaya rekabet etmek üzere Ruz -
veltin cenubi Amerikada / ne riyat 
yapmak üzere yüksek tansiyonlu bir 
hükumet radyo istasyonu inşasına 
dair olan projeyi tasdik ettiğini bil
dirmektedir. 

CAR OL 

LEHiSTAN. 

Yahudilerin Alman 
Mağazalarına Boykotu 
Varşova, 13 (A.A.) - Lodz'da bu

lunan iki yiiz Yahudi firması Yahu
di aleyhtarı iktısadi harekete istirak . ~ 

etmış olan Dantzig'deki Alman mağa 
zalarına bundan sonra kredi açma _ 
mağa karar vermişlerdir. 



• 
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Şişlide Bir Koyundan 
Çıkan Komşu Kavgası 
Davacı ve Suçlulardan Biri Eski 
Bir Vekil, Diğeri Bir Prenses 

Dün birinci ceza mahkemesinde 
karşılıklı bir hakaret davasına de
vam edilmiştir. Davacı ve ayni za
manda suçlulardan birisi eski Nafia 
Vekili Bay Omer Lutfi, diğeri de 
Prenses Umran'dır. Hadise adak o
larak kesilen bir kurbandan çıkmış
tır. Iddia şöyledir: 

Iki sene evvel bir Nisan günü, B. 
Omer Liıtfi mühim bir amellyat ge
çiren kızı için adak olarak bahçesin
de kurban kesiyormuş. Şişli, Halas
kar Gazi mahallesindeki evinin arka 
tarafına da Prenses Ümranın oturdu 
ğu Meşrutiyet apartunanı rastala
maktadır. Prenses Umran koyun 'kan 

larının kokusundan rahatsız olduğu 
için burada koyun kesilmesini iste
memiştir. Balkondan, koyunu kese
ne bu arzusunu söylemiş, bundan 
sonra da, iki taraf arasındaki yiiksek 
konuşma hakaret ve dil tecavüzü 
şeklini almıştır. Bunun üzerine her 
iki taraf ta karşılıklı davalar açmış
lar, sulh mahkemesine gitmişlerdir. 
Sulh mahkemesi hakaretlerde madde 
tayin edildiği neticesine vararak sa
lahiyetsizlik kararile dosyayı ceza 
mahkemesine vermiştir. 

Dün mahkemede B. Omer Lutfinin 

şahitlerinden ahçısı Durmuş Ali ile 

akrabasından ve Kayseri tayyare fab 

rikası mühendislerinden Haldun ve 
Unyon Sigorta Şirketi direktörü Si-

Kestiği koyunun kanları bizim 3.par 
tımanın duvarlarına kadar sıçrıyor
du. Zaten suçlulardan birisi de bu
dur. Çünkü koyunu o kesti, dedi. 

Müddeiumumi Ihsanın talebile Re 
is, Omer Lutffinin koyun kesmek i
çin Belediyeden izin alıp almadığını 
sordu. Şahit: 

- Bundan haberim yok, dedi. 
Bundan sonra şahit Haldun din

lendi. O da dedi ki: 
• - Omer LCıtfi halamın kocasıdır. 

Kendilerine misafir olarak gitmiş
tim. On odada tavla oynuyorduk. 
Bahçe tarafında bir gürültü oldu. O 
taraftaki odaya geçtim. Bayan Um
ran kesilen bir adak kurbanını baha
ne ederek Omer LCıtfiye hakaret edi 
yordu. O, şu şekilde mukabele etti: 

- Sen icra kuvveti değilsin, Ba
yan .. Eğer kaçaksa, polise haber ver. 

Prenses Umran bu şahidin ifade
sini şöyle.reddetti : 

- Bay Reis, esasen, ben istidam-

da üç kişi aleyhinde dava açmıştım. 

Ikisi genç, birisi ihtiyardı. lhtiyar o
lan Omer Lütfidir. Polis o vakit 
gençlerin hüviyetini tesbit edeme
mişti. Polise ifade verirken, gençleri 
görürsem tanıyabileceğimi söylemiş
tim. Işte o suçlulardan birisi şimdi 
şahit olarak dinlediğiniz zattır. Esa
sen, kendisinden davacı olduğum i
çin' şahadetini kabul etmem. 

sak dinlendiler. Durmuş Ali şunları Omer Lutfi de Bayan ümrana şöy 
söyledi: le cevap verdi: 

- Bay Omer Lutri bir adak kur- - Sulh mahkemesindeki ifadesin-

MÜDDEIUMUMİLIKTE: 

Bir Emlak 
Sahtekarlığı 
Meydana Çıktı 
Müddeiumumilik, bir Emlak sah

tekarlığı tahkikatına elkoymuştur 

iddia şudur: 1923 senesinde kaçarak 
Halebe giden ve sonra da vatandaş
lık hakkından iskat edilen ve emlak\ 
hazineye intikal etmesi liızımgelen 

Dr. Haçik Boğosyanın Istanbulda Si
nemköyünde iki evi varmış. Osman 
Unlu isminde birisi bu doktordan ala 
caklı imiş gibi iki sahte senet yapa
rak doktorun evlerine konmak i~in 

icraya müracaat etmiştir. Muamele 
yürürken de Müddeiumumiliğe s~

netlerin sahteliği haber verilmiştir. 
Müddeiumumilik dün Hikmet Emin 
isminde birisinin ifadesine müracaat 
etmiştir. ihbarın doğru olup olmadı
ğı tahkikat neticesinde anlaşılacaktır 

Sarhoılukla Cam Kırmış 
Hasan isminde bir genç, evvelki 

gün adamakıllı kafayı tütsüledikten 
sonra Edirnekapıda Kerimin kahve
hanesine gitmiş, biraz sonra da sal
lana sallana dışnr1ya çıkmıştır. Ço· 
cuklar peşine takılmışlar, kendisile 
alay etmi~lerdir. Hasan da yerden al 
dığı taşl~rı kahveci Kerimin camla
rına fırlatmış ve kırmıştır. 

Polis kendisini hem sarhoşluktan, 
hem de zarar vermekten suçlu ol:ı.

rak yakalamış ve dün meşhut suçlar 
Müddeiumumiliğine vermiştir . .Müd
deiumumi iddianamesini hazırladık
tan sonra suçluyu Sultanahmet 
Sulh üçüncü ceza hiıkimine gönder
miştir. 

Zina Suçluları 
Mahküm Oldu 

TAN 

İHTİLAS: 

Bir ihtilas 
Davasında Şahit
ler Dinlendi 
Dün Ağır ceza mahkemesinde Zi

raat Bankasında geçen bir ihtilas id
diası tetkik edilmiştir. Suçlu yerin
de banka Senedat memuru Fazıl bu
lunmuştur. iddiaya göre, Fazıl 1934 
yılından 1936 yılı Ağustos ayının so
nuna kadar senetlere ait protesto ve 
yol masraflarının bır kısımlarını fiş
lere kurşun kalemle yazarak son
ra silmek ve bir kısmının fişle

rini imha etmek suretile 748 
lira 82 kuruş ihtilas etmiştir. lş an-

laşıldıktan sonra suçlu derhal 50 li
rasını vermiş ve mütebakisini de ii.ç 
ayda ödeyeceğini bir senetle taahhüt 
etmiştir. 

Suçlu, isticvabı esnasında bu ihti

lası, ihtiyacın tazyiki yüzünden yap
tığını, fazla borçlandığı için maaşına 

muhtelif hacizler konduğunu, bazı 

ayların sonunda eline ancak beş altı 
lira gibi az bir para geçtiğini söyle

miştir. Dün mahkemede şahitler dın 
lenmiş, bu ihtilas tahkikatını yapan 

bankanın müfettişlerinden Muhtar 

ihtilasın nasıl yapıldığını izah etmiş 

tir. Bankanın kredi şef muavini Ve
dat ta ihtilasın nasıl devam ettiği 
hakkında mahkemeye uzun malı1mat 

vermiştir. Gelmiyen şahitlerin çaqı

rılmas1 için muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Bir Beraet Kararı 
Bir zimmet ittihamile Beyoğlu tel

graf gişe memurlarından Niyazi 40 

gün evvel tevkif edilmiş ve Asliye 
Ikinci Ceza mahkemesinde davasına 

başlanmıştı. Mahkeme hadisenin kon 

trolsüzlük neticesinde vuku bulan 

bir he.sap hatasından doğduğu kanıı

atine varmış ve Niyazi hakkında be

raet kararı vermiştir. 

MACŞUŞ MAL: 

Zeytin yağını 
Pamuk Yağı 
ile Karıştırmış 
Küçükpazarda bakkallık yapan 

Saim, zeytinyağı diye pamuk yaği.le 
karışık bir yağ sattığı iddiasile Sul
tanahmet Sulh Ikinci Ceza mahke
mesine verilmişti. Hak.im Salahattin 
dün davayı neticelendirmiş ve Sai
min suçunu sabit gördüğü için ken
disine bir ay hapis ve bir lira ağır 
para cezası vermiş, fakat tecil etme
miştir. Suçlu: 

- Bay hakim, demiştir, sabıkam 
yok. Cezamı tecil ediniz. 

Hfıkim Reşit bu talebi şöyle red
detmiştir: 

- Halkın sıhhati sizin oyuncağı
nız değildir. Mahlut yağ satmak 5u
retile umumi sıhhati bozuyorsunuz. 
Bu bakımdan cezanızı tecil etmiyo
rum. 

SAFRANBOLUDA : 

Köylü ile 
Faydalı 
Konuşmalar 
Safranbolu, (TAN) - Buralı olan 

Edirne mebusu doktor Fatma Şakir 
Nemik, mebus Kazım Nami ve üç ka 
dm arkadaşile kaznmıza gelerek üç 
gün kalmışlar, halkla faydalı hasbi
hallerde bulunmuşlardır. 
Kazım Nami, zelzele felaketzede

leri hakkında bir konferans vermiş
tir. 
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Radyo 
lstanbul Radyosu 
ÖOle neırlyatı: 

Sant 12,30 Plakla tlirk musikisi. 12,50 Jt 
vadis. 13,05 Plfıkln T!lrk musikisi. 13 

Muhtellr plfık neşriyatı. 14,00 Son. 
Aktım neırtyatı: 

Saat 18,30 Spor ve gençlik bnyrnmı: K 
.ferons Abidin Dağver, Muharrir 18. 
Pldkla dans musikisi. 19,15 Konferans: Ü 
versite namına: Profösör Şakir Şnkar (G 
bUz ve sağlam nesil yetiştirmek için ha 
yollardan yürümelidir). 19.55 Borsa hab 
leri. 20,00 Necmeddln Rıza ve nrkadaşl 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıl 
20.45Hnva raporu. 20.48 Ömer Rıza tara 
dan arapça söylev. 21 Belma ve arkadaş 
ları tarafından tOrk musikisi ve halk şar 
ları (Saat oyan) 21,45 Orkestra: ı - Of 
bah: Pcrlkol. 2 - Holmcs: Takasay. 3 
Dellbes: Mazurka. 4 - Blon: Marş de gno 
22.15 Afons haberleri. 22.30 Plakla solol 
Opera ve operet parçaları. 22,50 Son hab 
ler, ve ertesi gUnün progrnmı 23,00 Son 
SENFON'fU•:R: 

18,40 Peşte: Senfonik konser (VerdL 
Strauss, Offcnbach, Brohms) ı 

HAl"İI<' KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Hafta son1J 

konseri (1115 devamı) (9,30 neşeli plA1' 
musikisi) 20 Almıın musikisi 10,45 Ha
fif musiki 13 Berlln Kısa dalJ.?ası: Haftf 
musiki (14.15 devıımı) 13,25 BOkreş: öl 
leyin musikisi (14,30 devamı) 16.15 Pral 
karışık eğlenceli musiki (17,05 devamı) 
17 ,45 Bertin kısa dalgası: 1ıısonu konseri 
18,15 BerJin kısa dalgası Neşeli pl:'lk J11 

siklsl lR,50 Bertin kısa dalgası: Neşeli r1I 
siki 19,l 7 Bükreş: Orkestra musiki51 
19,20 Prag: Salon orkestrası 20 BerllJI 
kısa dalgası Neşeli hafta sonu prograrıtl 
20,20 Prag Mayıs musikisi 21 Viyana 
ni Avusturya musikisi 22.45 Bükreş IH 
kantadıın konser nakli 22,55 PeştP Operl 
orkestrası (Herold. Delibes, Uray, Stra 
Dohnanyf.) 

OPERALAR. OPERETLER: 19 Mayısa Hazırlık 
Safranbolu, (TAN) - Bir komis- 22 Viyana: Verdl'nln "Alda., opcrdl-

RESİTALLim: 
yon 19 mayıs bcıyramının her sene
kinden muhteşem olması için zengin 
bir program hazırlamaktadır. Kara
bük sporcularının da iştirak edeceği 
bu bayram çok güzel geçecektir. * Safranbolu, ıTAN) - Ceza ha
kim lğine Pertek nJıkiml İlhami ta
yin olunmuş ve gelerek vazifesine 
başlamıştır. 

lG,30 Berlin kısa dnlıwsı: Piyano -
mnn sonnUnn 20.~0 Viyana: Şarkı reitl 
tali. 
DA~S l\TUSİKfSt· 

21,HI· Bilkr~ş 21.30 Bertin kı~n dalg 
23,30 Prag. 

MEVLOT 
banı kesecekti. Bir koyun aldı. Ben de suçlulardan birisinin Necdet ol
hadise günü koyunu bahçeye çıkar- duğunu söylemişti. Şimdi ele Haldu
dım, kestim. Bayan Umran Meşruti-1 nu gösteriyor. Tenakuz var. 
yet apartımanının beşinci kat balko- J Bayan Umran söz aldı. Bu iddiayı 
nundan başını uzattı. Omer Lutfiye şöyle r eddetti: 

Talebe yurdunda odacılık yapan 
ve Ki.içükayasofyada Medrese soka
ğında 16 numaralı evde oturan Js
mail isminde bir genç, kendi karısi
le beraber oturdut,<u evine Süheyla 
isminde bir kadın getirerek metres 
b ;ıvntı v;ıc;sınıüı ,,,. 7İno .. anhm ;,ı...ı: .. • Bugün SÜMER Sinemasında -

Sadrıazam merhum Halil Rifat P 
şa kızı ve merhum Şükrü Paşa ref 
kası merhume Bayan Nuhbe ruhun' 
ithaf edilmek üzere Mayısın 16 ıncl 
pazıırtesi sünü sant iki buçukta ~i·> 
ludu 1letlc1.'1' \JKü'n°d\;d!)uttıü'ır"cıı Lu '(;" hitaben bağırmaya başladı: "Siz ka- - Ben sulh mahkemesinde hiç bi

çakçısınız. Belediye resmi verme- rinin yüzünü görmedim. Şekil üzeri
mek için koyun kesiyorsunuz." gibi ne söz söyledim. 
sözler söyliyerek ağır hakaretlerde Bundan sonra dinlenen Bay Sisak 
bulunuyordu. Hadise esnasında O- ta şunları söyledi: 

edildiği için Müddeiumumilik tara-
fından Asliye Dördüncü ceza ma.hke 
mesine verilmişti. Mahkeme zina su
çunu sabit gördüğü için Ismail ile 
Süheylaya üçer ay hapis cezası ver
miş ve ikisini de derhal tevkif etmiş
tir. 

~ L...r.L-1 ' 

Meshur Rus artisti 

iNKiJINOFF 
vakayii hazırayı tasvir eden 

SANGHA Y ESRARI 

-- .. --
eşe, musiki, zevk 

HENRY GARAT denlerin buyurmaları rica olunur. 
MEG LE:vIONNİER 

ve RAİMU tarafından 

NAMUSLU KADIN mer Liıtfi arka odada yemek yiyor- - Ben hasta idim. Evimizin bah
du. Gürültü üzerine bahçe tarafına çe tarafından gürültüler geldi. Gece 
geçti. Pencereden baktı. Söylenen lik entarimle bahçe tarafındaki pen
küfürleri dinledi. Kendisi mukabele cereye gittim. Meşrutiyet apartıma
etmedi. Yalnız: "Eğer kaçakçılık ya- nının beşinci katında bir Bayan, 0-
pıyorsak, polise, belediyeye haber mer Lutfinin evinin ikinci katır)lrı 
veriniz." dedi. Ondan sonra Bayan penceresine doğru bakarak bağırı
Umran dil tecavüzlerine devam et· yor ve hakaret ediyordu. Kime baka 
ti. Bizim evle apartıman arasında ret ettiğini ve orada koyun kesilip 
mahkeme salonu kadar bahçe ile bir kesilmediğini görmedim. Birkaç gün 
metre kadar da bir yol vardı. sonra Omer Lutfiye rastladım: "Ge-

Görülmemiş ihtiraslı bir dram. Gayet şen bir operet 

MEVLUT - Şehir Tiyatrosu ın 
lıasebecisi merhum Bay Necati G .. 
kayanın ruhunu tazizen ayın 16 

pazartesi günü öğle namazını müte 
akıp Teşvikiye camiinde mevlüt 
kunacaktır. Sonra Bayanın ismini öğrendim. Ve 

tanıdım. Evvelce tanımıyordum ... 

Bayan Umran bu şahide itiraz etti çen günkü gürültü ne idi?,, dedim. 
ve: O derhal: 

Prenses Umran, bunun şahadetini 
de kabul etmedi. Müddeiumuminin 
isteğiyle şahide bazı sualler daha so
ruldu. Şimdi Amerikada bulunan 
Feridun isminde bir şahidin evvelce 
zapptedilen ifadesi okunduktan son
ra gelmiyen şahit Hayriyenin Mesu
diyeden istinabe suretile ifadesi alın
mak için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Bugün i PEK Sinemasında ::~::~.=~y=:ı~~k 
MİHRACENİN ve H 1 N D 
G Ö Z D E S I MEZARI 

Teşekkür 
Cağaloğlunda 

bir kızım dünyaya geldi. Müessesi 
nin mesul müdür ve operatörü d 
tor operatör Orhan Ünalandan 
nezaket gördüm ve müessesenin 
tizamından çok memnun oldum. 
rin teşekkürlerimi aleni surette 
üade etmeyi vazife biliyorum. - Bu Omer Lutfinin adamıdır. On "Ya, sen de mi işittin , şahit ol öy- TÜRKÇE SÖZLÜ VE TÜRK MUSİKİLİ 

" 
dan aylık alıyor. Doğru söylemiyor. le ise .. " dedi. Ve hadiseyi anlattı. 

Onların ruhu yabancı düşmanlarla birleşen haydut 
ların ruhuydu. Yüksek ruhanilerin an'aneleri zulüm 
ile elele vermişler~i. 

Bizlm kahramanca sadakatimiz, kendimizi müda
faa dileklerimiz, fedakarlığa hazırlanmamız, muka
vemet için kafi miydi? Biz insanlar gibi, içtimai şe
ref ve haysiyeti olan adamlar gibi hareket ediyoruz. 
Biz insan hayatına hürmet ediyor, vahşicesine hiç -
bir hücuma geçmiyoruz, bizi gayemize ulaştıracak 
sekiz yüz hatta yüz insanı hesap ediyoruz. Öteki ta
rafta düşman adetlerle hareket ediyor. Hücum kuv
vetlerini aşiretlere dayanarak hesap ediyor. Bu gaye 
için sarfedecek binlerle Faslı ve Lejyonerler var. Fa
kat bunlar sadece adetlerdir. İki bin tanesini maki
neli tüfeklerimiz, yedi yüz tanesini faşist nöbetçiler 
öldürdüler, kalanları gayelerine hizmet edecek Fa -
kat Fas köylerindeki fıkaralık, sefalet onlara liızıın 

olan adetleri verebilir. İtalyadan, Almanyadan yar -
dım görüyorlar. İnsan artıkları onlara demir, binlerle 
hayvan veriyor. 

Ve onlara cesaret veriyorlar: "Öldürünüz, öldürü
nüz. Size bunu mislile ödeyeceğiz. Bundan başka ölü

lerin hayatta boş bıraktığı mevkilere siz geçeceksi
niz.,, 

Öldürünüz, kana bulanmış pençelerinizle, kendi 
kuyularınızı kendiniz kazınız, ve bu kuyuların içine 
gömülün üz. 

Faslılara, lejyonerlere hudutsuz hürriyet verdi -
ler: "Zaptettiğiniz kasabaları, koylcri yağma ediniz. 
Mülkiyet namına, aile namına, nizam namına çala
bilirsiniz, ırza saldırabilirsiniz, adam öldürebilirsi
niz,, kumandasını veriyorlar. Bütün bu hırsızlıkların, 
tecavüzlerin, cinayetlerin adı harptir. Miskin bir 
general, aptallığının verdiği meskenetle hunhar bir 
general, Salamanka üniversitesinin açılma merasi
minde bir genç: "Kazanabilirsiniz, fakat halkı kan
dıramaz, ramedemezsiniz,, dediği için herkesin gözü 

-37-
Halk, Fernando de Rosa'nın cenaze alayını takip -Ne zaman? 

ederken biz bu düşüncelerin içinde yuvarlanıyorduk. - Hiç kims• tam zamanını söyliyemez. Birkaç 
Ben ölü arkadaşımıza gösterdiğimiz bu haşmetli hür- haftaya kadar kurşunlar Puerta del Sol'e düşeceğe 

metin, bizim ruhumuzun bir sentezi, fakat harp ru- benziyor. 
hu olmıyan, sivil bir tevazu ve müdafaa ruhu olına- - Batarya kurşunları mı? 
sından korkuyordum. Ben bu ruhu bir çok cephelerde - Evet, tabii, batarya ateşi. 
de gördüm. Top ateşlerinin altında orta yaşlı adam - - Fakat bu, müthiş bir şey olur, bu mağlubiyct-
lar, boğazlarını yırtacak bir heyecanla 1nternatio- tir. 
nal'i söylüyorlardı. Bu sivil hayatın bir heyecanıdır. Diye söylend iler. 
Muhariplerin heyec;nı değil. Neticesinden ben şüphe Bunun müthiş bir şey olacağında onlarla ittifak 
edeyim veya etmiyeyim, kazanılacak zafer, harp ru- ettim. Fakat bunun, bizim mağlubiyetimiz olacağını 

hile kazanılır. Sefil, muzaffer veya mağlup, sadece kabul etmedim. 
bizim kalbimizden akıttığımız kana mal olur, diye - Bilakis, bu Frankonun mağlUbiyetidir. 
düşünüyordum. Hiç kimse beni anlamadı. Buna inanmak isteme-

Yorucu, biribirine müsavi derecede yıpratıcı gün- diler . Madrit, büyük ve emniyetli şehir, iyi teşkilat-
lerde harap olmuştum. Bütün bu yıpratıcı gayretle- lanmış, mukavemetile meşhur, herkesin zafere emin 
rimiz düşmanı olduğu yerde tutmaktan başka netice bir şekilde çalıştığı bir memleket tehlikede olamaz-
vermedi. Bazan "onu yerinde tutarak, onu mağlüp dı. Komünist fırkası "Madridi kuvvetlendirmek liı-

edebiliriz,, diye düşünüyordum. Fakat bu kahraman- zım,, dediği zaman, herkes omuzlarını silkmişti. Hu-
lık havası, cebir ile uzatılıp hemen de bir itiyat ha- zur veren nikbinliklerini kenara bırakanlar, ötekile-
line gelince, ruhu yoruyor. Kahramanlık günlük iş- rin dimağı huzurlarını bozuyordu. Bu, realiteye kar -
lerin bir tanesi olunca, fevkalade günler ne olacak? şı gözlerini yumanların tabii canını sıkıyordu, fela-

Madritte bürokratik ve orta sınıf münevver mah- ket dahi getirseler, hadiseleri stikunla bekliyorlar-
fellcrinde yeni meseleler münakaşa edilmive bas- dı. Şehirde oturanlar, erkanıharbiyenin öteye beri-
lamıştı. Bana da sordular: ye taburlar gönderdiğini görünce rahat nefes alıyor-

- Franko, buraya gelecek mi? lardı. Fakat Extramadura ve Totedo cephesinde dö-
Ben gayet sade bir tavırla geleceğini söyledim. vüşen işçiler, köylüler, milisler "bize kim asker, kim 

Benim cevabımdan ziyade bunu söylerken gösterdi- yardım gönderecek?,, diye bağırıyorlardı. Tabur yu -· ünde durdu ve "kahrolsun ilim, zeka, yaşasın ö-
::,::;..;.::,.::,.ıııiiiıİıiııİİ.-ımm:;;;;~:;;..;.;,,;;,=;;;;,;:;;;:::;:~ ·:-=:;;:":;;:;.,;,ı,~t,;;..,;;";;1;;, 1:;, a;:ıı;;:"ıı:;c:t;;;;ı l;;:ı;;" ;;;;;:=::::;le::;:::::::=:::==::::==::=·~~~_:IZ::e:n;c~r3a v ki, ordumuzu mahvedi vorlardı. 

Mand 

ateş etmeyi, hatta tüfeklerinin namlusunu açmasını 

bilmiyen taburları bize kim gönderiyordu? 
Düşmanın daha iyi tayyareler, daha iyi tanklarla 

yıktıkları köprüleri kim tamir «lecekti? Daha düş
manı görmeden iki yüz kişisini kaybeden ordu, ken· 
disini bilmiyor demektir. Fakat bu orta sınıf mii
nevverleri, umumi erkanı harbiyenin hazırlıklarını, 
şendikalann organize ettiklerini görünce, düşmanın 
Madride giremiyeceğini sanıyorlardı. Bütün bu söz· 
erin, işlerin manasını anlıyanlar. düşmanın vaziye

ti karşısında titriyorlar, silahlarma sarılıp, omuzla· 
rını kurşunlara siper yapmıya çalışıyorlardı. 

- Periguerinos'ta bizim cepheyi yarmışlar. 

- AlA .. O halde ne yapmalı? 
-Escorial'e doğru yürüyorlar. 
- Ne yapalım? 
Seferber edilmek için bekliyen işçiler. köyliilef• 

milisler dişlerini gıcırdatıyor, hıddetle söyleniyor
lardı: 

- Ne olacağını şimdi göreceğiz. 
Öyle bir yalnızlık ihtiyacım vardı ki, Cultura 'f'tr 

puler'e gidecek yerde, boş evime gittim. Artık ha~ 
kararmıştı. Evimi, ümit ettiğim g!bi boş bulmadırt' 
Bir kız arkadaş, evimi askeri hastane yapmak için el
verişli olup olmndığını anlamıya gelmişti. Evin I' 
nahtarını ve çarşaflanmı ona verdiğimi unutn-ıtJ~ 
tum. Onu, kütüpane odamı merakla araştırırken btJ 
dum. Bunun beni rahatsız etmiveceğlni bildiği i~ 
özür dilemiye lüzum görmedi. ~peyce çene çal:; 
Muhit, o meseleleri konuşmıya müsait olma el 
için, bana bir mahkeme önünde ımişim gibi suali 
sormıya başladı: 

- Karınız, katolik midir, dindar mıdır? 
- İbadet etmez. Fakat sizler gibi sceptic te aeıt1 

dir. 
Hemen reddetti. Bu inkiırile kendi kendine ll 

net etti. 
'Detıamt var 1 
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TAN 
Gündelik Gazete 

1"AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz, dOrOat. samlmt otmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MilleUerarası posta ittihadına dahll ol
mıyan memleketler tçin 30, ıe. 9, S,5 Ura 
dır. Abone bedclf peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kunıstur. Cevap tçin mektup 
!ara 10 kuruşluk pul UAvesi lAzımdır. 

1 GONON MESELELERi 

Yıkıcı Aranıyor 

1 

Bir iki gün evvel İstanbul adliye 
binasına dair bir yazı yazdık. Meğer 
bu adliye binası işi bir çok vatandaş· 
tarın derin bir derdi imiş. Bu yazı 
üzerine bize mektupla, telefonla ve 
matbaaya kadar gelmek suretile dert 
}erini dökenler çok oldu. 

İstanbul Adliye sarayı beş sene ev· 
vel yandı. İstanbul gibi bir merkez 
be§ senedir adliye binaı;ından mah
rum bulunuyor. Bunun için paramız 
olmasa: "Eh, ne yapalım, paramız az, 
daha mühim işlere ayırmak lazım ... ,, 
diyeceğiz. 

Fakat para elde durduktan sonra 
usuller ve menli mukavemetler yü
zündetn binasız kalmamız, esaslı bir 
tetkik mevzuu diye ele abnmıya de
ğer bir meseledir. 

Haniya yeni bir hp nazariyesini 
tecriibeden geçirmek için kobaylar 
üzerinde tetkikler. tecrübeler yapı
lır. Adliye binası işinden, idare usul
lerimiz bakımından bir kobay ıibi is
tüade edilmelidir. 

Bütün iyi niyetlere, bütün ihtiyaç· 
lara rağmen bu i i geriye bırakan se
bepler nelerdir? Bunu esaslı bir su· 
rette araştıracak olursak herkese ııı

tırap veren bir takım idari dertlerin 
canlı bir tablosunu vilcude getirmiş 

oluruz. 
İşin bugünkü safhası yıkıcılık işi

ne dayanıyor. Meğer bugün İstan
bulda yıkıcılara çok iş \'armış. 2 ha
ziranda eski hapisaneyi yıkmak için 
açılacak azaltmada da belki de (layık 
hadde \'fiyat vere~ek iiMahhU ,. , ... -

ışın garibi şu ki, hapisaneyi yık-

ınak \'C yeni adli:re binasının yerini 
hazırlamak için bir taraf tan elde pa
ra var, diğer taraftan da yıkmak İŞİ· 
ni başarabilecek koJJar, hapisane için 
de muattal bir şekilde bekliyor. Hapi 
sanede yatan mahkumların eline bi
rer balta verip katık parası için çalış 
tırılsalar bu yıkmak işi azaltmalara, 
uzun muamc)ele.re meydan kalmadan 
belki de yarı masrafla yapılacak. 

Merak ettik. Kara kitap mütehas
sıslarından soruyoruz: Hükumet ace
le bir işi böyle kestirme yoldan yap· 
tırmak istiyecek olursa, idare usuJle
rimizin bir köşesinde acaba buna im
kan verecek maddeler var mıdır? 

Bu maddeler nelerdir? Kimin, me
suliyeti üzerine alması suretile böyle 
kestirme yollardan iı görmek müm
kündür? 

Bunu bilenler bilmiyenlere anla
tacak olurlarsa insana bilmece gibi 
görünen yavaı işlerin iç yüzünü kav
raınıya doğru bir adım atılmış olur. 

SIVASTA: 

Bir Adam Tabanca 

ile Öldü 
Sıvas, (TAN) - Gürünün Maraşlı 

köyü civarındaki ağılda, bir kişinin 
ölürnile neticelenen bir hadise olmuş 
tur. Celikanlı Mustafaya ait ağılda 
baş çoban Sadık ve çoban Celi.kanlı 
Ali geceleyin otururlarken Sadık ta
banca ile oynamıya başlamış, çıkan 
kurşun sol bileğinı deldikten sonra 
kalbine saplanarak Aliyi öldürmüş
tür. Sadık hadiseyi Maraşlı ihtiyar 
heyetine haber vermiştir. Sorgu ha
kimi, Sadığı tevkif etmiştir 

---o~--

Esirgeme Kurumunun 
Gezintisi 

Burdur, (TAN) - Çocuk Esirge
tne Kurumu, Çocuk haftası münase· 
betiyle Keçiburluya bir tenezzüh 
:ertip etmiş, fakir talebeden yüz ça 
ışkanı seçilerek masrafları kurum

ca öd .. 
enmiştir. Kendi masraflarını 

Çekenlerin de iltihakiyle 550 talebe 
Ye .. varan kafile Keçiburluya götürül 
~uş, orada fabrika gezilip eğlenil-

ikten sonra Burdura dönülmüştür. 

TAN s 

Alman Cerrahi Kon9resinin son toplantısı, 9eçen ay içinde Berlinde 

yaplldı ve birçok mühim tıp meseleleri üzerinde CJÖrüşmeler oldu. 
• Ortaça~da Değiliz 

ftf, s. J r 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

Aşağıdaki yazıda. kongrenin umumi havasını verıyoruz : 

a a a 

<C<®ırıralhıü <dl<® V <®lfilü 
<C <® ır<®y a lfil o a ır 

Dikkatle okunacak 
\.'adisi: 

"Niksar • Dönekse köyünde, ye 
doğmuş bir çocuğun cesedi, bir çuk 
içinde bulunmuştur. Çocuğun başın 
yapılan tazyikle öldürUldUğU tesb 
olunmuştur. Belediye ebesi, Dönek 
köyündeki 110 kadın ve kızı muay 
ne etmiş, çocuğun bunlara ait olm 
dığı anlaşılmıştır. Tahkikata deva 
olunuyor.,, 

Bir memleketin herhangi bir nokt 
sında bir cinayet, bir hırsızlık vuk 
unda, mücrimi meydana çıkarmak 
çin zabıta faaliyete geçer. Fakat z 
bıtaya, mücrimi meydana çıkarma 
için verilen hakları tesbit eden kam: 

A lman cerrahi kongresi 62 in.: 
ci toplantısını nisanın 21 

inde Berlinde Langenbeck - Vir -
chew Haus adıyla tanınmış binanın 
geniş salonunda yaptı . İçtima saat 
dokuzda idi. Öyle olduğu halde 
sekizde koca salon dolmıya başla
mıştı. Öndeki iki sıra, hükumet 
mümessillerine ve Alman cerrahi
sinin tanınmış simalarına tahsis e-
dilmiş bulunuyordu. Onlar da bi
rer birer gelip yerlerini ald1lar. Sa
uerbruch, Kirschner, V. Haberer, 
Schmieden. Nordmann gibi Al
man cerrahisinin iftihar ettiği şah
siyetler salona girdik~e bütün göz
ler o tarafa çevriliyordu. ]fakat 
Lexer, Körte, Mililer gibi yine 
meşhur Alman cerrahlarının yer
leri boştu. Bu alimler bu sene zar
fında fani dünyaya gözlerini yum
muşlardı. 

İçtima salonu hıncahınç dolmuş, 
ayakta kalanların adedi savılamı
yacak dereceye varmıstı . En asa
ğı yedi yüz kişi salonda bulunu
yordu. 

Tam saat dokuzda reis Prof Gu
lecke, kürsüye çıkarak hazirunu 
Alman seHimı ile selamladı ve içti
maı actı. Bu seneki kon~rcnin ay
nca bir hususiyeti vardı. Avustur
yayı da ihtiva eden büvük Alman 
devletinin ilk cerrahi koneresi idi. 
Reis acış nutkunda bu nokta üze
rinr1P durdu. 

Yazan: , 
Dr. Ahmet Fahri Arel 

(Tıp F akülteıi Birinci Şirürii Kliniği Doçenti) 

.J 

K ongrenin ruznamesinde dört 
esas mevzu ve 93 tebliğ var- Dr. A,hme Fahri Arel 

A.• ;;ıemr-rluzuKm rarına-"l'lilrmuô..--~~w~o1"'a ... i ... ı'klarım kabul ettirmektedir. cudc getirmek düşüncesile girişi -
mustu. Bu meselenin içtimai bü- Yukarda mevzuun içtimai ehem- len bu yolda pek ileri gidilemiyor. 
yük bir ehemmiveti haiz olduğu miyetine işaret etmiştim. Nitekim Çünkü hala birçok fikir ihtilafları 
asikarrlır. Irk hiyeni'ni yakından irsi hastalıklara karşı kanuni mev- vardır. Kongrede söz alan hatiple-
aliıkaclar eden bu mevzu son za- zularla mücadele etmek fikri zama- rin sözleri arasında da bu ihtilaf-
manlarda cok geniş tetkiklere yol 
açmışbr. Bu sene sonbaharda An
karada toplanacak olan milli Türk 
tıp kon~esinin de esas raporla -
nndan birini ırk hiyeni teşkil et
mektedir. Vücutte görülen bazı şe
kil bozukluklarının, sakatlıkların, 
bir aile fertlerinin birkaçında bu
lunması. ayni fena şekillerin ana 
ve babada görülmesi bunların irsi 

nımızda zihinleri hayli işgal eden 
bir meseledir. Irsi hastalıklarla mü 
cadelede Sterilisation, yani çocuk 
yapabilmek kabiliyetini kaldıran a
meliyatı ciddi olarak göze alanlar 
olduğu gibi, hatta Almanyada bu
gün bu ameliye muayyen irsi has
talıklara karşı tatbik edilebilmek
tedir. 
Sağlam ve gürbüz bir nesil vü-

lar ifade buluyordu: Ceninde, hat
ta yeni doğan çocukta mevcut olan 
bazı suişekillerin yavaş yavaş ken
diliklerinden düzeldiği fennen sa
bit olduğuna göre, (akim bırak -
ma) kanununun şümulü dairesine 
hangi irsi hastalıkların girebilece
ği meselesi daha bugün kati ve a
çık bir surette tesbit edilmiş addo· 
lunamaz. 

İşte kongrenin bu mevzu hak -
kındaki raporları çok dikkate de
ğerdi. Bu celsede arkadaşımız Fe
ridun Şevket, kalça mafsalında na
dir görülen bir suişekil hakkında 
tebliğde bulunmuştur. 

İkinci esas rapor. karın cerrahi
sinde şöhret kazanmış olan Prof · 
Nordmann'ın pancrcas ne.krozine 
ait olanı idi. Mide yanında müte -
vazzi ve hazme yarar ifrazatı o
lan bu guddenin had hastalığında 
ameliyattan ictinap edilmesininde 
h<'rkes müttefik bulunuyordu. 

çüncü celse mesleğe bakımÜ dan yeni bir temayüle sah
ne olmakta idi. Cerrahinin müte
addit şubelere inkisamına karşı 
son zamanlarda her taraftan itiraz 
ve tenkit sadaları yükselmektedir. 
Cerrahide ifrata götürülmek iste
nen bu ihtisas, bir ızerileme hare
keti olarak kabul ediliyor. Zira vü
cudün hicbir nahiyesi kendi bası
na müstakil bir uzuv değildir. Bü
tiinün içerisinde bir cüzüdür. Bu 
cihetle valnız bir cüzü ile uj?raş
mak bütünü ihmal etmek. hattiı u
nutmak tehlikesine düşürecek ma
hiv"tte ızörülmektedir. 

İste bu cereyanın sevkile Al
man cerrahi kongresi. Alman Or
tooedi cemiyetini müsterek bir ccl
seve davet etmişti. Bu celsede sey
rüsefer kazaları hakkındaki rapor
lar okunmustur. Asrın motörleşme
sile seyrüsefer kazaları ı:rittikce e-. 
hurivet Halk Part isi. Genel Sekre-
terlii!inin daveti üzerine nisaınn 

basında Ankara halkevinde verdi-
ğim konf Pransa !lokak kazalan mev 
zuunu intihan etmis olmaklığım da 
mPselenin ciddiyeti üzerine nazan 
dikkati celbetmektPn ileri geliyor
du. Esas raportör Prof. Kirschner, 
Almanyada vukua ı:?elen seyrüse
fer kazalarından bahsetti ve Al-
manyada senede dokuz bin kişinin 
seyrüsefer kazalarına kurban git
tiğini söyledi. Raportör, Almanya 
kin bu adedi aşırı görmüyor ve şo
förlerin serbestli harekatını tama
mile tahdit eden karışık seyrüsefer 

lar da vardır. 
Bir mahallede hırsızlık oldu diy 

her evin kapısını çalıp, evlerinizi a 
yacağız, diye polis herkesin evine g 
remez. Ancak şüphe ettiği bir adaı 
•;arsa, onu ,·eya onu saklıyan bi 
rini haber aldığı zaman bu adamı 
evini ara brabilir. 

Yoksa böyle, sıra falakasına diz 
gibi bütün bir mahalle, köy veya ş 
bir halkını yere yatırmıya ve ond 
şiiphe etmiye hakkı yoktur. Aksi ta 
dirde "meskenin masuniyetini,, temi 
eden esas teşkilat kanununun man 
sı kalmaz. Beraeti zimmet asıldı 

Hiçbir delil ve vesika olmadıkça ki 
senin, kimseden şüphe etmiye h 
yoktur. • GözüııUziin önilne getiriniz. Niksa 
belediye ebesi, elinde çantası, her 
vin kapısını, tapu senedi onunmu 
gibi çalıyor, içeriye giriyor, evin 
çinde ne kadar kadın ve kız vars 
yatırıp muayene ediyor. 110 kadı 

ve kız, haysiyet ve şerefini, yabanc 
bir insanın önüne, bir cinayet şUph 
si ve töhmeti altında serıniyc mecb 
tutuluyor. 

Belediye ebesi kimden aldığı sal 
hiyetle bu e'·lerin içine girmiş, çalın 
mış eşya arıyan bir polis gibi mas 
çekmeceleri değil, bir kadının e 
mahrem kadınhimu \'e insan 
araştırmıştır . 

Ancak mahkeme, o da, fir:erind 
deliller toplanan bir mücrimi böyl 
bir muayeneye sc,·kedebilir. Yoks 
hiçbir kimsenin, faili meçhul bir cür 
mü meydana çık3racağım diye mem 
lcketin sulh ve sükön içinde yaşıya 
ve ınuayene neticesinde hepsinin m 
sum olduğu anlaşılan insanlarını bö 
le bir muayeneden geçirmiye, evin 
girmiye hakkı ynktur. 

~ ............. --- ....................... ----- ...... _____ ...... ~ 1 

GÖNÜL İSLERİ 
nizamlarının kazaların artmasında 

bir amil olduğunu kabul ediyor. 

ispartalı1ar zamanında hırsızın e 
lini keserlermiş ... Bu, cürmü sabit bi 
mücrime verilen bir ceza olduğu hal 
de iptidai buluyor ve orta çağ adale 
ti diyoruz. Ya cürmli sabit olmıya 
insnnlan, zan ve süphe altında bulu 
durmak ''e onJann mahremin 
girmek, hayaiyct ve şerefine tecavU 
etmek iptidai bir adalet değil midir? 

' ~ ... ..,...,.... ......... _ 
Talaka Sebep Olan Can 

Evlerin bozulmasında, can sı

kıntısının büyiik tesiri vardır. Mo
dern evler kadına evde az iş bı

rakmaktadır. Çocukları olan ka
dınlar dahi, hizmetçi ve dadı vası
tasile evin ağır yiiklerinden kur -
tu)maktadırlar. Evin işi azalınca, 

k:ıdının ne yapacağını dfü~ünccek 
geniş bir zamanı vardır. Bu zama· 
nı zevk ve eğlenceye sarfetmek i
çin elinde para.sı yoksa, veya ken· 
dini tatmin edecek diğer bir vası
ta bulamazsa, can sıkıntısı hemen 
başlar. Bir çok ~\')erin yıkılmasın· 
da bu can sıkıntıı.ının rolü vardır. 

Bilhassa bu t:an sıkıntısı yeni 
evli kadınlarda çok vakidir. Hatta 
aşkla yaptıkları izdivaçlarda bile, 
iftiharla kurdukları yuvada canları 
sıkılmya başlar. Genç bir kız evle
nir. Fakat evl<!nmezden evvel ya 
bir işte çalı~makta, veya kendi mu 
hilindcki arkada~larile vakit geçir
mekte, eğer seviyorsa spor faaliyet 
lerine iştirak etmektedir. 

Fakat evlendikten sonra ekseri
ya muhitini değiştirir. Kocasının i· 
şine yakın olmak veya sair endi
şelerle yuvasını yabancı bir m uhit· 
tc kurar. Eğer kocasının maaşı an
cak evi geçindirecek miktarda ise, 
evin işlerini kendisi üzerine alır. 

Pek çok ailelerde erkeğin kazancı 
n e kadar az olursa olsun, küçük bir 

hizmetçi veya besleme de bulun • 
durulur. Bu ~erait altında kadın e· 
vin işile uğra!jsa dahi işi yarım 
günde biter. Yar1m günü serbest • 
tir. Para fazla olmadığı için, zen
gin kadınlar gibi eğlence yerleri
ne gidemez. Kumar oynıyamaz, he· 
le okumaktan ze\'k almıyorsa yapa 
cak hiçbir iş, vaktini geçirecek bir 
eğlence bulamaz. 
Yabancı bir muhitte olduğu için 

arkadaşları da yoktur. Kocası sa • 
hah saat sekizde evden çıkıp, ak· 
şama döndütü için, uzun gün boş 
ge~en zaman kadında bir can sı· 
kıntısı uyandırır. Yavaş ya\'&! si· 
nirleri bozulur, asabi buhranlar 
başlar. Bu yüzden karakteri zayıf 
olan kadınlar, afyon, kokain gibi 
keyif verici içkiler kulJanmıya baş 
larlar. Nihayet doktor tedavisine 
muhtaç birer vakıa olurlar. Kadı
nın asabı.bozulduktan sonra erkek
le aralarında gec;imsizJik haşlar. Bu 
de,·irlerdc bir çocuğun dünyaya gel 
nıesi kadın için en büyük kurtuluş 
tur. Doğumun kadının asabına 

verdiği sükun, çocukla uğraşmak, 
kadına can sıkıntısını unutturur. 
Fakat kadının bu buhranlarına en 
ziyade set çeken çalışmaktır. Muay 
yen bir işle uğraşmak kadınların 
etrafına dört duvar gibi ıeçen yal
nızlığı giderir. Can sıkıntısına tu-

Sıkıntısı 
tuJan, asabı bozulan kadınlar için 
en iyi tedavi çalışmaktır. 

Bazı erkekler. karılarının çalış

masına muhaliftirler. Hele biraz re 

fah içinde olan kadın, i~i de olma
yınca bu boş zamanını ya dışarda 
zararlı eğlencelere sarfedcr, hatta 
hazan ikinci bir aşk ve erkek ara· 
mak ihtiyacı buradan doğar. Ya
hut dışarda b(;yle bir eğlence ara
mıyorsa, evde can sıkıntısı haşlar, 
ve bu da aile geçimsizliğinin en bi
rinci sebebi olur. 

Ailelerin saadet \"e huzurunu te
min etmek için her şeyden evvel 
kadının mC§gul olması lazımdır. 

Kadının ne kadar boş zamanı var· 
sa, bu aile saadetı için o kadar teh 
likeJidir. Zevk ve eğlence herkesin 
hakkıdır. Fakat muayyen zamanı 
çahşmıya, muayyen zamanı eğlen· 

ceye scvketmek şartiledir ki. mu
vazene temin edilir. Eğer bütün za. 
man eğlenceye sarfedilirsc ailenin 
yıkımı, eğer evde yalnızlığa bıra· 
kılırsa, can sıkıntısı, asabi buhran
lar ve nihayet geçimsizliğe mün
cer olacağı için. yine ailenin yıkı
mıdır. Bu yüzden bozulmuş olan 
e\.·lerin adedi çoktur. Bunun önii
ne geçmek için kadına, canı sıkıla· 
cak zaman bırakmamak )azım. 

Gönül Doktoru 

Kongrenin üçüncü günü akciğer 
vereminin cerrahi tedavisine has
redilmic:ti. Raportör olarak ta Al
manyanın bugün en maruf cerrahı 
bulunan Prof. Sauerbruch seçil -
miş bulunuyordu. Daha erkenden 
o vasi salon dolmuş, ayakta bile du
racak bir yer kalmamıştı. Raportör 
kürsüye çıktığı zaman.siirekli al
kışların karşılaştı. Akciğer veremi
n in tedavisinde kullanılan cerrahi 
usullerin nasıl vücut bulduklarını 
ve bugün erişilen tekemmülü izah 
ile bronşların genişlemesinden 

(bronşektazi) ve bu hastalıkta tat
bik olunan ameliyatlardan bahset
ti. İlerlemiş bronş genişlemelerin
de dahili tedavi"nin hiçbir netice 
vermemesi, akciğerin hasta olan 
kısmının çıkarılmasını icap ettir -
mC'.ktedir. Bilhassa Amerikalılar, 

bu ameliyatın tekniğini çok sade
leştirmişler ve emin bir hale getir
mişlerdir. 

Prof. Sauerbruch'un bir buçuk 
saat süren tebliği büyük bir aHi
ka ile dinlendi ve çok alkışlandı. 

Kendisinden sonra biz de kürsü
ye çıktık. Cerrahpaşa hastanesinin 
İstanbul üniversitesi t)\ ı fa.kültesi 
birinci şiriirji kliniğir~~ (Prof. Nis 
sen 112 veremli hastada tatbik et
tiğimiz muaddel bh' usulü ameli
yenin verdiği tecrübeler ve akci
ğer veremi cerrahısinde tatbik o
lunan diğer amı:-l:yat usullerile bit
tccrübe edindiğiı.1iz kanaat hakkın 
da tebliğde bulu"lduk. Q ğleden sr.ı~raki içtima beyin 

ccrrahi·ı,ne tahsis olunmu~ 
tu. Fransız ccr~'rahı Prof. de Mar-

ı Ortaçağda mıyız? 

tel, kongre tarafından kendi meto
dunu göstermek üzere davet edil
mişti. Romanlarile büyük bir şöh
ret kazanmış bulunan Comtesse 
de Martel, yahut müstaar adıyla 
Jip'in oğlu Prof de Martel, bey _ 
nelmilel beyin cerrahisinde şöhret 
kazanmış bir simadır. Almancayı i
yi bilmediğinden itizar ile fransız
ca beyanatta bulundu ve kendi me
todile yaptığı bir beyin ameliyatı
nın filmini gösterdi. Son seneler
de Alınan cerrahi kongresine bir 
Fransız profesörünün gelip tebliğ· 
de bulunması adet halini almıştır. 

Kongreden sonra Prof. Sauer
bruch'un servisinde bir hafta sürer. 
enternasyonal cerrahi tekemmül 
k~rsuna muhterem profesör, büyül 
hır nezaket ve samimiyet göstere
rek arkadaşım Feridun Şevketi ve 
beni misafiri sıfatile davet etti 
Cerrahi istidat ve melekenin en 
~üksek derecesine varmış olan bu 
ustadın yaptığı ameliyatları gör
mek bir operatôr için en büyük 
Ze\'ktir. Teknikte olduğu kadar hi
tabette de üstat olan Sauerbruch, 
kazanmış olduğu beynelmilel şöh
reti,. hakkilc eldet etmiş bir şahsi
yettır. J?akkımızda göstermiş ol _ 
duğu alaka ve samimiyetten dola
yı kendisine teşekkür ederek kli
nikten ayrıldık. 

Kongre esnasında Rostock üni
versitesi cerrahi hocası Prof. Leh

f bevamı 9 uncuda) 
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Galatasaray - Üçok Maçı . Bulgar Karalı C.Bayarla İ KAVANOZDAKi y AVRU 1 
Harbiye lstanbulda Uzun Müddet Görüştü ~, .. _.. .. ~!=:·= Haıı•a,,r•a• •a••~ıı.·.: ..... "'"''"_.! 

N A be e 7 (BaJı 1 incide) vasıtasiyle, Bulgar matbuatına aşa- 8 ütün cömertliğinin koca cüs e Net·ıce la ılır ğıdaki beyanatta bulunmu~ur: sesile kana kana, köpüre, da kısa bir tevakkuftan sonra hare- -. e Bulgar Kraliyet hükumetinin na- köpüre sevememek ihtimali aklına 
ket etmic ve Sofya -rına saat 9.55 ı dda d .. 

:.-
0

- zik daveti üzerine, Be gra n o- gelince birden can evinden vurul-
de girmiştir. Garda kendilerini Baş- nerken Sofyada tevakkuf etmeyi muş g ibi oluyo!"du. Kendi, kendi 
ve.kil ve Hariciye Nazın Köse İva- d'k G .. 

kendimize büyük bir zevk bil ı · u gözünde acı bir imkansızlık olu -
nof ile bayanı, Kralın mümessili, hü k · · b k · 

.. 
zel hükumet mer ezinızı u ısa zı- yor, telaş ediyor, telaşı hareketle-

kıimet azası, Sofya belediye reisi İva la K '" 
yaret, Bulgar Başvekili ekse ns o- rine bir aşırılık , bir ihtiyatsızlık, 

nof, Balkan Antantı Orta Elçileri Ha d h · b" tt 
seivanof ile a a genış ır sure e olur olmazına bir fırlayış, veriyor-

riciye Nezareti siyasi işler direktö- tanışmaklığımı mümkün kıldı. Dok- du. Ve ilelebet ;lde edemiyeceğini 
rü, Türk - Bulgar dostluk cemiyeti tor Aras ile birlikte, Ekselans Köse- sandığı bir şeyi elde etmek acele-
reisi Profesör Steyanof, Sofyadaki f 1 ktl · · · l~k ivano ile mem ee erımızı a 11 2- sile çırpınıyordu . Ve o zaman, mu-
Türk kolonisi ve dig~er bir çok zevat d d eleler hakkında go··ru·· ş ·· t · b ' ar e en mes kadderatına rıza gos ennıyen ır 
karşılamıştır. teatisinde bulunmak fırsatını bulduk. aksülamelle kalkmıyordu. Yama-

Sofya garı defne dalları ile ve Bizi minnettar bırakarak Utif ata dığı donları, gömlekleri bir tarafa 
Türk ve Bulgar bayraklariyle sijslen gackeden Majeste Kralın yüksek te- fırlatarak bahçeye çıkıyordu. 
mişti. Bir müfreze selam resmini ·· hı · ·u tle çok bahtiyar 

veccu erme naı ye Gece agw açların arasından paçav yapmıştır. Tren istasyona girerken ld k 
o u · ra parçaları, kara kurumlar, isler, muzika Türk ve Bulgar marşlarını h ' k . t • b"' t " h lk 

• Kraliyet · ü ume ı ve u un a • pislikler gibi cart curt yırtılarak u-
çalmıştır. bize çok dostane iyi kabul gösterdi- çuşan bulutları görünce, ve yara-

Takdim merasiminden sonra Baş- '1 ed"l · · d tl k 
ler. Bize ibza ı en nışaneı os u - tılı•ın koca kastrgası milyarlarca 

vekil Celal Bayar ile Köse İvanof 1 k ·· t h · · ., 
!arından do ayı ço mu e assısız. trampetile hücum işaretini saldık-Günet - Harbiye talnmlannın 'Anlıara lıar:fdQfm(Ulnda 

VUP it.alimle alınmlf lotoğralileri 
yanlannda Harbiye Nazın General d t zah" ı · m 

Bütün ostane e ur erın, me - ça, ne oldugu~ nu bilmiyordu. fakat 
Daskalof olduğu halde müfrezeyi tef ı k 1 • • d t · · kom 

e et erımız arasın a mevcu ıyı 0 zaman korkudan ziyade derin bir 
Bu haftanın Milli Küme karşıla,

malan gözlerimi:li stadyoma, kulak
larımızı İzmire çevirecektir. Stad
yomda bugün Güneı takımı Harbiye 
ile oynıyacaktır. 

Galataaarayın lzmir temaalan tiş etmişlerdir. şuluk münasebetlerinin birer bürha- sevinç duyuyordu. Fırtınanın öf-
Müteakıben Türk misafirler yan- B 1 · t B lka lı komcnı 

nı ve u garıs anın a n :.--· kesinde, gemsiz, hudutsuz, itidal-İzmire giden Galatasaraylılar bu
gUn üçokla oynuyorlar. Kanaati
mizce, şimdiki Üçok Sankırmızılılar 
için en tehlikeli bir rakiptir. Galata
sarayı yendikleri takdirde, Milli Kil 
menin yüksek derecelerine varacak
larını bilen İzmirlilerin Galatasaray 
maçında her zamankinden daha iti
nalı ve dikkatli davranacakları tah
min edilir. 

larında Başvekil Köse İvanof olduğu 1 1 b" ı · -· k "h i t" in 
arı i e iş ır ıgı yapma zı n ye ın siz bir hayret, faltaşı gibi açık göz 

halde gardan çıkarak Türkiye Elçi- t 'dl ld ğu · t'b ·ı Bulgaristanı 
eyı o u ın ı aı e lerle şaşa kalmış bir bakış vardı. liğine gitmişlerdir. terkediyorum. 

Sarav Jelterine İmza İşte, bu derinden derine hoşuna 
" Solyaılan laarelıet gidiyordu. Fırtına bir şey kabul Pazar günü de ayni Harbiye takı

mı Beiiktaşın önüne çıkacak .. Saat 10.30 da B. Celil Bayar ile Sofya, 13 (A.A.) _ Majeste Kral etmiyordu. Neyi' Ne hırlıyan de -
Doktor Aras yanlarında mihmandar ve Kraliçenin vermiş oldukları 5ğle nizde, ne gürliyen rüzgarda, ne de 
lan olduguw halde saraya giderek zl-

Harbiyenin ne şekilde bir oyun oy 
nadıgını ve bu seneki f onnunu bir
kaç fırsatta gördük. Merkez muavini 
kuvvetli olan Harbiye takımı nefes

li ve disiplini kusursuz bir ekiptir. 

yemeğinden sonra, Türkiye Başveki- çakan şimşekte bu suale cevap 
yaret defterini ımzaladıktan sonra li ve Hariciye Vekili, B. Köseivanof yoktu. Bunların hepsi heybetli bir 
Başvekil Köse !vanof'u ziyaret et- h" d b" · t• d Fak k d ile beraber, şe ır e ır gezın ı yap- "hayır!,, i i. at o a ar. 
mişler ve bir müddet sonra da B. Kö d · t 't · 1 

Muhacimleri ekseriyetle şütsüz. oy 
namakla beraber. nısıf sahayı geçiş
lerinc1 .. '? müessir ve seridirler. 

Üçokun bilhassa muhacimleri kuv 
vetlidir. Mer'kez muhacim olarak Fe 
nerden giden Namık topu isabetli 

kullanır. Ayni hatta Ankaradan Ham 
di ve sağiçlerinde Sait gibi delici bir 
futöolcu mevcuttur. Bu takımın Ga-

l . mışlar ve ora an ıs asyona gı mış er- E vde bir de ana baba kuzu-
se İvanoı bu ziyareti Türkiye Elçili- B H 

dir. Başvekil B. Celal ayar ve a- su küçük bey vardı. Dünya-
ğinde iade eylemiştir. · v k'l" D R"şt'" A 'le Türk 

ricıye e ı ı r. u u ras ı da eğlenmekten başka bir arzusu 
Saat 11,30 da Kral sarayından ge- heyeti azası. saat 16,30 da ekspresle yoktu. Özlediği saadet için, işe tır-

Karşılanndaki rakibin rahat top 
kullanmasına ko]ay kolay imkan 
vermiyen Harbiyelilerin müsabaka-

len hususi memurlar Türkiye Elçili- hareket eylemişlerdir. Türk vekilleri, nağının ucunu bile fedaya razı de
ğine gelerek Türkiye Başvekili ile istasyonda Kralı temsil eden Başya- ğildi. Saadet armut piş, ağzıma düş 
Hariciye Nazırını saraya götürmüş- ver General Tzanev ile Başkatip B. kabı"linden kendı'sı·n 1• ku"çük beyin latasaray müdafaasını bir kaç kere 
ler ve Kral kendilerini hususi olarak Panov, Bulgar Başvekili Köseivanof, ağzına lu"'ppedek salıvP.recekti. Her aldatması pek. mümkündür. 

G l lıl h .. h tt k kabul etmiştir. bütün hükumet azası, Balkan devlet- kese kuş tu"yu" gı'bı· yumuşak! ince a atasaray ar ucum a ı uv-
zevk vericidir. Saat 13 de misafirler yanlarında Ieri elçileri, Hariciye Nezareti erka-vetli görünen İzmirin Üçokunu yene 

ları daima hareketli, canlı ve seyri 

Harbiyenin bu seferki temaslann bütün Türk heyeti &zaaı olduğu hal- nı, Polis müdürü, Sofya Demiryollıı-
li ,__ bilmek için rakiplerinden daima bir 1 

dan çıkarılacak mukayese net"".._ de Sofya civarındaki Vrama sarayı- n müdürü, Türk elçiliği memur an, 
aklı fazla sayı yapmak mecburiyetinde-

ler bilhassa İstanbul futbol mer - na gitmişlerdir. Kral ve Kraliçe ora- Bulgar - Türk cemiyeti reisi ve da-
dirler. 

larını çok alakadar edecektir. da misafirler şerefine bir öğle ziya- ha birçok resmi zevat tarafından se-
l k d 1 . . Ücok muhacimlerinin at:ıhilı>rPklP ~ ... ,ı , ~· ··"-.ı•~· · ,,.J ... ~..,._... ~":i~ '-•u• •M .. •·-···~~·- · • 
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Çünkü, Ankara ı ar eş crı~ı~ e"• rinden bir iki fazlasını çıkarmak im Köse İval"'lof ile bayanı, Türkiye El- bir ihtiram bölüğü asken se am res-
vell Güneşle ondan ~nra Beşikta!la kanlan maçın o günkü kaderine de çisi ve diğer birçok zevat ta hazır mini ifa etmiş ve Başvekil Celal Ba-
karşılaşacaklardır .. Guneş - Beşık- bağlı olan bir~ydir. bulunmuştur. yar tarafından teftiş olunmuştur. 
taş takımları ise, bır hafta evvel (ma . 1 . b .. t.. Trenin hareketinden evvel iki Baş-
lum kovalamacalı oyunda} berabere Galatasaray muhacım erı u un Bulgar Kralının öğle yemeği vekil samimi surette el sıkışmışlar-
kalmışlardır. İki takımın bir hafta gayretlerin~ tlop~aydıp cda~la bab~la /a- Sofya, 13 (A.A.} - Sofyada Bul-

d lışarak rakıp erın en aıma ır az- f" . b 
1 fasıla ile Harbiyeye karşı elde e .~- la gol çıkaracak gibi oynarlarsa bel- gar hükumetinin misa ırı u unan 

dır. 

cekleri gol farkhrile taraftarlar şup k " b ilk tehlikeyi atlatmış olurlar. Başvekil B. Celil Bayar ve Hariciye 
hesiz bir mukayese yapmak arzusu- F~:t ertesi günkii oyuna da hücum ~~kili Dr. Tevfik R~ştü Aras, bu -
na kapılacaklardır. h 1. haf'fl . ol rak gun saat 12 de SamaJeste Kral Haz-

tarafından ay ı ı emış a · b 1 b 1 
Maamafih yapılacak mukayesede . t' d " 1 nnın retlerı tarafından ka u uyru muş-

Harbiyenin taze kuvvetle Güneşle başlama~ ~azı~.e ~n.~ .~şer er zhaesap- lar ve neztlerinde uzun müddet kal-
. . dayız. Bızım aorıışumuz.e ve l d 

ve o maçtaki yorgunluğu gıdecmıye lanmıza göre, Galatasaray hücum- mış ar ır. 
vakit kalmadan Beşiktaşla oynıyaca culannın bedeni mukavemetleri çok Saat 12,15 te Vramia sarayında 

Türkiye Başvekilini ve Hariciye 
Vekilini, Polis direktörü, Bulgar de
miryolları direktörü, protokol şefi ve 
Türk vekillerin mihmandarlığına ta
yin edilmiş Hariciye memurları ile 

Tiirkiyenin Sofya elçisi B. Berker hu 
duda kadar geçirmişlerdir. 

jını da hesaba alacaklar çoktur. sıkı iki seyahat maçını bir gün fasıla Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz-
H b . ..'"',_ mı le bütün Türk heyeti Majeste Kral Zannımıza göre ar ıye M&Aı ile ayni minvalde çıkaracak kadar 

tten nra Hazretlerinin öğle yemeğinde misa-
mükemmel bir mukavemke llı 90 

u değildir. İ firi olarak bulunmuşlardır. Yemek -
Güneşin girgin ve fırsat o yan m Şu düaincelerle. Galatasarayın z-

k 7
- ten sonra. kral hazretleri Başvekili-

hacimlerine ufak farkla yen~l-:Ce ~ mir maçlannının ikisini de galibiyet mizle bir tarafa çekilerek uzun müd 
lerdir. Fakat Güneşin bu galıbıyetı le bitirebilmesi ihtimalini yüzde o-

b det görüşmüşler ve sonra kendilerine pek kolaylıkla elde edeceği zeha ına tuzd yukarı go· remı'yoruz 
an · ayn ayn iltifat ederek bütün heyeti 

düşmek yanlıştır. Maçların birini kazanıp diğerinde murahhasa erkanı ile konuşmuşlar-
Hatta diyeceğiz. ki, eğer Güneşli- berabere kalmalannı ise yüzde elli 

dır. 
ler ekseri maçlarda olduğu gibi, na- ihtimal içinde hrsaphyoruz. Başvekilimiz, Kral hazretlerine 
ııl olsa gol çıkarırız, emniyeti ile ge- Halbuki, İzmirin bir maçı kazanıp, Atatürkün selam ve muhabbetlerini 
len fırsatları vakitli kullanmazlarsa diğerinde mağlup veya berabere ol- arz.etmiş ve samajeste de bilmukabe
oyunun sonlarına doğru hayli gecik ması yüzde.. kırk nisbetindedir. le en samimi muhabbet ve hürmetle 
miş olduklarını anlıyabilirler. Bugünkü Maçlar 

Bu suretle, iş işten geçtikten son- Taksim Stadı: 
raki gayretleri semere verecek va- İstanbul.spor _ Hilll. Kupa maçı. Saat ıs 
kit bulamaz. Harbiye-Güneş. Milli ktlme maçı Saat 17 

Eskrim: 

Müsabakaların Final 
Dün Yapıldı 

ı Klüplerde: 

Güneı Takımı 

Atinaya Gitmiyor 
İstanbul Eskrim Ajanlığı tarafm- Yunan klüplerinden Enosi..s ve O-

rinin Reisicümhura arzına Başveki 
lin tavassutunu rica etmişlerdir. 

Kral Hazretleri, Başvekil B. Celal 
Bayara kendi imzalariyle bir resim
lerini ve Bavan Bayara aynca bir ha 
tıra vermişlerdir. 

Kö•eiuanolun •Özleri 
Sofya, 13 <A.A.) - Türkiye Baş· 

vekili ile Hariciye Vekilinin Sofva
yı :zivareti münasebetile, Bulgar Baş 
vekili B. Köseivanof Anadolu Aajan 
sına aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

- Bu gün, komşu ve dost Türkiye 

Çek Almanlarının 

Yeni Kararları 
(BaJı 1 incide) 

Almanlarının bir ihtilaf çıkmasını 

arzu etmediklerini fakat Çekoslovak 
hükumetinin kuvvet istimal ederek 
kendilerini ma~vetmesinden kork
tuklarını söyliyec:eği tahmin edilmek 
tedir. 

Henlayn'in sureti hususiyede Van 
Sitrart ile görüşeceği söylenmekte
dir. 

Siyasi müşahitler bu seyehati bü
yük bir alika ile karşılamaktadır

lar. 
Henl8.in'in intihabat esnasında ve 

yeni ekalliyetler statükosunun inti
şarı arifesinde Prağ'dan aynlması 
mumaileyhin müstacel bir mesele
nin halli için Londraya geldiği zeha
bını tevlit etmektedir. 

dan bayanlar arasında tertip edilen Umpiyakosla ~i maç yapmak. üzer~ 
eskrim müsabakalannın finali dün 23 Mayısta Atmaya davet edılen Gu 
akşam Beyoğlu Halkevinde yapıl- neş klübü oyuncularından ba~la~-

..+ nın sakatlı.ıh ve bazılarının da ımtı-mıy.ır. a• 
Büyük bir heyecan içinde geçen hanlan dolayısile bu seyahatten vaz-

ve bayanlar tarafından merakla ta- geçmiştir. . . . . 

Yorkshire Post gazetesinin bildir
diğine göre Henlayn, hazırladığı Sü
detler meselesinin halline dair pla
nın sulhcuyane mahiyeti hakkında 

İngiltere hükumetine teminat vere
cektir. 

Gönüllü müJalaa aervift 

nin iki güzide devlet adamının zi -
yaretinden dolayı çok bahtiyarız. Kı 
sa olmakla beraber bu ziyaret, mem
leketlerimiz arasında mevcut dosta- Prag, 13 (A.A) - Henlayn Partisi 
ne münasebetlerin ve iki hükume - "Gönüllü müdafaa servisi,, ismini kip edilen bu ka•-şılaşmalar neticesin . Gü~eşliler ~u vazıyetı Atınaya bıl 

de İfakat birinci Bella ikinci, Nasibe dırmişler ve ılk fırsatta bu davete 
·· .. ·· lm 1 'dır ~cabet edeceklerin! temin etmişler-uçuncu o uş ar . . • .. 

dir. Güne§ takımının Mılli Kume 

tin bu münasebetleri daha zivade sa- alacak olan muhafaza teşekkülleri 
mimi bir hale getirmek azimlerinin vücude getirmektedir. 

duygulannı derin teessür ve ga
mını anlatıyordu. Fakat her kesin 

bu dünyada derdi kendi ba§lndan 
aşkın olduğu için kulak asan ol -
muyordu. ve bu itibarla Bey kendi 
ni keman teli gibi hassas ve santi
mantal ve her kesi de meşe odunu 
gibi kaba ve kör kütük telakki e
diyordu. 

Evin küçük Beyi, Feryaza, onun 
la evleneceğini vadetti. Kendisine 
doğru bu gelişte, kız, gözlediği bir 

şeyin uzaktan uzağa kokusunu du
yar gibi oldu. Yüreği, Kayseri sucu
ğu veya pastırması değildi ki, o
nu kıyım kıyım ve dilim dilim he
sapla ve tartı ile versin. Feryaz, ge
be kaldı. 

Değirmen taşı gibi katı yürekli 
peder, bunu duyunca küplere bin
di. İçini püf böreği gibi şişiren ve 
dünyaya bir lokma bile ilave et -
miyen haysiyet hava cıvasını rüz-

garlar ilahı Eole'un torbaya tıktığı 
lodosu, poyrazı salıvermesi gibi fo
ra edip sağnakladı. Oğlan bu yeller 
den pek sarsılmadı. Fakat babası 

mirastan mahrum edeceğini söylü 
yort:u. Dünyada mevcut zevk ve 
safayı satın alacak olan paradan 
olmak korkusu oğlanın yüreğini 

kırmızı biber gibi yaktı. Kızdan 

vazgeçti. 

lekesiz kalıyordu. Kız, ilk önce a
yak diredi. "Beni sokağa atınız, ba
şımın çaresine bakayım!, , dedi. Fa
kat bütün dünya aleyhine öyle bir 
şiddetle ayaklandı ki, kız sarsıldı. 
İnsanlar onun yanına varınca, so
kakta patlıyan bir lağımın yanıba
şından geçiyorlarmış gibi aman 
değmesin, bulaşmasın diye el, etek 
topluyorlar, burunlarını parmakla
rile sıkıyorlardı. Deliğine sinmi§ 
tavşan gibi kızın yüreği pat pat 
çarpıyordu, etrafına ürkek gözler· 
le baltınıyordu. 

N ihayet, kız, kurbanlık koyun
ları kesmezden evvel alın

larına çiçek taktıktan ve burunla
rına zemzem suyu sürdükleri gibi 
büyük hanımın tenezz.ülkar öpücü
ğünü alnında ta~ıyarak, bohçuile 
beraber evden dehlendi, Mutlaka 
Mısırın kuvvei inbatiyesi artsın di
ye seçilerek Nil nehrine kurban 
diye 16türülen Mısırlı kızın bakıp, 
den kopan çığlıktan pek oaş~a ol
mamış. Kör Hüseyinin evine ayak 
basarken, yüzünü müthiş bir ke -
der tırmaladı, &ğzı, bumu eğ
ri, büğrü oldu. Çocuğunu düşürdü. 

Şehrin yeglne eczacısı düşen in
san fetüsünü Kör Hüseyinden elli 
kuruşa satın aldı. Formalin solüsyc 
nunda bir kavanoza koyarak vit -
rininde teşhir etti. 

Bir sene sonra Feryazın Kör Hü
seyinden doğurduğu çocuk babası 
gibi kördü. Üç yaşına varmıştı . Baş 
ka ı;:ocuklarla sokakta oynarken, 
köylünün birinin çeşme başına bağ 
ladığı eşeğini görmedi. Koşarken, 
eşeğin bacaklarına çarptı. Eşek bir 
tekme ile çocuğun başını patlattı. 
Göz bebeğinin bıri kan pıhtılan a
rasından, çocukların oynıya oynıya 

cilasını kaçırdıkları yeşil ve do • 
nuk bir cam bi?ya gibi bakıyor

du. Kazayı evden gören Feryaz, 
pencereden fırladı. Kemikleri par
ça, parça oldu. Çocuğunun yassı • 
laşmış başını, can çekişirken bağ
rına basıyordu. 

Ana, oğul, cenaze merasimleri 
sefaletile acıklı idi. Çünkü ancak 
üçüncü mevkide parasız cenaze 
merasimi yapılabildi. 

Eczaneden ga!Çerken kavanozda
ki çocuk rüşeymine bakardım. Kok 
muyordu, boz•1lmuyordu, fakat, 
kokmayıp bozulmamak yaşamak 

mı idi ya? Onun gövdesi kadar bü
yük bir başı vardı Göğsünün üze
rine eğiyor, ve ellerile gözlerini 
örtüyordu. Bu vavrunun dünyası, 
hayatı kabul etmiyen formalin so
lüsyonu! Kainatı kavanoz! Yaşama 
mış, büyümemiş hatti doğmamış 
bir çocuk. Bana "Neden?,, diye so
rarmıt gibi duruyordu . 

etrrı 

iri YURTTAŞ:~~ 
Kam bozuk olan inanm 

kafası da iyi itlemez. 

Teklrdağh • Kara Afi 
intikam Maçı lzmlrde 

Yapllacak 
Türkiye Başpehlivanı Teldrdai

b Hüseyin ile Kara Alinin İstan
buldakl maçlanmn intikamım b
mlrde yapmalan teklif edilmi•tir. 

hmir ~ .. tMJlftnl 

maçlanndan sonra Haziran içinde 
bu seyahati yapacağı söylenmekte
dir. 

kabul eden iki ~hlivanın İstanbul 
karşılAfmumm intikam müsaba
kasına Jıanrlanmakta bulunduk
lanm İzmir refiklerimizden Yeni· 

Mir 7Ul1•· 

yeni bir bürhanıdır. Buh~ar milleti Almanyadaki hücum kıtalanna 
nin ve benim Türk milletine karşı benziyen bu teıekküller parti tara
hissettiğimiz hararetli samimi sem- fından tertip edilen içtima ve nüma 
pati hislerine tercüman olmasını A- yişlerde inzibatı temin edecekler ve 
nadolu Ajansından dilerim. Südetlerle meskun mıntakada yan-

BtıfOelrilimisin Bulgar gın çıktığı zaman ateşin söndürülme 
•azetelerine HJIGllGfı sine yardım edeceklerdir. Henliyn 

Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye Başve- muhafız kıtaları bu tetekküllerin l
lıili B. CeW Bayar, Bulgar Ajansı zası arasmdan seçilecektir. 

Şehirde hem kendi, hem soyu, 
sopu anadan doğma kör bir dilen
ci vardı. Eline sayılacak elli lira
ya mukabil kızı almıya razı oldu. 
Büyük hanım, elilemin diline düş 
mekten kurtulmak için bu parayı 
hemen verdi. Böylece, hem kızın, 
hem oğlanın, hem ailenin namusu 

1 Kafanın iyi itlemeıini i .. 
tİ)Pf;>nan kanmı temizle. 

Kanın aabunu: Portakal
dır. 

Ulusal Ekonomi 
Ye 

Arttmna Kurama 

-
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İLMECE ·_BULMACA 

ir bombardıman tayyaresi şehri 
ııbardıman etmek istiyor. Fakat 
dafaa topları hemen hazırlanıyor, 
un n~enzilli t"p bir gülle atıyor. 

gülle tayyareye (x) yerinde isa
ediyor ve onu düşürüyor. l\lermi
geçeceği yolları gösterebilir mi-

iz! .. 
RES&M BOY AMA 

Numarasız yerlere siyah, 1 - Koyu 
şil, 2 - Toprak rengi, 3 - Koyu du

ıan rengi, 4 .: Beyaz, 5 - Gök mavisi, 
- Kırmızı, 7 - Açık gri, 8 - Koyu 
i, 9 - Kahverengi, A - Esmer renk, 
- Açtk Pembe. 

Faydalı Bilcı iler: 

Birçok hay~:~~larla~~ ~~z~ok~~=~~le~iye uğ-l 
lendiklerini biliyorsunuz. Fakat bu- raşın. ı 
na karşı pek az nebat böcek yiyerek Bundan başka, yağlı boyanın kuru 
gıdasını temin eder. ması da uzun bir zamana bağlıdır. 

Böcek yiyerek beslenen bir nebatı Kokusu fenadır, insanı rahatsız e-
size anlatayım: der. 

Bu nebat küçük bir şarap güğümü Son zamanlarda, Fransada yağlı 
biçimindedir, Alınaruann bira bar- boyanın yerini tutacak bir şey icat et 
daklarına da benzer. Üstünde bir ka- mişler. Zamklı kağıtlara benzer, yağ 
pak vardır. lı boya kağıtları .. 

Bu kapak, nebatın gıda almasında Bu kağıtların ne kokusu var, ne de 
mühim bir rol oynar. lekesi .. Duvarlara kağıt gibi güzelce 

Bir böcek, bu nebatm ~.ze~. koku- yapıştırılıyor. Ve senelerce· dayanı
suna kapılarak. Y.aklaşır, ustune ç~- yor. Hem fırça ile yapılan yağlı ba
kar. Nebatın di~ın~~ gay~~ tatlı hır yadan çok daha güzel bir manzara 
nektar bulundugu ıçın bocekler bu arzediyor. 

tatlı mayiden içmek için kendilerini Bu yağlı boya kağıtlarının yakın 
tutamazlar. bir zamanda memleketimize de gel-

Zaten bu sırada kapak ta açılmış- mesini te~enni edelim. 
tır. Böceğin mevcudiyetini hisseden 
nebat, kapağını kaldırır. * 

Böcek, kenaisini bekliyen tehlik'.: 1 Açık Havada lsınmak 
den habersiz olarak yavaş yavaş gu- -
ğüm şeklindeki bu nebatın dibine in N evyorkun bazı nakil vasıtalann

T ANm Çocuk ilavesi 

Küçük Necati: 

Küçük Necati, Kumkapı ortaoku • 
miye başlar. da yolcular üşüdükleri vakit, yanla-1 lunun ilk sınıfındadır. 

Tam aşağı vanp, nektardan ağzını 
şapırtada şapırtada tadacağı vakit, 
nebat kapağını kapatır ve böceği içe

. riye hapsederek onu yemiye koyulur. 
' N ebatın avladığı böceklerden ba
zıları ona dokunurmuş ve nebatı ra-
hatsız edermiş. 

* 
Hazır Boya .. 

Yağlı boya ile kapılann, duvarla
rın boyanması iyi bir şeydir. Amma 
zararlı ve pis tarafları çoktur. Mese
la boyanmış bir duvara süründünüz 
mü elbiseleriniz berbat olur. Artık 

rındakine: "Müsaade ederseniz pen Kendisi hem okur, hem de çalışır. 
cereyi kapıyayım! ,. demiyorlar Bila- ı Akay vapurlannı yolculan hep onu 
kis üşüdükleri vakit kapalı pencere
leri açtırıp o suretle ısınmıya çalışı

tanırlar .• 

yorlar. Çünkü, Necati akşamlan mektebi 

Bu hareket, insana tuhaf gefu a- bittikten sonra kucağında bir yığın 
ma, izah edilince meselenin esası kitaplarla vapur yolculanna kitaplar 
meydana çıkar. • 

1 
satar. O böylece, bir müddet işsiz ka 

Çünkü: lan anasını babasını geçindirmiştir. 

Arabanın içine bir alet yerleştiril
miştir. Bu alet, ancak açık havada iş
liyor ve harart çıkarıyor. Bu suretle 
yolcular rahat ve temiz hava alarak 

Son günlerde Necatinin yükü bi· 
raz hafiflemiştir. Çünkü babası şim· 
di Kum.kapı Belediyesinde çalışmak 

tadır. · 

BAHÇIVAN AMCANIN MARiFETi ~ 

a78 -No. lu Bulmcarnızda Kazananlar 
178 numaralı mec.muaınızdaki ;'Bilmece - Birer "Büyük kutu kalem boyası,, ka-
lmuca., yı doğru halledenlerden hediye zananlar: 
zananların listesi: Samsun lisesi 880 Kemal Şahin. Niğde 
Birer "Kesip yapıştırma albümü .. kaza· ortaokul 91 Turgut Kaşkal, Kütahya bi
nlar: rinci ilkokulu 399 Güzin Tuğ, İzmir Göz. 

ursa kız lisesi 50 Tahire, Beşiktaş 19 

~
~u okul 22 Durmuş, Çanakkale 18 mart 

ulu 83 Birsen Gürsoy, lli7.ığ ortaokulu 
D. SAka, İstanbul erkek lisesi 284 Ab-

lrrahınarı. 

,Birer "Resim örneği albümü .. kazanan· 

!Malatya lisesi orta kısım 938 Ali Diz. 
lr, Yozgat liı;esi birinci devre 4 Alpaslan, 
'Cim Hasan Efendi mahallesi 22 numara

Ertan Senker, İstanbul ticaret lisesi 

6 Mediha Özalp, Beyoğlu 9 uncu ilko
~ Zeki Akyar, Elazığ Atatürk Hkokulu 
"iııci sınıf }fandemir Yorulmaz, Ezine 
lJg. alayı emir sübayı yüzbaşı Yusur 
Neriınan Tunçay, Gaziantep lisesi 575 

kip, Trabzon lise orta kısım_ 88 Numan, 
yoğlu Emincami Samancı Ferhat so -

1k 4 numarada Tomris Sarnanoğlu. 

Birer "Büyük sulu boya., kazananlar: 
1 
Mersin ortaokul 608 Vedat Eray, Bafra 
lzı ifüokulunda 478 Mehmet Duman, 
1\'şclıir ortaokul 148 Yaşar Polat Sungur
İsmet paşa mektebi 70 Senih Atlı, Atı

l!Ya ortaokul avukat Niyazi oğlu 1008 
lcdet Yüksel. 

f 

lrer "küçük sulu boya., kazananlar: 

ayseri Börekçiler c;arşısındR şemsiyeci 
il vasıtasile Mustafa Büyük,.Ardıç. Ma 
w defterdarı oğlu İlhami A rşar, İzmir 
,ııryerJ Alaybey 61 numaralı C\'dc Bt!-. 

il Sarnc;oğlu, Zile ortaokul 218 Kfızım 
~er, Samsun 23 nisan okulu 92 Fııha
t Yöney. 

tepe kız enstitüsü Riyaziye muallimi k11.1 
Şehavet, Bursa ziraat bankası Sadiye oğ
lu Arman. 

Birer "Küçük kutu kalem boyası,, ka
zananlar: 

Çanakkale ortaokul 1177 Orhal Bolkar, 
Bafra Gazi okulu 3 üncü sınıf 2 numaralı 
Nei·ıni, Uşak ortaokul 61 Müfit Ünal Bur
sa Sctbaşı 23 temmuz ilk okulu 4 üncü sı
nıfta Mihriban, Adl!pazarı ortaokul 137 
Nejat Kilrem. 

Birer "Mürekkepli kalem,, kazananlar: 
Fatih Gelenbevi caddesi 41 numarada 

Şcıdi Agun, Darüşşafaka füesi 293 Ulvi 
.Ersoy, T<ırabye Aluçelebi sokağı 17 numa
rada Vasiliki İkonomu, Kadıköy 41 inci 
ilkokul sınıf 2, A. şubesi Reşat Özy:ışar, 
Deylcrbeyi Şemsi Bey sokak 14 numarada 
Nesrin. 

Birer "Albüm .. kazananlar: 
Kayseri nakliye 1 inci bölük kumandanı 

yüzbaşı Sıtkı oğlu Muzaffer B. Öztürk, 
Samsun 19 mayıs mahallesi Sevke -
tiye caddesi 15 numaralı eYde Adnan Sü
re!, Ankara Yeşilağa mahallesi Ok damı 
sobık 19 nuırrnrada K. İsmet, Afyon Knra 
hisar Yukarı Pazar caddesi 1 numarada 
Jale, fst:ınbul 17 inci ilkokul 48i Hayrün-
nisu. 

Birer "Kart. kaz.ıınanlar: 

Eıiirne garp hudut tug muhabere Gd. 
haşc;-anışu Adiloğlu Erdoğan, 1\Iuğla orta 
okul Fnınsızcıı ôğretmeni oğlu Mete. Baş
ko, Çatal!'a Ferhat paşa mahallesi 15 nu
nıııracfa Fıızilet, Ankara Ahınet ~ıkçado -
i{an. Merzifonda Ayrancı Mahmut Ayrı.i
mar.. 

1 - Bahçıvan amca, çıçeı;: saKSııarını sı- 2 - DükkAnın önünden geçen oır zen-
ralaınış kevifli, keyifli müşteri bekliyor- gln, bütün saksıları satın alıyorum, der. 
du Yalnız onları hemen evim~ götür. 

3 - Bahçıvan amca el arabasını getirir. El arabası ancak beş, aıtı saksı ala
lıiliyıir. Geriye kalanları nasıl götürsün. Birden aklına bir fikir gelir, merdiveni 
sırtlar, ortaya koyar. 

=--=--=-=--- -~-'--=-=-------~-~ 
4 - Sonı·a el arabasının ·tekerleğini c;ıkıırır ve merdivenin bir ucuna takar, 

Şlrndl rahatl<.ıdı artık, bütiin s.1ksıları dol duı·;ırak zenginin evine yollanır .• 

TAN 
1.~ ~~To~c u 1K 
m~:ECMUAS I 
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2 TANm Çocuk llivesi 

Çocuklara hikayeler : ~ 

At Yarısında •• 
rr- KÜÇÜK YAZICILAR MÜSABAKASI 

• İyi düşündükten sonra size şu hi
kayeyi anlatmak kararını verdim: 

"Geçen senenin eylül ayında idi. 
Babamla beraber at yarışlarına git
tik. Yarışı giren atların hareketini 
bek.liyerek bir aşa~ bir yukarı kala
ba~ ar~ınc!.a geziniyordum. Bu sı
rada babamın arkadaşlarından biri
nin bana doğru geldiğini gördüm. Bu 
hoşsohbet, tatlı bir adamdı, Yakla
şarak bana: 

- Şu on lirayı, babandan ödünç al 
mıştım.. Kendisini göremedim. Ben
den selam söyle ve bunu ver! dedi. 

Sonra kula~a eğilerek mırıldan
dı: 

- Baban, eğer bahsi müştereke 

girmek isterse 1 numarayı tutsun, 
o muhakkak birinci gelecektir. 

Adam yanımdan uzaklaşınca, ba
na gösterilen şu itimat ve emniyet
ten mağrur olarak babamı aramıya 
başladım. Bir hayli dolaştım amma, 
onu bulmak mümkün olmadı. 

Babamı bulamadığıma üzülüyor
dum. Fakat aklıma birşey gel-

di. "Şansımı bir denesem!,, . 
Adamın verdiği on liradan başka 

üstümde para namına bir şey yoktu. 
Babam olsaydı tabii bana bir lira ve
rirdi. Şimdi bu on liranın içinden 
bir lira alamaz mıyım? Uzun boylu 
düşünemedim. Farkına varmadan 
kendimi gişenin ônünde buldum. 

Büyük bir huzur içinde bir liralık 
bileti aldım. 
Koşuya girecek atlar bir diziye sı

ralanmışlardı. Kr kaç saniye sonra 
hareket edeceklerdi. Olanca dikka
timle bir numarayı gözlerimle ta
kip ediyordum. 

Hareket emri verildi. Bir numara 
başta olarak koştular. Bu anda tri
bündeki halk, tepinmiye, heyecan
dan çırpınmıya başlamıştılar. 1 nu
mara daima başta idi. Hedefe beş 

yüz metre kalmişti. Ne yazık, tam 
bu sırada 1 numaranın arkasından 

başka bir at yakıaştı ve bir hamle i
le onun önüne geçti. 

, 
Üçüncü koşuda iki lira ile bahse 

giriştim. Tekrar kaybettim. Tekrar 
oynadım ve kazanmadım. 

Az sonra, on liradan cebimde dört 
lira kalmıştı. Ne aypmıştım? Baba
ma ne diyecektim? Benim olmıyan 
bir parayı hangi hakla harcamıştım? 

Dünyaya geldiğime pişman olarak 
ümitsiz bir vaziyette bir sıranın üs
tüne çöktüm. Bu esnada on adım i
lerde duran bir adam: 

- Bayanlar, baylar, kazanmak is
tiyorsanız, benim dediklerimi yapın! 
Muhakkak kazaıı.ırsınız! Zaten iki 
tane kaldı, diyordu. 

Ötedenberi bu adamlann şarlatan 
olduklarını duyardım. Belki bu şar
latan değildi. Alırsam belki kazanır- 1 

dım. Dayanamadım Ve adamın elin
deki kapalı zarflardan bir tane al
dım. Kendi mahvıma yüürüyorclum. 

Zarfın içindeki biletler yine kazana-
madılar. Artık son yarıştı. • 

Cebimde bir teK lira kalmıştı. Uğ
radığım heyecanların tesirile büs!ıü
tün çılgın bir halde gişeye sokuldum. 
Ötekini, berikini ite kaka, gişenin 
tam önüne geldim. Yanımda duran 
adam: "On numarayı ver!,, dedi. 

Memur, başını bana çevirdiği va
kit ben de: 

- On numara ı diye tekrarladım. 
Yarış başlıyac.aktı. Bahse girdiğim 

ata dikkatlice baktım. 
Yarış başladı. Durduğum yerden 

sa hayı iyi göremiyordum. Görmüş ol 
saydım bile bakarnıyacak derecede 
heyecanlı idim. Birdenbire yanımda 
bir ses: 

- On numara başta gidiyor! de
di. Ötekilerden yirmi metre ilerde .. 

Yarış bitmiş, ve on numara büyük 11 

bir kazanç temin etmişti. 

KUçUk okuyucularımız: 

TAN - ÇOCUK alzler için bir kDçDk ya:ncılar. mOsabakatıı açtı. O gOnden• 

beri birçok yazı, ıllr aldık. Bazıları, yarın için blı:e çok teYler mDJdellyor. 

Fakat siz de blllralnlı: klı·· bu yuıların hepalnl birden çıkarmamıza im kin 

yok. Sıraya koyduk. Her sayımızda birer lklıer baaacaOız. Sonunda da ara• 

farında mecinuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en gDzelle· 

rlne hediyeler verllecelctlr. Küçük ya.ııcılarımız; TAN - ÇOCUK ab:den da· 

ha gUzeJ yuı ve ıllrler bekler- Yalnız yuıla.rın uzun olmama11na, ve ço· 

cukları, yani ılzlerl alAkadar ıder mevzul~r HÇmlye dikkat edin eml7 

Küçük Mete 
Mete bir küçük afacandır: 
Mahallede almışhr nam, 
Evde oynar sabah, akşam. 
Hep gülünç yollara sapar, 
O bile bunlara şaşar. 
Dolaplarda yemiş arar, 
Bulamayınca verir karar, 
Der: "Yenmiş yine, ne arar.,, 

S. Başko 

Muğla ortaokulu 

* 
LEYLEK 

Üstümüzden bir leylek, 
Uçuyordu gülerek. 
Tutayım şunu dedim, 
Kaçtı kanat silkerek. 
Havada durmaz uçar, 
Ne de şakrak s~si var, 
Her yeri yakışıklı, 
Söyleyiniz nesi var ? 
Leyleği çok severim, 
Şarkısını dinlerim, 
Aç kaldığı zaman da, 
Fazlaca yem veririm. 

Şemsettin Y astıman 

• • 

. 

'Y 

Tilki ile Tavşanın 

Kurnazhğı 

Bir gUn. Tilki yolda dütüne dUtU 

ne, yürürken karıııdan 

tav§ana raalar. 

9elen dostu 

- Merhaba tavşan kardeş. 

- O •.. Merhaba doltum tilki. 

Nasılsın lylmlsln diye konuşa, konu

~a giderlerken, karın farını nasıl do

yuracaklarını düşüne dursunlar, kar 

ııdan heybesi arkasında ellnde se

peti, kızgın güneşin altında yorulmuş 

bir ihtiyar, dinlenmek için bir ağa. 

cın altına uzanır. iki ahbap çavuılar 
bunu görünce sevinirler. , 

Neyse, pllnlarını hazırlarlar, ihtiyar 
cık ta uyuya kalır. Bunlar a(jacın ya . 

nına gelirler. Tilki evveli sepeti a- 'I 
lır. Onun arka11ndan da, tavşan kar- ı 
def heybeyi çeker, onu güçlükle bir 
•ilacın altına götürüp içindeki nefis 

yemekleri yerler 

ihtiyar kadın, uyandıöı zaman 

heybesini ve aepetlnl bulamayınca 

kederinden ne Y•P•caiiını fa§ırır. 

Necla Oztoprak 

6 ıncı okul 180 

Biletime kırk lıra çıkmıştı. Bunu 
duyunca sayılar gözlerimin önünde 
dansetmiye baş1odılar. \llŞemsetHn Yastnnan'a: 

T E • N K • T 

1 Şiir hakikaten güı.el .. Kafiyeler, vezin ve cümleler düzgün ve yerinde.. Şem!:et
tinin şiirde istidadı olduğu açıkça görülüyor .. Yarm için kendisinden çok şey
ler beklenebilir. Tabii çalı~mak, daha cok çalışmak şartile~ 

Biraz utanarak ve sıkılarak baba
ma olanı biteni ar..lattım. Yaptığım 

bu ihtiyatsızlıktcln dolayı büyük bir 
azar iş.itmiye hazırlanmışken, babam 
bana küçük bir ahlak dersi vermekle 
iktifa etti: 

,Neda Öztoprağa: 

- Başına gelenlerden memnu- l ı · 
num, dedi. Hiç olmazsa böyle oyun ' 
oynamanın ne kı.ıdar tehlikeli oldu- j 
ğunu öğrenmişsindir. Bir daha ku
mara benzer böyle şeylere sakın 

1 

Aferin küc;i.ik Neclaya.. Ne güzel bir lisanı, ne güzel bir ımlatışt Yar. İnsan 
onu okurken hiç sıkılmıyor .. Yalnıı. Neclaya ağabeyce bir nasihatimiz var ki, 
şudur: "Tilki ile tavşan, ihtiyar kadının yemeklerini yemişler!,, Ala, ft!iyet l'i 
olsun .. Fakat bundan ne çıkar? Necla yalnız bunu anlatmak için mi bu kadar •ı' 
yazı yazdı? • 

İşte asıl mesele burada .. Küçük yazıcı, her yazının içinde muhakkak bir · 

mananın gizli olduğunu hiÇbir zaman unutmamalıdır. 1 

burnunu sokma! . 
B b d . ı S. Başko'va: a ama cevap ver mı. Fakat ge- · 

çirdiğim sıkıntı ve üzüntüler baba- , ı Şiiriniz fena değil. Bilhasııa çocukı:a buluşlarla yazılmış olması ona ayrı bir 

1 

mm bu sözlerinin ne kadar doğru ol- •· 
1 

kıymet veriyor. Yalnız kafiycler~e ~ep ay~! sesleri ".er:n kelimeleri çok kul-
1 

duğunu pek güzel gösteri.vordu. / · lnnmaınıya çalışmanız tazım .. Çunku bu, şıırin ahengmı bozar .... 

F. B. L ·· :-=_~-- .:...:: __:.: ·"· --=- ~-=-~- ---=- - _=.=__:.::__-.=-=-- -- ----=-------=-=--==-.:..._-=:- _~ - '_U 
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T ANm Çocuk lliveıi 

Çocuklara fıkralar : 

İmtihanlar 
Başlarken 

iITE BUNU 
BİLMİYORDUM 

I 
• 

Bütün kış geceleri, sobah, sıcak o
dalannu;da günlük derslerinize çalış 
tınız. Bütün kış günleri mektebin· 
~ sınıflarında öğretmenlerinizin 

v~rdikJeri dersleri, öğütleri dinledi
nis. Yaşınız bir yıl daha arttı, kafa
lmnız geçen bir yılın günleri kadar 
bilgi ile doldu. genişledi. 

Kiminiz hesaptan, cemi, tarh, tak-
' simi öğrendi. Kiminiz ölçüleri.. Ki-

miniz de sayılan yazmasını. Aşağı 
yukan hepiniz yeni bir şeyler öğren 
diniz. Bilmediğini7 şeylerle karşılaş
tınız. Öğretmenleriniz bütün yıl ter 
dökerek, çalışarak sizi d~aha iyi yetiş
tirmek, size daha yeni, daha güzel 
bilgiler öğretmek için didindiler, uğ
raştılar. 

Elbette ki, hepiniz öğretmenlerini
zi seversiniz, öğretmenleriniz sizin 
anneniz, babanız kadar saygı göste
receğiniz insanlardır. 

Onlar da babalarınız, anneleriniz 
gibi sizi daha büyük, daha bilgili ve 
daha mesut görmek için çalışıyorlar. 
Onların en büyük zevki, saadeti, 
yetiştirdikleri yavruları büyük, akıl
lı ve yurduna bağlı çalışkan insanlar 
görmektir. 

Mayıs ayındayız. 

Mayısın yarısı geçti. Neredeyse im 
tihanlar başlıyacak. 

İmtihan sizi korkutuyor mu, hayır 
değil mi? 

Bütün yıl, sizin için çalışan, didi
nen, ter döken, öğretmenlerinizin yü 
zünü ağartmak sırası size geldi. Bü
tün memleket sizi bekliyor, siz ne
kadar çok çalışır ve ne kadar çok şey 
öğrenirseniz yurt ta o kadar ileri gi
der. 

İnıtihanlarınıza elbet çalıştınız. 
Haydi sizi görelim çocuklar. Hiç biri
niz sınıfta kalımyacaksınız. Türk yav 
rusu hiçbir zaman geri kalmaz. Bunu 
her vakit isbat edeceğinizi umanın. 

En Uzun Kelime 
,...LE PA001'EMACHOSELAC.HO· .... 

GALEOKRAtHOLEIPHAMO- ~ 
ORIMUP01'°RIMMA.1'0KIC.t4- - •· 
1.EPIKO!>SUP~OPHAiioP.• ~ 
ERIS1'"ERR1'LSK1"QUOHOP-~ 
'f"E4KEPt4LOK14l<LOPE- '-"". 
l.E.IOL-'400SSIRA.IOBA-. ;;..--;_ 

• PM E."fl:l.-'GANOP'f"'ERU~OH -._, 

1911 yılında Hindistanda Bengale 
eyaletinde dehşetli bir sıcak olmuş
tu. Bu sıcak yüziinden ortalık kasıp 
kavrulmuştur. Öyle ki, tren raylan 
bile yerlerinden çıkmış, kimisi de re
simde gördüğünüz gibi sıcağın şidde
tinden eğrilip, büğrülmüştür. 

* Dil Çıkarmak 

Orta Asyada Tibette garip bir a
det vardır. Bizde nasıl ki, el öpmek 
bir saygı ve hürmet işareti ise, onlar
da da bir küçüğün kendinden büyü
ğüne karşı dilini çıkarıp göstermesi 
öylece bir terbiye icabıdır. 

* tik Lokomotif 

Şu gördüğünüz sekiz satırlık harf
ler bir tek kelimedir. Bu, dün)' dil
lerinde bulunan kelimelerin en uzu-• • 
nudur. 

149 harften ve 77 heceden ibaret
tir. Bu uzun kelimE= eski Yunan dram 
muharrirlerinden Aristofan tarafın

dan ilk olarak kullanılmıştır. 

Büyük bir gi.irültü ile ve pek az bir 
süratle giderdi. Bugünkü en son yapı
lan lokomotifler saatte 150 kilomet
relik bir hızla gitmektedir. 

Tim sa• 

Yiyen 

Vahşiler 

Avustralya adası

nın yerlileri tim

sah etine bayılırlar

mış. Hele timsahın 

körpesi olursa keyif
lerine doyum olmaz. 

Bin güçlükle av
ladıkları timsahlar 
onlar için büyük bir 
ziyafet oluyor. 

Resimde körpe bir timsahı yakala
yıp götüren bir yerli görünüyor. 

·* 
Rahat Bir Yatak 

Hintlilerin ne kadar acayip ve ga
rip insanlar oldukları malumdur. 

Dünyanın en esrarlı, en akla gel
medik şeyleri orada vardır. Bazı Hint 
tiler yoruldukları zaman gidip, di
kenli çalıların üstüne yatarlarmış. 

Dikenli çalılar onlar~ en rahat ve yu
muşak bir yatak kadar yumuşak ge
lirmiş. Akıllarına şaşmamak elden 
gelmez değil mi? 

Ağaca 

Tırmanan 

Kanguru 

• 

Dünyada çeşit çe

şit kangurolar var. 

Bu kangurolar, a

rasında en ziyade 

hayrete değer olan-

ları ağaca tırma-

nanlarıdır. 

Zavallı bir numara!. Amma ondan 
ziyade kendi zaval.lılığıma ve giden 
lirama acıyordum. · ALPLE BABASI • Geçinme Kaygusu ·ınsana Neler Yaptırmaz .. 

Tekrar babamı aramıya koyuldu •••. 
Kalabalık arasında dolaşırken , konu-

şan iki kişinin söderi kulağıma çarp
tı. İkinci yarışa girecek atlar hakkın
da münakaşa ediyorlardı. Ne yapaca
ğım diye düşünürken babamın on li
rasından aldığım lirayı çıkarmak ni
yctile tekrar giş~ye gittim. 
Namına bahis tuttuğum altı ııuma

rl'I da kaybetti. Ve bir liram <lain git
ti. Bu vaziyet karşısında aklımı oyna 
tacaktım. 

© 

~ 

© @ 

~ \~\ 

® 

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

Kahkaha~ 
~························ 

Belki Ağlarmış ! 
- Ne o anne so

kağa mı çıkıyoruz. 

Öyleyse yanına bir
kaç şekerle çikolata 
alsan fena olmaz' 

- O da neden? 

jJ ' 

1 

~ Neden mi? Şey .. Belki yolda 
ağlarım da ondan .. 

* Neden Vermemişler? 
{ 

- Bay direktör, 
neden oğluma kıy

met biçip bir m'üka
fat vermediniz. Oka-
dar uslu, o kadar ze~ 
ki bir çocuğu kıymetli bir mükafat 
verilmez mi? 

- T~laş etmeyin Bayım. Mükafat
lar kıymetli olmadığı için oğlunu
za vermedik. 

)(.. 

Hazır Cevap ! 
- Y~vrum, cebin

de hep ekmek kırın
tıları görüyorum. Ga 
liba karnın acıktığı 

zaman onları yemek 
için biriktiriyorsun? 

ıw 
- Şey anne. Kırıntılar çoğalınca 

onları yuğurup ekmek yapacağım. 

• 
Ne Kallr1 

Bayan öğretmen- , 1 

Kızım Aysel, masa-~ 
run üstünde beş tane l,, . 

~~a var,. ~unlardan )/ -
ikı tanesını alıyor- ' . 
sun, geride sana ne 
kalır? 

Aysel - Nemi kalır bayan öğret. 
men? Şey .. Annem odaya girerse v 
beni görürse bana iki tokat kalır. 

• 
Yeni Bir Makine 

Hizmetçi (Cengi
ze) - Yeni bir ma
kine bulunmuş, bu 
makine doğru söy
lemiyeni hemen bu
lup çıkanyormuş. 

{':ı ~ 
~J 

Cengiz - Bu yeni bir buluş değ. 
ki, bu makine bizim evde de var. 

Hizmetçi - Nasıl olur, ben hiç g: 
medim. 

Cengiz - Sen annemi hiç görm 
din mi? 

:ti-

Yerinde Sual 
Öğretmen - Ok- L 

sijen insanları yaşa· r ·•. 

tan bir gazdır, rlaho Çil 
henüz geçen asırda 
bulunmuştur. 

Afacan - Peki öyleyse bay ögr 
men, ondan evvelki insanlar nasıl 
şıyorlardı? 
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§~~~!Milletler Cemiye
tinin Gizli İçtimaı 

(Başı 1 incide) 

yolda bir takririn hazırlanmasını is
temiştir. Takrir hazırlanmıştır. 

( B A f M A K A L E D E N M A B A T) 

Balkan 
Birliği ve 
Bulgaristan / 

(B~ 1 incide) 

-9 

Hatayda 
Yolsuzluk 

Şamil, General Fesenin 
Yakasını Bırakmıştı 

l•panya •ilah almak iıtiyor 
Ispanya meselesinin konuşulduğu 

sırada ispanya Hariciye Nazırı beya
natta bulunmuş ve ispanyanın silah 
ve mühimmat satın almasına müsaa
de edilmesini istedikten sonra ademi 
müdahale komitesinin kaldırılması 

üzerinde ısrar etmiş ve İtalyanın Jn
giliz - Italyan anlaşmasından sonra 
da ispanya asilerine asker gönderdi

ğini söyliyere bunun kolaylıkla tah
kik edilebileceğini anlatmıştır. 

di devamlı banş siyasetine sadık kal
ması ve Bulgaristana daima birlik 
imkanları göstermesi lazımdır. 

Balkan siyasetinin böyle bir zavi
yeden idare edilmesi sayesinde iki 
siyaset yolunun günün birinde mü
vazi bir hale gelmesi ve nihayet bir
leşmesi pekala mümkündür. 

(Başı l incide) 
ay izin· verildiğini, Maliye müfettışi 
Fuat ve Nafia Reisi Rasimin tekaüt 
edildiğini bildiriyor. Hususi istihbara 
tım, noksan olan bu deği§ikliklerin 
dahi ayın on altısında tatbik edilece
ği merkezindedir. Delege Garo bu
gün bana üç nahiye müdürüniin de
ğiştirildiğini ve diğer bazılarına i1ı

tarda bulunduğunu söyledi. Fakat 
tatbik sahasında henüz birşey mev
cut olmadığı gibi türkçe gazetelere 
van resmi surette dahi hiç bir teb
ligat yapılmamı§tır. 

- Şamilden rica ederim. Be
lliın bir general olduğumu, ve o
tnuzlarıma yüklendiğim yükü dü
şünsün. Bu mektubu. beni mesu
Uyetten kurtaracak bir şekilde ta
dil etsin, göndersin. 
Demişti... Şamil, mektubu de

~iştirmişti.Fakat kullandığı lisan 
Ve üsllıptan, hiçbirşey feda etme
llıişti. 

General Fese, fazla dayanacak 
halde değildi. Sulh şartnamesi mu
cibince Şamilden alabildiği şey, sa
dece üç rehineden ibaretti. Gene
l'al, bu üç rehineyi alacak.. Şamil 
tarafından takip edilmeden, çıkıp 
Ridecekti. 
Şamil, generale gönderdiği mek

tubu, İmam sıfatile imza etmi~ti 
\>e müzakere de böylece devam e
derek neticelenmişti. Bu netice şu 
<>lrnuştu ki, çar hükumetinin sala
hiyettar kumandıını, Şamilin imam 
lığını resmen kabul ve tasdik et· 
ll\işti. Bu da Şamil için ilk siyasi 
~ferdi. 

ister gaflet, ve isterse mecburi
l'et eseri olsun, Şamil parlak bir 
!'rıuva!!akıyet kazanmıştı ve artık, 
!tıanen ve maddeten perişan bir ha
le gelen general Fesenin yakasını 
bırakmıştı: 

General Fese. başkumandan ge-
ralBaron Rossene haber göndermiş, 

Şarnmn kendisinden istediği müta
rekeye mecburiyet hissettiğini bil
dirmişti. Fakat, hakikati saklıya
l'ak, bunun için garip bir mazeret 
töstermiş: 

(Dağlılarla daha iyi harbedebil-

\ai1f öiar"iık·;;ilıayet - ve~ek.. için 

bemirhan Şura ile Honzah ara
lıtıdaki yolun yapılması .. ve Hon· 
~ askeri merkezine de, külliyet
li rniktarda erzak, cephane ve mü
birnmat gönderilmesi lazım. Bun
~ yapılmadıkça, kazanılacak mu
~affakıyetler, tam addolunamz.) 
Demişti. 
lialbuki, diğer Rus vesikalarında, 

teneral Fesenin vaziyeti, şöylece 
tasvir edilmektedir: 
(Şamil tarafından vuku bulan 

~klifin kabul edilmesi, bir an ev
\>el geri çekilmek için bahane arı
)~n general Fese için pek tabii i
<lı Ç" k-lt · un u, ordu teşkilatının karma 
arışık olması, efrat ve zabıtanın 

\>erdiği büyük zayiat, cephane ve
'airenin tükenmesi, generali ar
~ oralardan çekilmek için bir ba· 
.;ne. aramıya mecbur etmişti. Bu 
ferın başlangıcındanberi ordu -

ııu ' .. tı maktul, yaralı, hasta olarak 
.. erd·ğ· · b· . ı ı zayıat, 4 erkanıharp za-
li.ıtı, içlerinden 14 ü büyük rütbe
\> kumandan olmak üzere 26 zabit 
de tam bin neferden ibaretti. Or
!'rı~~n hayvan mevcudu yanya in
lllt§tı. Ve mevcut kalanlar da ar
lo adım atacak halde değillerdi. 
Jttıfarça dağ topundan beş tanesi, 
)' anılamaz hale gelmişti. Nakli
?tıe :rabaları, ve dağ yollarını geç
ltee için yerlilerden alınan iki te
le:lekli Dağıstan arabaları kami
l'rıe ~arçalanmıştı. Ve bilhassa li
'sk lırne olan elbise ve çizmelerile 
lıe~rlerin kıyafetleri, hem gülünç, 
tkı.ıM ınerhametc şayan bir hal al-

-ı•l.) 

* V aziyet o kadar mühim idi ki, 
ltıatıd hakikate vakıf olan başku
lıaı_,_ an general Rossen bu mesele 

~11.ınd · ' 
t-al>or .. 8 ımparntora bir müddet 
ltiide gonderememişti. Çar, bu şe
lle:r81 ~atnilin önünden çekilen ge
b.afkal esenin hikayesini, ancak 
llırıe h arı.ndan işitmişti. Ve kendi
içirı. G akıkati süratle bildirmediği 
8arı.ıa ;:r~ı Feseyi, pek sert bir li
heı1ı;i d dır etmişti. Bu mesele 
<le gen e hern başkumandan, he~ 
le§ltU :al Fese için acı bir felaket 

,J 'itı ae:ekti. Fakat, general Fe
~eti deor.· h~r knlemi, derhal vazi

e;ıştırrn· ış, bu sefalet içinde 

Şamilin naiplerinden 
Mohammed Kadı 

ricate, (muzafferane sefer) 
verdirmişti. 

adını 

General Fese, çar ordusunun en 
kudretli askeri cdiplerindendi. Bir 
çok eserler vücude getirmişti. Fa
kat, kudret ve kabiliyetinin en 
mümtaz eserini, yaptığı bu seihr 
hakkında, yazdığı meşhur rapor
da göstermişti. 

Bu rapor, askerlik edebiyatının, 
cidden bir şaheseri idi. Petersburg
ta, evvela onun mağlubiyetinden 

bahsederek aleyhinde bulunan dev 
let adamları bile, bu raporu oku
duktan sonra derhal fikirlerini 

..,._~ İşte! Ce~abıhak tarafından 
Ru~aya ihsan edilmiş anadan doğ
ma büyük bir kumandan._ 

Diye, onun önünde eğilmişlerdi. 
General Fese, bu raporunda, bil

hassa şunu iddia etmişti: 
(Artık, müritler harbi bitmiştir. 

Çarlığın nüfuz ve hakimiyeti, bü-
tün Dağıstanda da caridir.) 1 

Fakat .. bu tantanalı ve tumturak 
lı raporun verdiği en parlak tesir 
yavaş yavaş zail olunca, general 
Fese, Petersburga davet edilmiş, 

kendisine şu emir verilmişti: 
- Müritler harbi, bitmiştir. Ala. 

Çarlığın bütün nüfuz ve hakimi
yeti, Dağıstanın her tarafında ca
ri imiş. Bu, daha ala... Şu halde, 
gidiniz, Şamili Tülise getiriniz. O
raya gelecek olan çarın önünde 
diz çöküp, hüktimete itaat yemini 
etmesini temin ediniz. 

* KAN ADAMLARI 
General Fesenin sehhar kalemi i

le üstüne parlak bir örtü çekilen 
çarlığın mağlubiyeti, İmam Şami

lin şeref, nüfuz ve şöhretini on kat 
daha yükseltmişti. Ve ayni zaman
da, bütün Kafkas Müslümanları a
rasında, çarlığın askerlik kıymet 

ve kudretini de hiç derecesine in
dirmişti. Ve dt'rhal her tarafta şu 
sözler işitilmişti: 

- Haniya Ruslar, çar orduları
nın mağlfıp olmak imkanı olmadı
ğından bahsediyorlardı. Halbuki, 
ne acı, ne sefil, ne perişan vazi
yette çekildiler. Hatta, çekilirken 
bile, Şamilin emrine baş eğdiler. 

Evet .. general Fese, çekilirken bi 
le Şamilin emrine itaat etmiş .. İs
tediği yerden değil , ancak imamın 
tayin ettiği yollardan geçip gide
bilmişti. 

Böyle olmakla beraber, Şamil bu 
büyük zaferden en küçük bir gu
rur bile hissetmemiş.. bilakis ge
neral Fesenin, hakikaten büyük 
bir gayret ve hatta şecaatle bü -
tün askerlik vazifesini tamamile 
yapmış olduğunu takdir ile yadet
mek suretile düşüncelerindeki asa
let ve temizliği göstermişti. 

* Mağllıp çar ordusu çekildikten 
sonra Şamil, Afiltaya avdet etmit
ti. O büyük ve kanlı mücadelenin 

sahnesini, bir daha görmek iste -
mişti. 

Zavallı Aşilta .. Daha birkaç gün 
evvel, şen ve mesut bir avul idi. 
Fakat şimdi, yanmış ve yıkılmış 

bir yığın enkaz haline gelmişti. Beş 
yüz evden, bir tanesi bile sağlam 

kalmamıştı. Üç yıl evvel, kendisi
nin resmen imamlığı ilan edilen 
caminin yerinde de, kül ve kömür 
haline gelmiş olan bir yığın ağaç 
ve taş vardı. 

Avulda, bir tek canlı mahluk 
kalmamıştı. Hatta, her zaman A
şiltanın semasını tatlı cıvıltılarile 

çınlatan kuşlar bile artık burayı 

bırakıp başka muhitlere kaçmış
lardı. 

Köye büyük servet temin eden 
bağ kütükleri, sökülmüş atılmıştı. 
Büyük emeklerle yetiştirilmiş olan 

meyva ağaçları, köklerinden bu -
danmıştı. Mısır tarlaları, tamamile 
çiğnenmişti. Çeşmeler, bentler, su 
terazileri kamilen tahrip edilmişti. 

Şamil, küçük bir tepede, atının 
üzerinden kalbi yana yana bu hai
le sahnesini gözden geçirirken ha
yatının en derin ıstıraplarından bi· 
rini hissetmiş: 

- Aşilta! Tanrının huzurunda 
yemin ediyorum. Senin intikamı
nı almadıkça, ı:an vermiyeceğim. 

Diyeı ahdetmışti. 

Karar, Romada memnuniyetle 
kar1ılancl ı 

Roma, 13 (A.A.) - Havas Ajansı
nın muhabiri bildiriyor: ltalyada 
Milletler Cemiyetine karşı gösteri
len kayıtsızlığa rağmen ltaly:ınm 
Habeşistan üzerindebi hakimiyeti 
hususunda bütün devletlere tamami
le serbest hareket etmek hakkının 
verilmesine dair ittihaz edilen karar 
Romada memnuniyetle karşılanmış

tır. 

lngiliz - Italyan itilafının aktinden 
beri böyle bir netice beklenmekte i
di. Habeşistan meselesinin halli ise 
Italyanın Milletler Cemiyetine kar
Şl ittihaz ettiği tarzı harekette bir de 
ğişiklik husule getirmemiş olmasına 
rağmen beynelmilel vaziyetin aydın
lanmasına yardım etmiştir. 

Siyasi ltalyan mahfelleri bu di
kenli meselenin hallinde Fransa ve 
İngiltere tarafından gösteril~n hüs
nü niyetten memnuniyetle oahset-

mektedirler. 

Londrada iyi akiıler bıraktı 
Londra, 13 (A.A.) - Taymis gnze 

tesi, tlalyan imparatorluğunun tanın 
ması lehinde konseyce ittihaz oıunan 
karardan dolayı memnuniyet göster 

Nitekim bugüne kadar olan gi
diş bu istikamete göredir. Birkaç se
ne evvelki vaziyetle bugün arasında 
büyük farklar vardır. 

Bulgar milleti, enerji sahibi, çalış
kan, kabiliyetli bir millettir. Birkaç 
sene evvel bu milletin zengin enerji
leri, hariçte ve dahilde menfi yollara 
sarfediliyordu. Bir taraftan akıncı 

şekilde çeteler, komşu arazide bü
yük Bulgar istila emelleri için saha
lar hazırlamıya uğraşıyordu. Bir ta
raftan da dahilde taşkın siyasi ihti
raslar devam ediyor ve istikrarsızlık 
yaratıyordu. 

Bulgaristan Kralı Majeste Boris, 
barış, sükun ve istikrar ideallerine 
destek oldu. Bulgar Başvekili B. Kö
se İvanof, çok çetin bir vazifeyi bü
yük bir muvaffakıyetle başardı. Ba
rış ve istikrar yollarında bir düzüye 
ilerledi. Siyasi görüşünün gençliğini 
ve dürüstlüğünü, son Bulgar seçim
lerine tatbik ettiği prensiplerinde de 
gösterdi. 

Bu müsbet gidiş sayesinde Bulgar 
milletinin enerjileri, harici akıncı

lık ve dahili ihtiras sahalarından çe
kildi. Yaratıcı sahalarda çalışmıya 
başladı. Bir defa böyle bir yol tutul
duktan sonra Bulgaristanın müşte

rek Balkan ideallerine yaklaşması 

ancak bir zaman.meselesinden başka 
birşey olamazdı. 

a ın ı yo unun tamamıyle a-mekte ve daha geniş bir tarzı halle y k ı k ı 
doğru ilk adımın atıldığını yazarak çılması için bugün atılacak 

Elliva gazetesi Fransızlann Tiirki
yeye fazla konsasyon yaptığını bi1di 
ren ve Hasan Cebbare'nin methiise
nasını yapan bir makale neşretmiş
tir. Gazete, ayni zamanda bitaraf ko 
misyon azasının Türklere kolaylıklar 
ve Araplara. ise bilakis zorluklar çı
kardıklarını bildiren ya.zılar neşredi
yor. 

Beyrut konıoloıumuz. için 
tez.ahiiTat 

Berut, 13 (A.A.) - Mevlud müna 
sebetile Berutta her sene yapılması 
mutat merasime giderken, baş kon
solosumuz, caddelerde toplanan bin
lerce halk tarafından "yaşasın Ata
türk, yaşasın Türkiye" nidalarile 
emsalsiz çoşkun tezahüratla selam
lanmıştır. Kendisine ayyıldızlı müte 
addit buketler verilmiştir. 

Ankaranın kararı tatbik 

edilecek 
lıkenderun, 13 (A.A.) - Delege Garo, 

dün akpm bir ıuvıre vermlıtlr. Bu ıuva· 
rede Ankara kararlarının tıtblkatlna alt 
emirleri tamamen imza ettlfjlnl bildirdi. 
Fakat bugUn dahi tatbikat hakkında her· 
hangi bir mılOmıt elde etm1ye muvaffak 
olamadım. MılOmdur ki, Milletler Cemi • 
yeti tarafından Hataya glSnderllen komlı • 
yon ilk intihabata alt muameleleri kon • 
trole memurdur. Bu muameleler ırka ar
kayı yapılacak olan Uç merhaleyi ihtiva 
etmektedir. 

1 - Seçlcllerln cemut ltlbırlle te1elllerl 
2 - ikinci derece mUntehlplerln ıeçll • 

meal. Şamil, bu ahdinde haksız değil
di. Çünkü Aşilta, ne harbin icap 
ettiği bir sebeple ve ne de askeri 
bir maksatla tahrip edilmişti. 

böyle bir hareketin hakikate göz yu- bir adım vardır. O da Triyanon ve 
man bir idealden daha kıymetli ol- Nöyyi muahedelerinin askerlik hak- 3 

- Mebuıların seçtımeal 
Şimdi yapılın it birinci merhaleye tla • 

dugu~ nu kaydeylemcktedir. kındaki hükümlerinin kaldırılması-

,.._ . --- . -·- --- . 
haileyi yalnız bir tek sebeple yap-
mıştı ki, o da, halkın gözünü kor
kutmak, ve bu faciaya Şamilin se
bep olduğunu bütün Avarlara ih -
sas ederek, ona karşı bir nefret u
yandırmaktan ibaretti. 

(Devamı var) 

--:,, - ----·-o-- ... . 
Milletler Cemiyetine verdiği temina

tı ihlal ettiğini yazmaktadır. 

Nius Kronikl gazetesi de kon-;ey

de dün cereyan eden müzakerelerin 

kollektif emniyeti prensipini mezaı·a 
koyduğunu ileri sürmektedir. 

HASTALARA YUMURTA 
Yumurtanın hastalar için ne ka

~ar değerli ve lüzumlu gıda oldu
gunu, şüphesiz, yeni öğrenecek de· 
ğilsiniz. Daha ateşle yatakta ya
tarken, hastalığa göre, bir ytfmur
ta sarısı sütü içmiye yardım eder. 
Nekahat devrine girince, her ye
mekte~. önce bir rafadan yumur
ta verılır. Zayıf, veremli hastalara 
yumurta yedirilmek lazım olduğu
nu da ~rtık herkes • hatta pek faz
la denılecek derecede - biliyor. 
Şu kadar ki, ha!'ltaya yedirilecek 

yumurtanın bir takım sıkı şartlan 
vardır. Onları hatırınıza getirece
ğim: 

1 - Ha!'ltaya yumurta mutlaka 
taze olmalıdır. Yumurta taze iken 
pek faydalı bir gıdadır. Bayatlayın
ca zararlı olur .. Taze yumurtan 
anlamak için en ha!'lit mml onu s~
ya batırmaktır. Taze yumurta, su
yun dibinde diimdiiz yatar. Oç, beş 
glin gN·ince, hir tarafı yukanva 
doğru kalkar, 20 derE'celik kad'ar 
bir zaviye yapar. Sekiz gün sonra 
daha ziyade cfofrulur, zaviye 45 
derece olur. tiç haftada zniye 75 
dereceye çıkar. Bir aylık yumur
ta suyun içinde ayağa kalkar, da
ha ziyade bayatla~·ınca suyun üze
rinde yüzer... Hastanın yiyeceği 
yumurta suyun i~inde dümdüz yat
malıdır. 

2 - Bövle muaveneden sonra 
bile, yum.;rtayı dikkatle kırdıktan 
sonra sarısının dağılmamı~ ve be
yazının şefCaf olduğuna bakmalı
dır. Hastaya yedirmeden, yahut o
nun yiyeceği herhangi bir şeye yu
murtayı kanştırmadan önce kokla
mayı da unutmamalısınız. Bavat 
yumurtanın fena kokusunu herkes 
bilir. 

3 - Hastaya yumurtanın sade 
sansmı yHirirMniz. beyannı baş. 
kalı yiyebilir. Bir pnclen :dyacle 

saklamamalıdır. Yumurtanın beya. 
zı mikrop yu,·ası olur. 

4 - Yumurta süte veya çorbaya 
kırıldığı vakit, çorbanın, sütUn sı
caklığı 50 dereceyi geçmemelidir. 

5 - Yumurta hastanın her han
gi bir yiyeceğine veya i<:ecegıne 
kan~hrıldığı vakit, onu tekrar kay 
natmak lazım olursa, doğrudan 
doğruya ateş üzerine değil, fazla 
pişip, kaynamaması için, İ('.erisine 
su dolu kapla ateş üzerine. yani 
yumurtanın girdiği şey, bulundu
ğu kapla beraber, su i~erisine ko· 
nulmalıdır. 

6 - İçerisine yumurta kırılacak 
süt önceden kaynamış olmalıdır. 
Bunun için de, siit açık bir kapta, 
yahut üzeri delikli bir kapakla ör· 
tülü kapta, hafif ateşte beş dakika 
kaynatılır. 

7 - Siitiin içine yumurta kırıl
mazdan önce, sütün şekeri iyice e
rim iş olmalıdır. 

8 - Sütlii kakao ic:ine yumurta 
kırılauksa, kakaolu siite so~uk i
ken kanştınnahdır. Yumurta. ka
kaosu konulmuş süte kanstırıldı-
iı vaki te yine öyle. " 

9 - Yumurtanın beyan katıla
~ınca hazmi güçleşir. Onun için 
hasta~·a yedirilecek yumurta dai
ma az, beyazı katı olmıyacak ka
dar pişirilmelidir. 

1 O - Yumurtanın sarısı daha 
kolay hazmedilir ve daha çok gıda 
getirir. 

J l - Bununla beraber ~·umur
tanın beyazı çiğ iken çalka~ırsa o
nu sütle, şekerle, kakao ile Karış
tırarak hastaya yedirmek için pek 
işe yarar. 

12 - Bir yumurtanın sansı ile 
beyazı bir arada - ortalama hesap
la - hastaya 74 kalori verirler. Bun
dan başkaca da 8,5 gram kadar ma 
den getirirler. Bunlann de hasta 
için pek büyük kıymeti vardır. 

~.~ 

Cihan Harbinden sonra Macaris-
tan ve Bulgaristan gönül nzasıyle 

barış imza etmediler. Bu iki memle
ketin varlıklarını korumak imkanla
rında diğer memleketlerle müsavi 
hak sahibi oldukları inkar edildi. 
Kendi hislerimizi yoklıyarak anlıya
biliriz ki müstakil bir millet, diğer 
milletler için caiz sayılan bir haktan 
mahrum bırakılmayı hiçbir zaman 
affetmez. Böyle bir engel ortada bu
lundukça barış ve dostluk ruhlara 
sokulamaz. 

Biz bu düşünceyi bugün ilk defa 
olarak ifade etmiyoruz. Geçen sene
ki Bulgar manevraları münasebetiy
le yazdığımız bir yazıda da, Macaris
tana ait diğer bir yazımızda da bu
nu açık bir surette müdafaa ettik. 

Bu iki memleket, kudretleri dahi
lindeki silahlanmayı zaten gizli ola
rak yapıyorlar. Fakat hakiki barış 
idealinin riyaya tahammülü yoktur. 
~ademki bugün dünyada asayişsiz
lık vardır, mademki silahları terket
mckten bahsetmek zamanı gelme
miştir. Macaristan ve Bulgaristan 
da bu sahada tam bir istiklalin icap
larına sahip olmalıdırlar. Bunun 
için Küçük İtiliıfın ve Balkan Birli
ğinin hiçbir mukabele ve taahhüt a
ramadan hareket ve teşebbüse geç-' 
meleri, banş id~alinin Balkanların 

içinde ve civarında ruhlara yayılma
sına güzel bir imkan açmış olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yapılan imtihanların 
Neticesi 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)
Gümrük komisy1.mcusu, maiyet me
muru ve tüccar müstahdemliği için 
yapılan imtihanlara girenlerin evrakı 
Gümrük ve İnhısarlar Vekaletince 
tetkik edilmektedir. Tetkikler bugün 
lerde bitecek ve kazananlara tebli
gat yapılacaktır. 

Sıtma Mücadelesi 
Safranbolu, (TAN) - Kazamızda 

ve bilhassa Karabük mıntakasile köy 
lerinde çok görülen sıtma ve dalak 
hastalıklarile mücadele için gelen sıt 
ma mücadele teşkilatı reisi Emin ve 
Çankırı mücadele doktoru Abdurrah 
mandan mürekkep heyet köylerde ta 
rama işini bitirmiş, Karabük inşaatı 
sahasında da meşgul olduktan sonra 
vazifesi hitam bularak dönmüştür. 

"" olan yani 1 Temmuz 1918 den evvel 
__.._.._ -·-~-·-- L-.,.,flla .. 

rlnl hangi cemaate menıup addettiklerini 
kayıt ve teaçll ettlrmelerl itidir. Bu suret 
le kaydedilen vatındıtl•r ikinci derece 
ıeçlcllerlnl ve bunlar da mebuıları seçe -
ceklerdlr. 

Bitaraf kuvvetler bulunmalulır 
Teıçll muamele1l durmuı ve duracak de 

Olldlr. Bu muamele Milletler Cemiyeti ko 
mlıyonunun idaresinde her tarafta devam 
etmektedir. bu komlıyonun hUkmU ise, 
bürolarının ve turizm oteli ile huıuıt mıh 
kemeılnln kapısından öteye geçmez ve 
baık• türlU de olamazdı. Bııka tUrlU olı
bilmeel için Hatayı seçim müddetince Mil· 
letler Cemiyetinin bitaraf kuvvetlerlnln it 
gall altını koymak lcıbederdl. Komlıyon 

ve huıuır mıhkeme hükOmet ve zabıta 

kuvvetlerlnln yardımlırlle it görmektedir. 
Bu kuvvetler Frın11nın emri altındadır. 

Türk kuvvetlerlnln müdıhıleal lıtlınıl 

hallerde derplf edlleblllr. Türküm diyen
lerin bu seçim büroıundın TUrk kartı ile 
çıkarken hiçbir kırı kuvvetten korkma
ması için en bitaraf bir adalete gUvenme· 
ıl lcabeder. Fransız manda hUkOmetlnln 
üzerine aldıijı meeullyet glSrUIUyor ki, çok 
büyl.iktür. BUtUn gayri mü11lt prtlar için 
de olm111nı rıijmen ıeçlme kendlılne haa 
vakırlle, ıükOnetlle yardım eden unıur 

yine de Türk unıurudur. 

Cerrahide Yeni 

Cereyanlar 
(Başı 5 incidf!) 

mann, bizi kliniğe davet ettiğin
den, iki günümüzü Almanyanın şi
malindeki bu küçük şehirde geçir
dik. 120 bin nüfusu olan bu şehir 
çok sevimli, sakin ve bittabi diğer 
Alman şehirleri gibi çok temiz. 931 
de inşa edilmiş olan 300 yataklı 
gay~t modern bir cerrahi kliniğe 
malıktir. Profesör, kliniğini bizzat 
gezdirmek nezaketinde bulundu 
evine davet etti. Ziyaretimiz mü~ 
nasebetile klinikte zengin bir ame
liyat listesi hazırlamış. Gerek ken
disinin, gerekse şeflerinin yaptık
ları ameliyattan zevk ve alaka ile 
seyrettik. 

Rostock'ta üniversitenin büt•· 
hl. .k ~ 

ını lerini bir araya toplamak f _ 
r t' b a a .ı!.e ıne aşlanmıştır. Cerrahi kli-

nıgın yanına büyük bir göz kliniği 
ve anatomi patalojik enstitüsü ya
pılmıştır. Dahiliye kliniğinin inşa
sı?.a da. başl~nmak üzeredir. Önü
muzdekı eylul ayı içinde Viyana
da toplanacak olan milletle ..... k r arası 
§ır~ı .. ongresinde tekrar buluş • 
ma uzere Alman meslekta 
veda ettik. Şlmıza 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş şekli 

1 2 3 4 o 6 , 8 9 10 
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Askerlik işleri 

Yedek subayların yoklaması 

Kartal Askerlik şubesinden: 

Yedek sübayların senelik yoklamnsı l 
Haziran 938 den itibaren başlıyacnktır. 30 
Haziran 938 de bitecektir. Şubede kayıtlı 
subayların nüfus cüzdanları, askeri vcsi
kalıırı fle şubeye murncnatlarını ve İstan
bulcla oturanların mektupla müracaat etmi 
ycrek bizzat gelmeleri. 

* 
Kadıköy Askerlik Subesinden: 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Bugün: 

1 Dr. HAFl7 CEMAL 
• Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Salı. Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meceanen 
Divanyolu No. 104 

Şehremini llalkevinde bu akşam saat Telefon: 21044 • 22398 
20,30 da unlverslte doçentlerinden Enver 
Ziya Karat tarafından " Genel savaşta Ça 
nakkalenin zorlanması,, mevzulu bir konfc 
rans verilecek, evin temsil kolu tarafın -
dan bir piyes verilecektir 
Yarın: 

1 - 938 yılı haziran birden nihayetine "' 
kadar yedek sübay ve askeri memurlann Yeni Nesil ilk okul talebesi tarafından 

Beşiktaş, Yenimahalle Kuyu sokak No. 
3 ev. Ahmet oğlu Hasıın Fehmi İstebcn, 
1937 tloi Doç P4. 126831, T. L. 1200, Be
yoğlu Üı;üncü Noter 9 sµbat 1938 - Balı
kesir İ7.mJrll Mob. No. 393 Besim Özkarn
su, 1938 Doç uzun şasi T. I •• 2210 Balıke
sir birinci Noter 10 K. sanı 1938 - Mal
kara camii Atik mahallesi. Mustafa Erat, 
Doç kaınvon şasesi 41-19361 T. L . 1750, 
Beyoğlu Üçüncü Noter 7 K. sani 1938 -
Sultanahmet Tevkifhane kal"$1Sl Kibar 
Zade apt. Birinci kat, Sait. 19311 tipi 4 ki
şilik Doç T . I.. 1750, nPVoğlu Ücündi No
ter, 3 K. sanı 193R - Nişantaş Sair Nlıztır 
sokak Gelep apt. Daire No. 1, Kdmll oğlu 
Mehmet Gökdeniz. 1938 tini tenezzüh T. 
L . 1525, Beyoğlu Ücüncü Noter 3 K. Sani 
1938 - Nisantas Sair Niı?fır sokak Gelep 
apt. Daire No. 1 Bekir oiilu Hnllt l!l38 tini 
T. L. 1500, Beyo~lu Üc;üncil Noter, 3 K. 
san! 1938 - Malkara Hacı Evhad mahalle
si No. 96. Cemal Ener, 1937 Upl kaptıkac;
tı. T . L. 950, BPyoğlu Üçüncü Noter 12 T. 
Evvel 1937 - lstanbnl, Süleym::ınlyc, Sn
manveren mnhallest Siyavuş pa$8 sokak 
No. 30, Hasan oğlu Hasan Ksrabıılut, 1937 
uz.un şase T. L. 1500, Beyoğlu Üçüncü No
ter, 17 Eylül 1937 - Bigadiç n::ıhiycsl, Ku
yu mahallesi. Hacı ~chmet oğlu All fmer, 
1937 tipi U7.un ketmyon şasesi T. L. 1500 
Beyoğlu ÜC"iincU Noter, 7 EylUl 1937 - Sul
tan Hamam Yeşlldirek, Yeni sokak No. 6, 
Mustafn oğlu Sabri Yılmaz, 1937 tipi oto
mobil T. L. 1725, ncyo!(lu üçiincii Noter, 
ın Aihıstos 1937 - Eminönü. Arpacılar cnd 
desi, No. 39 - 41, Akın elbise mnfazası sa
hipleri, Hasır iskelesi No. 50 Kon -
servıı mağa7d1ı:1 Sofol<lu oğlu Pindaros Pla 
tonfdls, Sotirl o~lu Stnvri S::ınduka, Yorjti 
oğlu Prodormos Senıtül oğlu 137 tipi oto
mobil T. L. 1740, Bevoğlu iic:üncü Noter 
10 All'ustmı 1P~7 - Galata. Kemeraltı cad -
desi İ?.mirlioğlu han altı, Gebzeli Ali RıT.a 
No. 9, Bth<'molHu Murat ve Hnındi Yılmaz 
Kardeslrr, 1937 tioi kamyon T. 41-11312. 
T. L. IMO, Beyoğlu üçüncü Noter, 29 Tem 
muz 1937. 

mutat olan yoklamnlnrı yapılacaktır. yarın saat 15 te İstanbul kız lisesi salo -
2 - Şubemizde kayıtlı olan yedek su- nunda bir milsamere verilccckUF. 

baylar ve askeri memurlar yoklamaya ge * 

l 
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~ 
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BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 

nıı 

YUKARIDAN AŞAÖIVA: 

lirlerken beraberlerinde nUfus cüzdanla-
rını askeri hizmet vesikalarını ve sıhhi 

subaylar lı;ln diploma ve ihtisas vesikala
rını sıhhi raporu olanlar da raporlarını 

alarak gelmeleri: 
3 -; Mektupla yoklamalannı yaptıracak 

ların da yukarıda yazılı belgelerini mek
tuplarında tafsilatlı yazarak göndermeleri 

* Sarıyer Askerlik Şubcslnden. 
Tekaüt maıışı almakta bulunan ve hfılen 

ya mütekalden veya ücretle istihdamından 
dolayı ve ya herhangi bir sebeple tekaüt 
maaşını almak üzere müracaat etmiyen ve 
ya izinsiz olarak yurt dışına çıktın ve hük 
men tekaüt hakkından mahrum edildi~ln 
den dolayı tekaüt maaşı kesilen miltekalt 
lerln mayısın 31 inci giınü akşamına ka
dar nüfus k~gıdı ve resmi senetleri ile 

1 - Bir vllAyetimiz - Aptallıfa misal şubeye müracaatları. 
olan bir mahlOk 

2 - MAnasız - Bir muharririmWn ilk 
adı. 

3 - Yaprak - Büyilk 
4 - Meşgul etmek 
5 - KAr değil - "işte,, nln kabası 
6 - Arapça su - Hayvanların evi 
7 - Sanat 
8 - Yapılması mahzuruz - Bir nevi ça

maşır 

9 - Takdim etme - Erkek adı 
10 - Anadoluda "yavru,, manasına ge

lir - Kuvvetli ziya 
SOLDAN SAGA: 

1 - Yoğurtlaması Anadoluda çok yenen 
bir ot. 

2 - Masal hayvanı - Sinir, 
3 - Ege denizinde bir adamız - Bir ne

vi iplik, 
4 - HAkimiyetini kaybetmiş baska bir 

millete tAbi zilmre - Müslümanlar 
okur. 

ESKi HA YDEN, YENi 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 

en mükemmel olan bu mağaza

da muhtelif mobilyaların en zen

gin çeşitlerini bulacaksınız. SA

LON, YEMEK ve YATAK TA

KIMLARINI her yerden iyi ve 

ucuz fiyatlarla tedarik edebilir-

siniz. 

ı 

5 - Şarkıda tekrarlanan kısım - Ma7.i ••••••••••••••ıı;;.-. 
nin sonu Zührevi ve cılt haJStalıkJan 

6 - Bir uzvumuz - Avrupada meşhur 

Miirettipler Cemiyeti toplantısı 

Tilrk Milrettlpler Cemiyetinden: 
Bu yılki toplantısında bütün matbaa iş

çilerini altıkactar eden yeni niı.nmname 

projesini müzakere edecektir. Kongrenin 
15 mayıs 938 pazar günü saat 14 te Cağa
loğlunda Eminönü halkevi solonunda yo
pılmıısına knrar verilmiştir. Mi.lrettip, ma
kinist, mücellit, clnkograf ve bilumum 
mntbaa işı;ilerinin o gi.ın ve o smıtte toplan
tıda hazır bulunmaları istenmektedir. 

ISTANBUL BULGAR KADIN 

HA YIR CEMiYETiNDEN : 

Cemiyetin umumi heyeti nizamna

menin bazı maddelerini tadil etmek 

üzere fevkalade olarak 15-5-938 tari

hinde saat 15 de Beyoğlu Bulgar O

kulu binasında toplanacağından cemi 

yet azalarının gelmeleri rica olunur. 

Şfrket!miz tarafından sııtılan seneden o
lan bo~ları lideninclye kndnr mfükiyeti mu 
hafazn kavdl sartile satılmış bulunduJ;J 
ve mezkur otomobil ve kamyonların şııhsl 
<ı:ılis tarafındnn satın alınacağı 7.runan şir
ketlmh:in rıza ve muvafakati tohliyrslnln 
istihsali ldzımgeldiği bermuclbl konun ilan 
olunur. Tatko Şirketi 

Ankara Valiliğinden : birşehir Hayr·ı Om 
7 - Su yolu j r · er 
8 - Ayakta Keşif bedeli fü29962,, lira "07,, kuruştan ibaret bulunan Ankara - İs-

ıg"Jeden sonra Beuog-ıu Agacarıı 
9 - Birlblrlerine uygun olRn}ara de - J - tanbul yolunun 1 on ı """ : 1 - "'"'' ı " .... ,,. ~ . · • " 

·ı:ı-ısmdıı Nn 1~3 i'PIE>tnn ·4:-{fıı- 1 l ·· f ı l rf l"l nlr - Siyaha çok yakın ı ·., , mirat i e köpru ve men ez iş eri kapa ı za usu ı e eksiltmeye konul-
10 - Tatma Wssi - Bir nevi meyva ı:ıııı••••••••••••••• muştur. 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şırketine birinci derecede ve sı

rada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf mari!ctile 149 No. lu 
mahallin arsasının beher metre murabbaına yedişer ıiradan 791 ve bina
nın bir buçuk kat itibar edilerek beher metre murabbaına altışar liradan 
798 ve 151 No. lu mahallin arsasının beher metresine yedişer liradan 2667 
ve binanın iki kat itibarile beher metresine sekiz liradan 3808 lira ki he
yeti umumiyesine 8064 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kuzguncuk
ta Paşalimanı caddesinde eski 120 yeni 149, 151 kapı No. lu sağ tarafı Ce
mal yalısı sol tarafı Popol kadın hanesi arkası deniz, öniı yol ile mahdut 
iki kısımdan ibaret sahilhanenin evsafı: 149 No. lu evin zemin katı: Zemi
nin toprak bir taşlık bir kuyu merdiven altında üç kömi.irlük zemini çini 
bir koridor ve bir oda ve zemini ahşap diğer bir oda ye önünde etrafı de
mir parmaklıklı bir rıhtım. Birinci kat: Bir sofa iki oda bir hela ve diğer 
151 numaraya geçen bir ara kapı vardır. 

151 No. lu hanenin zemin kalı: Bahçeden geçilmek suretiyle camlı ve 
zemini mermer bir antreden helaya girilmektedir. Bir sofa üzerinde biri 
yüklü dolaplı iki oda bir salon ve bu salona kapısı olan bir sarnıç ve yine 
ufak bir koridor üzerindebir hela ve bir kömürlük va"dır. Bu kısmın sol 
tarafında zemini malta ve temelli maltız ocaklı ve sabit kazanlı bir mut
fak bulunmaktadır. Birinci kat: Büyük bir salon üzerinde yüklü dolaplı 
dört oda ve altı boş her tarafı kapalı bir koridor mahalli, bir hela ve mer
diven başında bir kömürlük mahallinden ibarettir. Bu kısmın haricinde 
ayrı bir kapı ile zemini kısmen malta ve kısmen tuğla döşemeli bir taşlık 
üzerinde bir oda ve odaya muttasıl ve mutfağın üzerinde zemini malta dö
şeli bir taraça da vardır. Bahçede bir kuyu ve onun altında bir bodrum 
ve yan tarafta da ufak bir rıhtım vardır. Umumi evsafı: Evler eski ve 
muhtacı tamirdir. Sarnıçla mutfaktan maada a)ssamı ahşaptır. 149 No. lu 
evin arsa sahası 113 metre, murabbaı olup bunun 88 buçuk metre murab
baı bina ve mütebakisi bahçe ve rıhtımdır. Diğer 151 No. lu evin arsa sa
hası 381 metre murabbaı olup bunun da 236 metre murabbaı bina ve mü
tebakisi bahçe ve rıhtım olan gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya 

konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafından görü
lebilecek ve 24/6/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on dörtten on 
altıya kadar Dairemizde açık arttırma suretile satılac&ktır. Satış emlak 
ve Eytam Bankasının 844 No. lu kanun hükümlerine tabi olduğundan 

mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmak
sızın gayrimenkul yukarda yazılı günde en fazla arttıranın üzerinde bı
rakılacaktır. Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve 
tellaliye ve vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz 
bedeli müşteriye aittir. Satış bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra ve iflô.s 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve mas
raflarına dair olan iddialarım evrakı mtisbitelerile birlikte 20 gün içinde 
Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların 

işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 938/69 dosya numarasile Dairemize müracaatla-

rı ilan olunur. "2837,, 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
lıbu CJayrimenkulii satın alanlar arzu ederlerse 

bankaca takdir edilecek kıymetin % 50 si kadar 
kendilerin• lkrazatta bulunabilir. 

Eksiltme 2/6/938 Perşembe günü saat on beşte Ankara Vilayeti Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektuplan Ticaret Odası vesikası ve "2247., lira "15,. 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekale
tinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıkları müteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Reisliğine ver
meleri. İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. \ 

"1424,, 1112820,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komlstonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdü için 4000 metre çamaşırlık bezin 
16 5/938 Pazartesi günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1000 lira ve ilk teminatı 75 liradır 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde İlk teminat makbuzlariyle birlikte Ga

latada eski İtha18t Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınalma Komis-
yonuna gelmeleri. "2839,, 

lstanbul Sular idaresinden : 
Açık arttırma ile ot satııı ilanı. 

İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayın namile maruf olan arazisi da-
hilinde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - Satış şartnamesi levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Teminat akçesi Elli liradır. 

3 - Açık attırma 19 Mayıs Perşembe günü saat onda Bakırköyünde A
razi dahilinde yapılacaktır. "2812,, 

Karacabey Kaymakamhğından : 
Tahmin Bedeli Cinsi Markası 

900 Lira Bakır Sırt tulumbası Vermüral 

Miktarı Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

67 50 

Karacabey köyleri için alınacak olan yukarıda cins, marka ve miktarı 
yazılı bağ tulumbaları 12-5-938 gününde başlamak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. Taliplerin ihale günü olan 27-5-938 Cuma günü saat 15 de 
Karacabey hükumet konnğındn müteşekkil eksiltme komisyonunda yüz
de 7 ,5 teminat akccleriylc müracaat etmeleri. "2834" 

Kocaeli Vilayetinden : 
İzmit - Karayakuplu yolunun 5 X 986 - 10 X 726 kilometreleri ara

sında ihzar edilecek 3608 metre mikap taş Mayısın 16 ıncı Pazartesi gü· 
nü saat on betşc ihale edilmek üzere kapalı zarf usulıyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşü bedeli "5023,, lira 36 kuruştur İsteklilerin o gün zikre
dilen saatten bh saat evveline kadar teklif mektuplannı Ticaret Odası 

vesikası ve Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikası 
ve 376 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya banka makbu· 
zu ile 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat v~hile vilayet 
makamına. şartname keşif cetveli ve mukavelenamevi ~rmek tstiyenle
rin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaattan lAzımdır Posta ile gön· 
derilecek mekturlarda vukua ~elecek teehhür kabul !'dilmez. "24R5,. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neertyat Tllrk Limitet Şirketi Bam1ctıiJ Jel TA.N Matbaam 
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lstanbul Belediyesi ilanları 

1 - El arabalan bir kiti tarafından ıiirülüp daha ziyade 
kimaelerin yardımı kat'iyen yuakbr. 

2 - El arabalarının geni,liği 60 boyu 90 ve aatıhdan itibarefJ 
yüksekliği 50 santimetro ve sathı 0,54 santimetro murabbaındatı 
fazla olamaz. Ancak en ve boy eb'adı yukarıda gösterilt:n sahayt 
geçmemek ~rtiyle kullanı• icaplarına göre deği,tirilebilir. 

3 - Arabaların üzerine konulan ef y& araba sathının sınırırı1 

ve muayyen yüksekliğini ve ~ınacak efyanın ağırlığı elli kiloyıl 
asla tecavüz edemez. 

4 - El arabalarında sağlam bir firenle tek veya iki teker· 
)ekli arabalarda bir de açılır kapanır destek bulunacaktır. 

5 - Ah~p arabaların dı• kısmı tek bir renkte boyalı ve içİ 
temiz ve çinko kaplı olacaktır. 

6 - El arabalarının malzemeıi yeni, sağlam ve temiz olm•· 
lıdır. Eski hurda ve batka vasıtaların enkazınadan el arab 
meydana getirilemez. 

7 - Araba daima aağlam, temiz ve boyalı olarak muhafaı 
edilecektir. Eski piı ve sefil görülen arabaların kullanılma 
yasaktır. 

8 - Arabalann tekerlek inta malzemesi ıerbeıtçe 
olunur. 

9 - El arabalan sokaklarda bırakılamaz. 

1 O - İskele ve bölük hamallarının yekdiğeri ne pek yak 
veya ka ... rlıklı mağaza ve depolarla diğer nakil vaaıtalann i•l 
mediği yerlerden ef ya t&fımak için kullandıkları el arabaları b 
kayıtlardan hariçtir. 

11 - Telefon, elektrik kabloları gibi hususi bir surette ve 
İflerin icabına göre ötedenberi kullanılmakta olagelen arabal 
bu kayıtlardan istisna dilmittir. 

12 - Üzerine oturularak ve ayakla veyahut makine ile ae 
kedilen arabalar bu kayıtlara tabi değildir. 

13 - Ekmek tatman arabalarla seyyar satıcılar tarafınd 
kullanılacak arabalar bu tenbihin dıtında bırakılmıftır. 
için ayrıca tip verilecektir. 

14 - El arabalarının 15/Mayıs/938 tarihinden itibaren lata 
bul Karaköy Köprüsünden geçmeleri ve Voyvoda, Okçu Mut 
Şişhane cadde ve yoku,larında aeyrisefer etmeleri yua.ktır. 

1 S - Yukarıda yazılı vasıf ve tartlara ilin tarihinden iti 
ren on bef gün zarfında mevcut el arabalarının uydurul 
tarttır. 

Bu tartlara uygun olmayanların bu müddetten sonra kullan• 
maları kat'iyen memnudur. "2858 "B " .,, 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankası 'ftirk Anonim Şi.rketj.ne birinci derece ve 

rada ipotekli olup tı.mamına Ü<: ehli vukuf marifetile beı bin dört yüz'!", 
•.., •• _. --x....,·• •··- ···.1 .. ----·- _ ....... • 1 T:r ', a..v •"' - - ' 

mahallesinde (Rızapaşa) Muhtar sokağında eski 60, yeni 9 No. Jı sağ ti 
rafı borçlulara ait 11 No. lu ev. Sol tarafı Italyan tebaasından Jak Sü.)cLl1 

hanesi, arkası Ekmekçi Kosti fırını, cephesi yol ile mahdut evin evsıf 
Beş ayak merdivenden çıkılır knpıdan içeri girildikte; zemini çimento Ç 
ni döşeli bir taşlık, sağ terafta pencereleri demir parmaklıklı bir oda. e 
rafı mermer döşeli bir hala ve bir mermer musluk ve bir ufak dolap, 
lıktan bir kapı ile mutfağa geçilir. Zemini çimento çini döşeli alafrarı 
bir ocak ve yanında çamaşır kazanı beton yapılmış bir çamaşır tekn 
vardır. Bu mutfaktan kapı ile gedlir çimento çini döşeli bir pencereli 
demir parmaklıklı bir oda vardır. Yine taşlıktan zemini toprak ve se 
ayak merdivenle fnilir bir bodrum vardır. Mutfaktan bir kapı ile bah 
ye çıkılır. Birinci kat: Zemin katından ahşap korkuluklu ahşap merdiv 
den birinci kata çıkılır. Bir sofa üzerinde iki oda, bir banyosu var 
Banyonun etrafı 1,30 irtüaımla fayans çini döşeli olup zemini karosi 
döşelidir. Termosifon emaye teknesi vardır. Yine zemini beyaz karosi 
dö~eli ve kısmen 60 santim irtifaında kara fayans döşeli fayans lavabo 
rezervarı havi alafranga hela vardır. Odalardan sokak cephesine tesa 
eden odada şahniş vardır. Ikincı kat: üzerinde aynalık mahalli bulurı 

' ahşap merdivenle çıkıh.hkta bir sofa üzerinde üç oda ve etrafı fayans ç 
döşeli emaye hela ile fayans lavaboyu havi ve zemini tahta döşeli bir 
turka hela vardır. Sofadan bir kapı ile sokak cephesine nazır ve ze 
kırmızı çini döşeli ve üzeri buzlu cam döşeli camlık demirleriyle yapıl 
ve önünde 90 santim kfırgir korkuluğu olan bir balkon vardır. Bahç 
iki tarafı duvarla muhat olup içerisinde müşterek frenk tulumbası, 
kuyu ve iki asma mevcut.tur. Binanın bahçeye ve poyraza nazır cephes 
iki katı galvanizli oluklu saçla kaplıdır. Binanın cephesi bodrum ve ze 
katı kırmızı Marsilya tuğlasiyle yapılmış olup mütebakisi tuğla ile ya 
mış ve üzerine sıva çekilmiştir. Zemin katında beden duvarları bir buÇ 
dahili bölmeler bir tuğla olarak yapılmıştır. Zemin katındaki mutfak 
vanını teşkil eden birinci katın döşemesi potrelli ve birinci katın so 
tarafındaki odanın tavanını te§kil eden üst katın döşemesi keza po 
olııp diğerleri ahşap kirış üzerine bağdadisi vardır. Içinde elektrik, 
kos ve havagazı tesisatı vardır. Umum mesahası 185 buçuk metrem 
baı olup Ul metre mnnıbbaı bina ve 104 buçuk metre murabbaı b 
olan gayri menkulün tamamı açık arttırmaya konmuş olup ilan tari 
den itibaren şartunmesi herkes tarafından görülebilecek ve 24-6-938 
rihine rastlayan cuma günü saat on dörtten on altıya kadar daire 
açık arttırma suretile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 
No. lı kanunu hı.iklimlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 
maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul. "'f 
rıda yazılı günde en faz!a arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttır 
iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pe)' 
çesi veya Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek laz 
Biriken bina vergileriJc çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf iC 
si satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye si' 
Satış bedeli peşin ödemek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 
maddesine tevfikan ıpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların g,; 
menkul üzerindeki hP.klarını ve hususile faiz ve masraflarına dair 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bil 
meleri lazımdır. Aksı halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun 
desine uygun surette hareket ~tmelert ve daha fazla malumat alma!< 
~PnlPrin 937-6149. dosya No. sile dairemize müracaatları ilan ol 
(2838) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
lıbu CJayrimenkulü satın alanlar arzu 

bankaca takdir edllecek kıymetin % 50 si 
kendilerine lkrazatta bulunabilir. 
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DE BCYCK SATIŞ 

JUYANTIN 

KUMRAL 

SiYAH 

TAN 

HAYATiMiN 
En büyük 
HEYECANI 

19'1 Jlayıam 15 inci Pazar günü 
abaf. ._. 10 da Beyojlunda Tünel 
cjva!'llMla istiklal caddesi Asmalıme.s 
cit mdtdlesinde Minare soka~ 
(PerapeJuın karşısındaki sokald8ı 
dahi llJl'Wr) müteveffa Vuds Paşa· j 
nın il" numaralı hanesinde bulunan 
çok Jaımetli ve nadide eşya:halı, tab 
lo, iarı nef'ıse biblolar ve gümüşler 1 

açık ailtll"ıııa sureüle satılacaktır 

Flaıma UIWü çok zengin stil yemek 
odası talmbı; lngiliz "Maple" fabrika 
ıı m...,lltından pomiye salon takım 
lan, t* aef"ıs gül ajaç kaplama In
giliz ,atak oda takımı; lake yatak o
daları; ılmitş biblolar; Bakara su 
takımı; lngiliz tabak takımları; kıy
metli _..,lar; acem minyatürleri; 
Ingilla!lleraz maden balık, çay, ye- tenllen NDSİ nrir. Ter Ye 11- HELLA 

PITT 
YENi SINeMA 

1LDIZI 

mit ft likör takımları, anvelop ma- k•nmekla lcat'lnen çıkmaz 
sif maMı "Maple" malı oyun, saloıı 
~" geridonları; Brokalar ve BütGn dün;pa Ml'ailerinde ııhbl eY• 

Usk~ ptmaları; yaldızlı ahc a- lafı haiz aaç boyalan anamda bi- Uo merutm IÜJlÜllde adi btl' pudra 
yjzeJmd Beyko:ı. kbeleri; sedefli ta- , Jr:ullanmak mecburiyetinde kaldım. 
bure1eıft Iqiliz kristalları,;Edirne ma riaci aelmittir. Saçlan ft cildi Padr&, clldlmde ~ parça y&plfl· 
salan ~ken yazıhane takımı; In- yar ve ytldm "makyajlı., bir tekil 
giliz liı1ilaon yazıhane; "Sahibinin .... kat'iyyen tahrit etmeden iatenilen renkte bo- pı.terlyordu. Bu pudr&daa tamamen 

si" ellfdrlkli gramofonlar;; InglUz yayau yeı&ne ııhhl aaç ho;palandır. IU'fI naar ettim. Ve havalaDdlnlmlt 
kol~ Louis XV teklinde brom ve krem& ~ De bnttmlnul ye-
lfleJQllJ nadide Bahü; Bohem kile- INGILIZ KAN~UI ICZANESI nı ve tamamen psrilnmea bir pudra 
ter; al• lfhen yıbrıklar vesaire BEYOOLU • IST ANBUL kullanmata bepadım. Beni görenler MarlO.t*l ft ~Salon YitriQWri .. ____________________ mllPflYOrdU. ÇUnkll ben artık ayni de. 

ve mlAlan,;~ ve Acem eski ıdllll I - llldim. 
koli~ 1 adet IJ)ekll Keşan 
eeccMllıd w Bahara hahsa, Şfnan, 
Smırpnt, IQnnan, Horasan seccade-
leri rr .. us piyanosu (7714) 1 

_,.__ıra 114•• 
1iıiUhıeleriniD flU')'OliU• 

nu *-'tznw _....ıertibat" 
~ •mıı oiaD •••• 
gQD1l ft 1838'".. ... be
rata bu defa Ms'8 mı.._.,,. 
Üze1'f .... A.tılfwill ft1& ~ 
car ldllecelinden talip olanla
rın twı.ta'da, lktUl&t hanında, 

t'erri'ye müracaatlan t-
1'n olunur. 

---=-u lkinci Sulh Hukuk Mabke 
mesı.ı.• Haydarpap Nümune has 
taba....,4ıe muhteW~ j'l~ 
te alta ., mürur ettiil ..... vulsl• 
ri taı@ndan alm~ e~ 24:' 
5-938 SALI günü ..a 10 411 ~ 
~ açlk arttırma ile satılarak 
J>U'Qa çevrlleoeilnden talip olanla
r ın satış günü maha1llnde hazır bu· 

TARA~A iSYAN iDiN SAÇLAR 
Eueriya bulundukları yeri terketmek arzuaunda 

olanlarclu. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Alııtırınız 
Bunun en iyi çareei 

PERTEV BRiYANTiNi Pudra•·---·· 
kuJlanmalctır. ~------• ytlk mdn'. Bu )'8Dl puıdramn formtft ve Mfee! hakkı bOytlk mali fec'alrl•. 

---------. -------------- hldarla ı..n Tok•llll '"':" nl 
Tekalll Okula Mlclllfftlnden : tarafından satm .,......,.~•• • 

Teknik okulu mühendlalik lnııını kabul bntfh.tn1-n M Mayıs 938 salı blOll puclrMI namH• Ye ......... da. 
ve 16 m~-~ ~ri ~il liiaflhendla mektebinde yazıh ha tue, daha W'mlD, claba 11111 SO. 
o~ JIPPılac81itl&\ 3074 ~ 'amuıua 3 el maddeel ahklmına istlııa- ıilııUnb. 
tf.iıA. ~k v~tıt müa":t!tlllca adJaıı, 26-2-9• tarih w 1118-2726 sayıh l.-.-
tamlnii eti ı.. ile. 11 ım.ap olduklan claireleN bildlrümlt olan(Nafia fen IGJ•BRll"'lft 
mektebi) mezunu fen memurlanmnbu husustaki talimatnameyi okuyup • 

bilgi edinmek v• tmtihap ~de ibraz ~ biiv,iyet Yesib••rz. Nazarı Dlkkatıne 
Dl 

•Janiua ...,... Wr lapaeıt .... 
-......;.;.------------------------------- Onlan H,um. .... .uiiinbde .__ 

heri ~ • kant alMak, •)'ili ..... 
da klımettu .......... .......... 

ıı=== 

ır. 

Bundan baıkı: 15.ooo, 12.ooo, lo.ooo lirahk 
ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) nralık iki 

Toblon mlAlaak•muı lftlnk hail- ................. .. 
bu W Wr biW takdim --·· ..._..,.. _____ ..,....,..__~ ..... ..-.~-lmllİı! 
tir. 

INTIRIALIANIK SEYRO· 
SINR HAnl 

<ZIDUA PLOVIDBA A.D.) KO'l'OB 
...... ~ tkt.at ......... 

................ pir. 
SBYTAll, YOLCU n EllTAALABA 

MAHSUSTUR. 

Yuplav banc!Uumı hbd1, 
f evkallde lüks 

''LOYCI • 
vapuru 17 MaJU tarlh1nde mt f8 

raddelerlnde a.ıata nlrtunmdaJi 

KOSTENCl'ye 
dolra harebt edecell lfbl 21 .,. 
aat 11 raddelertnde latanbuldan ba
rebtle PiRi. KODU ve ADRIY4· 
Tl1t LQL\NLAlmfA ulradiltt*n 
llOlll'a vmo:Dllt, TRIYl'.STB .e Sf
SAıt: l8keWldne ,..napcakbr. 

Yolma 'le emtea kabul eder. 
a. *Ml •IAwt ._--. tg1n 

Galata bank ban (Yolcu ulamı kar-
.... ,) & P41KllBIC u....- •· 
pur acen~ mGracaaı 9dileblllr. 
Tel: '47Ql/'fj " 

a.t 
• ao,ıa 

.. aı.oa 

19,11 
20,U 

-

Bu trenlere ancak bir gGn evveline kadar bilet satılacü ve katarın ha
reket lilni Köprü, Haydupala ft lanit llfelerinden bilet 1atılmıyacak-
t1r. 

Muvakkat 
teminat 

lira 
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KUVVET, IŞTEHA 

1 

Sıhhat YellGlefilİ'ıizin resmi ruhsahnı haiz olan! 

doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şuruptur. Kansızlık, 
iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve bar
sak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir göste
rir. Vücyda dinçlik, pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV· 

VET İLACI her eczanede bulunur. -
Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden 

bir çeyrek evvel yanm bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için 
ayni veçhile kahve kapğı. 

Saç balam•, aüzelliiin en birinci f&J'lıdır. 

Siz de sabahlan aç karnına • j 
bir kahve kaşığı 

Mazon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Mi de ekşilik. şişkin~k v~ 
yanmalannı ııderır. 

KABIZLIGI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. içilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
zarla kıyas kabul 
etmez. "M A
ZON,, isim HO
ROZ markasına 

dikkat. 

-~ . ...... . . ' .. "')... "'""' ... .-. .. . . 
•• ~, ~;"'.,: •. ,, ......... ·~ po. • 

• •• ~ t ~ .... -: :/J.JJ.?:"!~ · 
• "-' :! • .... , ı !" ..... ; ....... - . \n•"''"'••' ... ıı:. .·::-·- --· -&z ozer\ne 

· •• ya\nız _. derece 
\d beyan•\,8 t•"''z'n ne 

• Yukarda tfY\\yorUZ· eeyana te haztr•Z· 

1uzurnunu ·~:~,k~ o\duğunu her •;~~:nod•U f r\gl· 

ıs•"''"'' "• t\• "'ucehh•Z otan tUr\O ıesarrutun 
Süper Ekov• x. geUn\z. Bu d&rt Ancak ondan 

. \ görfY\•~• l ıeylnla. 
da\re ıer ed\\d\ğ\n\n \spattnı • muvafık q\ac~flın• 
nasa\ e\de \ karan" en -

verece{l\n z. 
ıSonr• 

\ O\abilirs\n\z
efY\ n 

RIGIDAIRE 

Saatler bırb rıni takıp edıyor ve h616 sobOhleyın 
taze bır kUV'tetle kolkabılmek w;ın bize 16zım 
olan .Okın bır uykuya bıt turlu kavuıamıyoru&. 

hte burada 

VALi DOL imdadımıza yetişir! 
Onu bir h re tecrübe edın•z. Zorar1ı .t ve 
lın rlerı ıc,~ ın edıcı olan bu ı l6c; uykusuzlııQo 
ko'lı umulmaz bır dovtıdır. 

...................... 
Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmt$ 6 santim kalınlı • 
ğında makine transmisyon, pft, 

kasnak ve yataklan ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mü
racaat edini:.r.. 

NEVRALJi 
N E Z L E 
BAŞ ve DIŞ 
AGRILARI 

-
KURU SİSTEM 

~\ ~tlTR1>t4f 
... ~ LD 5Ii 

11 

*9 

-------------

1 O T O N 
AGRILARI 
DiNDiRiR 

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
F abrikaaında 

KURU SiSTEMLE 
yapılan KELEBEKmarka 

KONTR ·PLAKLAR 
-<>-

Çarpılma, çatlama, bbanna ve 
Hİre stihi hi(bir inza cöstermez. 

ODEON 
Kontr-Plildar bu ıibi i.nzala

ra kartı ıaranti ile ıatıll1'. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ.dan mamul 
Kontr • pliklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. Plik Fabrikasının yeni artisti 

Bayan I F A K A T 'in 
y,.ni okuduğu plaklar 

N 2,-J o 2 ı Beni sana bailıyan r • ~ • Benim olsan (Yasemin) 

Nr. 270222 - Mihnetle geçen 
Çöznıek elinde değil 

BESTEKAR: SADETTiN KAYNAK 

Satıı Yerleri : 
lıtanbulda: ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudpa•• Kürkçü 

Han No. 28 - ISAK PILAFlDIS, Galata, Mah
mudiye caddeai No. 21. 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde : KARL HORNFELD. 

. tHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL. Keresteeiler. 
Satışa çıkarılan \'e cok kıymetli eserleri ha,·i olan bu plaklar cid

• den tavsiyeye şayandır. • 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöÇMEN OOLU KARDEŞLER. 
,_.Meşhur Ç U B U K L U Gazinosu• Umumi satı, yeri: lıtanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

Mayısın 15 inci Pazar günü açılıyo~ -~~_N_o_._3~~~-•-K_O~~~R_-_P_~~K~L-td_._S_i_r~~~~T_e_L_~~~ı~~ 
KEMANI BAY SADİ idaresinde memleketimizin tanınmış yük- ·---• KADIKÖYÜNDEN: TA$DELENE • 
sek sanatkarlarından mürekkep FEVKALADE BİR SAZ HEYETİ Der Pazar sabahı 71 den t a kadar OTOBCS SERvisLEBt var· ı 
icrayi ahenk edecektir. dır. Müracaat yeri: Kaclı1d5y. ithtv8 karpıında 1 No. lu dükkandır. 

1 Z A M 
İlaveten : Anadolu Saz Heyeti ve milti oyunlar. L N Müşterilere meşhur Çubuklu suyu parasız verilir. Biletleri bir gün evvelinden alab~. Telefon 60265 
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