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Yeni Vergi Layihası Mecliste 
Muvazene, Buhran ve· 
Kazanç Vergisi iniyor 

Vekiller . 
Heyetinin 
Toplantısı 

Ankara, 16 (A.A.) - Vekil
ler Heyeti bugün saat 11 de Bat 
vekil B. Celil Bayar'ın başkan
lığında Büyük Erkiniharbiye 
Reisi Mareşal Fevzi Çakmak'ın 
da iştirak ettiği bir toplantı yap 
mıştır. Bu toplantıd8 ban mü
him mukarrerat ittihaz edilmiş-

Dört Sene Nihayetinde 
Bütün Vergiler Mutedil 
HaddelndirilmişOlacak 

Vergi Tenzilatı 1939 Mali Yıh 
Başında Tatbik Ediliyor 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) -
Maliye Vekaleti, buhran, mi.ıvazene 
ve kazanç vergilerini birleştiren ve 
diğer başlıca vergilere ait hükümleri 
tasnü eden 337 maddelik bir kanun 
layihasını meclise vermiştir. Layiha 
meclisçe kabul edildigi takdirde 939 
senesinde tatbikine başlanılacak ve 
dört senede tamamen tatbik edilecek 
tir. Kanunun esbabı mucibe mazba -
\asında, mevzuatın seneden seneye 
Ç~almasından doğan güçlüklerle 
ka~laşan diğer memleketlerde ve 

asra yakın zaman çinde neşrolunan 
200 den fazla vergi kanun ve karar 
namelerinin hükumetçe tevhit edil
diği bildirilmektedir. 

Mallye tekili Fuat Airah bilhusa Fransada müteferrik ka -

Lıiyihada; arazi, bina, hayvan, ti 
cari ve sınai kazançlar, hizmet er -
babı kazanç, ticari olmıyan meslek 
ve iş erbabı kazançları, madenler, ve 
riset ve intikal vergileri kanunları
na ait hükümler tasnifli olarak top
lanmış, buhran ve muvazene vergi
leri kazanç vergisile birleştirilmiş, 

tarh ve tahakkuka ait usullere mü
tecanis bir şekil verilmiştir. 

---------------, nunlın toplamak ve müşterek hü
kiimltri birleştirmek yoluna gidil-

Yine esbabı mucibe mazbatasına 
göre, kazanç vergisinin yeni layiha -
da: A - Ticari ve sınai kazançlar. B -

(Devamı 10 uncuda) Londrada 

o 

Altntet Eltin Y J.LM AN 

diği, 9'4 tarihli br kanunla, Fransız 
büyük ınkılib:ndan ba~lanılarak 1,5 

Haberleri Piycisada 
iyi Tesir Uyandırdı G eçen CÜD İnsiltereden se

len üç .ıebiı.izi gez.. 
.,_ em bir Türl tilepçiai fU aöz-
1.i .a-1.-.ı: : Londra m~· ...... erelerine aı't aldı.ıh. 

7.-0 u-a e& Kömür havzamızın bir limana ka-
- Bu aüzl ~er, Zonpl- ınız tafsilata gö~e bu defaki anlapna vuşması meselesine hükumetimizce 

d.tdan kömür "fryacaklW.t. ile Karabük anl•şması arasında şekil en acele ihtiyaç gözü ile bakılmakta
N lk. Zonafdaktan k bakımından bir fark vardır. Karabük dır. Dünkü sayımızda bu limandan 
~ ~ ~ ömür doğrudan doğruYa bir taahhüt şeklin Çatalağzı diye bahsedilmiştir. Fakat 
'-L . g\ijerce 

1~ ~- de yapılmıştı. Bu defaki anla§m8nın kömür havzamıza ait limanın Çatal
---, 't"akit kaY*lek, iptidai şekli, muayyen aıaksatlar için bir ta- ağzı olup olmıyacnğına ait son karar, 
.._dalarla yük a.Laktır. kını krediler açılaıası şeklindedir. bütün menfaatler ve mahzurlar ince-

Btr gecelik yola ıpılan bir gidip Bu kredilerin kullanılma tarzı hak- lendikten sonra Ankarada verilecek
&elıne seferi bir va.ını hazan yir- kındaki kararlar, Atıkarada salihiyet tir. 
1111 bet gün meşgul ulundurur. Bu sahibi daireler tarafından veriiecek- Eskiden mevcut düşünce, Ereğ 
JoUu, güzel §ileplerumen bu ka- tir. (Devamı 10 uncuda) 

"- iZ verim alınal:ulesi memle- ===============================;:====================== 
ket hesabına büyük • israf olacak
tır. 

Şfiebi gezenlerden >ir diğeri li
lnaıı hasretile ilave ei 

Britanya Kabinesinde Değişiklik 

lngiliz Müstemlekit ve 
Hava Nazın istifa Etti 

Lübnanda 
Bir Suikast 
Teşebbüsü 

Lübnan Cümhurreisi Emil Ede 

Kahire, 16 (Hususi) - Beyruttan 
gelen haberlere gore, Lübnan huku
meti, hükumeti devirmek için hazır
lanan bir suikasti keşfetmiş ve 70 ki
şiyi bu yüzden tevkife lüzum görmüş 
tür. Alınan mali'ımata göre, suikast
çilerin hedefi Lübnanı yeniden Fran 
sa mandasına vermek yani Fransanın 
Lübnan idaresini doğrudan doğruya 
almasını temin etmekti. 

ltalyadan 
Fransaya 

Bir Hucum 
Ll:-- Bu §ileplerimiz ~ gelmemek 
~ lngiltereden köm yüklem~ 
ler. Yüklerini bir Itaıı limanında 
llra beklemek ve tahli etmek da
lın oldulu halde on bfısaat içinde 
~r, yollarına ~am etıni1-

Memleket asırlık iktıfi uyku
'-8 devam ederken, r vapuru
:ıu~ Zonguldakta ıır'ekletnesi, 

'!ürk vatand8Jlnın Ulsunu ka
~k bir mesele değil Olagan 

leydi. 

~t~ ~ykudan uy~ hayatı
.._ dinamik amiller sokctan son-

Londra, 16 (Hususi) _ Hava Na
zın Lord Svinton ile Müstemlekit 
Nazın Mister Ormsbygore'un istifa 
etmeleri kabinenin mühim bir deği
şiklik geçirmesine sebep olmuştur. 
Hava nazırlığına Sıhhiye nazın 
Kinglesby Vood, Sıhhiye nazırlığına 
Mister Eliot, Müstemlekit nazırlığı
na Mister Malcolm Makdonal getiril
mif, müsteşarlıklarda da bir takım 
değifiklikler yapılmıştır. 

Roma, 16 (A.A.) - Giomale d'İ
talia gazetesi, b..ir başmakalesinde, 
İtalyan ve Alman hattı hareketleri 
ile hadiselerini, Roma ve Berlin ara
sındaki karşılıklı itimadın sanki za
iflamış olduğunu gösterir bir tarz -
da iraeye çalışan Fransızlann bu hu
sustaki müteaddid tefsirlerini, dü -
şüncelerini tebarüz ettirmektedir. 

d~ Her gün b~ijimiz, 
!ar ka ğiıniz türlü ~ı ihtiyaç
dolct Pınuzı vuruyor. BU'tı yerini 
llttt~ca bir de bakıytt ki ya
lll buı bit boşluk var. Bw çaresı-1 
~ ~k daha evv~akkuk 
leıruy ~ ihtiyaçtan is\,ie ecli
he<ter ~ kuvvet, para ·zaman 

l:r olııc:ak ... 

Bu gazete diyor ki: 

Hava Nazın müsteşarı Vinterton 
t 

Linkaster dükalığına tayin oluna • 
rak kabinede ipka edilmiştir. 

jDEAL BÜRO 
Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini ar

tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
rafla çok iş nasıl çıkanlabileceğini gösterir. 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si
zi Jrurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa
sında Fivah 50 Kr. 

Uzalc Şark Harbi Kızışıyor 

600 Bin Çin Askeri 
Muhasara Tehlikesinde 
Japon Kıtaları, Çin Demiryollarını 

Dört Noktadan Birden Kestiler 

Çin askerleri ceplaeJe yarala nan arkaJllflannı ltıf1)'0rlar 

Nevyork, 16 (Hususi) -Uzak Şark bindeki Jangtse'ye varmışlardır. Bu 
tan gelen en son haberlere göre, Ja- ıki ordunun hedefı Lunghay demiryo 
ponlar Lunghay demiryolu şebekesi- lunun ar.ahtarı uyılan Suçov mevkii 
ni hiç olmazsa dört noktadan kesmiş dir. Burası son derece buyuk, strate
sayılabilirler. jik kıymeli haizdir Çunkti Çinin şar 

Japon kaynaklanna göre, Lunghay kını garbine baglıyan Lunghay demir 
demiryolu şebekesine doğru ilerliyen yolu ile Çinin şimalini cenubuna bağ 
şimal ve cenup kuvvetleri bu sabah lıyan Pokav - 'l'iyensin demiryolu 
Tangşan şarkında birleşmişlerdir. 1- burada birleşmektedir. 
ki ordu Suçovun 50 kilometre gar- (Devamı 1 O uncuda) 

intihabın Geri Kalması 
m~D1PPU~t apıyorlar 

Kanlı Hadiseler Çıkmaması için 
Şimdilik intihaptan Vazgeçmeli imiş 

Kırıkhan, 16 (A.A.) - Tür1c liste
sine yazılmak istiyen baba oğul iki 
Arap çarşı ortasında jandarmaların 
gözü önünde dövülmüş ve zorla Itti
hadı anasır klübüne götürillmüşler
dir. Türk cemaati namına halkevi 
tarafından gerek hükumet, gerek 
komisyon nezdinde teşebbüsat ya -
pılmışsa da her ikisi de ademi sa -
liıhiyet beyan etmişlerdir. 

Antakya, 16 (A.A.) - Berutta çı
kan Oriyan 14 mayıs nüshasında Is-

kenderun hususi muhabirine atfen 
neşrettiği bir yazıda bugün .resmen 
tahakkuk etmiş olan idare memar • 
ları değişikliklerini resmen ve kati 
olarak yalanladıktan sonra Türkle -
rin hudut .mıntakasındaki köylerde 
bile hezimet üzerine hezimet kay • 
detttiklerini, son Antakya hadisele • 
rinin Türklere artık Alevilere güven 
miyeceklerini göstermiş olduğ•ınu 
ve Türklerin bütun kombinezonlara 

(Devamı 10 uncuda) 

Yu9oslav Nazırı 
Bu9ün Şehrimizde 

Yugoslav Harbiye ve Bahriye Nazırı 

Bu Aqam Ankaraya Hareket Edecek 
Yugoslavya Harbiye ve Bahriye 

Nazın General Mariç bu sabah saat 
10,22 de şehrimizde bulunacaktır. 

Misafir general hudutta Edime 
valisi, hudut kumandanı ve burada
ki ikameti esnasında kendisine mih
mandarlık edecek zabltler tarafın -
dan karşılandıktan sonra Sirkeci is
tasyonunda Istanbul valisi, İstan

bul kumandanı ve bir çok askerı er
kin tarafından karşılanacaktır. 

Dost memleketin Harbiye Nazırı 
Perapalas oteline inecek müteakiben 
Istanbul valisini ve Istanbul kuman 
danını ziyaret edecektir. 

Misafirimiz bu akşam 8,20 de ken 
dilerine tahs.is edilen bir vapurla 
Haydarpaşaya geçecek ve 9 da hare
ket edecek olan hususi trenle Anka
raya gidecektir. 

General Mari,in lıayah 

bowı~ ortaya atılıyon; tkinci 
te ~ doldurmak için yeeıı ça
biıib~Olıu ve buluyonız. lylece l 
lliJı ııe,,ı e uyar işler, derhaJrıbbi- 1 

rlf bir Yeaine varıyor. Faks.u va
Yükaeıu taraftan da umuıtll!lhayı 

1a.. Ondan aonraki 1ş11a-
<Devamı ' bte 

latifa 

Hava nazın Lord Svinton istifana
mesinde kendi mevkiinde olan bir 
nazırın Avam kamarasında bulunma
sı !Azım geldiğini. çünkü kendisinin 
b irçok sarfiyat yapmak mevkiinde 
bulunduğunu, bınaenaleyb Avam 
kamarasında bulunarak daima ken
dini müdafaa etmesi lazım geldiğini 
söylemi§tir. 

Mister Chamberlain, yazdığı ce • 
Tapıa istifayı kabul ettiğini bildir

(l>nomı l o tmeudc> 

Bu, İtalyayı ve Almanyayı biribi
rinden ayırmayı istihdaf eden ma • 
ilim lufrekete ait teşebbüslerdir. Bu 
teşebbüsler, daha doğmadan mu -
vaffakıyetsizliğe mahkumdur. Fakat 
bu manevreler, Roma ile Paris ara
sındaki münasebetleri tavzihe ma • 
tuf diplomatik görüşmelerin yeni • 
den başlamasına tesadüf ettiği için, 
şurası derhal teyit olunmalıdır ki, 
bu manevralar, ancak Fransız arzu
lannm aksi neticelerini verebilecek: 
tir. 

Bununla beraber şurasını da ilive 
edelim ki, İtalyan - Fransız müna -
sebetlerindeki samimiyetin yeniden 
tesisi, İtalya ile Almanya arasında 

(DefXlfm 10 ınlcUda) 

Bugün kıymetli bir misafir bekli
yoruz. Müttefik ve kardeş Yugoslav
yanın Harbiye ve Bahriye Nazın 

G. Liubomir Mariç memleketimize 
varacak ve Genelkurmay Başkanı -

(.De!Jmm 10 uncuda) y 
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Çavuşyan Aleyhine Si
lahlar Elde Ediyoruz 

MÜTEFERRiK : 

Hami diye 
Bulgari stana 
Gitti 

DENIZ ve LIMAN: 

Trak Vapuru 
Dün Limana 
Getirildi 

BELEDIYEDE : 

Mektep\erde 
Talebenin 
içtiği Su 

Tren~erimiz 
Elektrikle 
işletilecek 
Ankara, 16 (Tan muhabirindC'n) 

Devlet Demiryolları idaresi, tedric 
bütün şimendiferlerimizi elektrik 
işletmek kararındadır. İlk tecrü 
Aydın hattında yapılacak, bunun y 
culuk müddetini ümit edildiği gi 
yarı yarıya indirdiği filen tahakk 
ederse diğer hatların elektrikle işl 
tilmesi tertibatı alınacaktır. 

M ehmet Alinin yeisi evvela 
bana da geçmişti. Fakat 

son haberler üzerine bu hissim 
geçti. Arkadaşımı da tedavi et
mek arzusunu duydum. Dedim ki: 

- Peki, şu halde ne diye kor
kuyor ve ağlıyorsun?. Mademki 
elde bu kadar kuvvetli vesikalar 
var, Çavuşyan bizden korksun ve 
çekinsin. Hem ben bu akşam he
men Çavuşyana karşı mukabil bir 
taarruza geçeceğim. Bu mektup
larla onu tehdit edeceğim. Ne der 
sin, tesir yapmaz mı?, 

- Yapmaz olur mu hiç? Ça
vuşyan hem çok korkaktır da ... 

Sonra menfaatine de çok düşkündür. 
Bilirim, kuvvet karşısında derhal 
eğilir. Eğer bunu yapabilirsen 
hem bu tehlikeden kurtuluruz, 
hem de Çavuşynnı elimiz ve tehdi
dimiz altında bulundururuz. Aksi 
takdirde bu adam bize kara bir 
tehlike olur. 

- Çavuşyanın evini biliyor mu 
ıırnn? 'Rn AlrS""" g;..:ı;~ ,anriirj;,.... 

- Bu akşam ev.i,ı?P.c değildir, 

Telgraf sokağında. Votiras aparti
manında; Ahmedin akrabasından 
olan kız için kiraladığı dairededir. 
Onun orada olduğunu kimse bil
mez. Bu daireye daima gizli girip 
çıkar. 

Hemen o akşam Çavu~·an ile 
konuşup anlaşmak lazımdı. Bu va 
ziyette bundan uygun hareket o
lamazdı. Bu, delice bir teşebbüs sa 
yılabilirdi. Fakat tehlikeli vaziyet 
ten kurtulmak için başka ne yapı
labilirdi?. Uzun uzun düşünmek, 
yapılacak işi akıl ve mantıkla ölç 
mek sırası değil idi. Zaten Boşnak 
Ahmedi uzun müddet evimizde 
saklıyamazdık. Bu düşüncelerle ka 
ti kararımı vermiştim. Mehmet A
li Beye: 

- Kardeşim, dedim. Biraz ken 
dini topla da Yusuf ile beraber bu 
radan çık. Hava alır ve açılırsın. 
Bu gezinti sırasında Çavuşyanın 

oturduğu apartımanı Yusuf Beye 
gösterirsin. Oradan sizin eve gi
dersin. Bu söylediğin mektuplan 
alır, getirirsin. Ne olursa olsun bu 
akşam Çavuşyana gideceğim. Bu 
işin başkaca bir hal şeklini bula
mıyorum. Hem bu gibi işlerde bir 
az atılgan olmak bizim için daha 
iyidir. 

- Peki amma ben bu akşam ne 

yapayım?. Elimde değil, bir defa 
ılnirlerim oynadı. Kabil değil, du
ramam. Evde kalırsam çoluğu ço
cuğu telaş ve meraka düşürürüm. 

- Bu kadar korkaklık göster
me. dedim ya, şu an için ve h atta 
yann sabaha kadar hiç bir tehli
ke yok. Boşnak Ahmet içerde ve 
elimizde ... Geceyi ister evinde ge
çir, ister burada ... Bu akşam Ça
vuşyanla anlaşmak kabil olmazsa 
biraz evvel söylediğim gibi gece ya 
nsı seni Üsküdara geçirir ve bir 
yerde saklarız. 

- E, çoluk çocuğu ne yaparız? 
- Bıktım, senin bu çoluk ço-

cuk derdinden ... Onlan denize ata 
eak değiliz ya, elbette onlann da 
çaresine bakanz. 

M ehmet Ali ile benim gibi e-
saret arkada~lığı olan Re

fik Bey, Mehmet Aliyi çok sever
di. Teselli için o da yardım ediyor 
du. Çoluk ve çocuğuna olaıı sevıt 

ve bağlılığını o da bilirdi. Dura
madı. 

- Çoluğunu çocuğunu düşün
me, dedi. Onları bize bırakırız ve 
Ankaraya beraberce gideriz. 

O sırada kapı açıldı. Yusuf Bey 
güler yüzü ile içeri girdi. Dedi ki: 

- Hepsini söylettim. Fakat he
rif korkudan donunu kirletti. Af
federsiniz, oda fena fena koku

yor. 
Hep gülüştük ... Ben Mehmet Ali 

Beyle görüştüklerimi ve fikir ve 
kararımı Yusufa kısaca anlattım. 
O da doğru gördü. Mehmet Ali 
Beyin koluna girdi, ayağa kaldır
dı: 

- Hadi, kardeşim, dedi. Vakit 
geçirmeden gidelim. Ne yapacak 
sak yapalım da şu içerideki yılanı 
başımızdan savalım. 

Mehmet Ali Beyi yürüterek de
ğil, adeta sürüyerek :Yusufla mer 
divenlerden indirdik. Onlar evden 
çıkarlarken cvsahibi Madam ile 
yeğenleri kapıdan girdiler. Kadın
ıarı KOrkutniamak ve telaş ve .he-

yecana düşürmemek için birşey 

söylemeden yukarı çıktım. Elek-
trik zili ile Madamı yukarı ça
ğırdım. İhtiyar kadın soluya solu 
ya çıktı, karşıma geldi. 

- Madam, dedim. Evden çıkar
ken kapıyı kapamadan gittiğinin 

cezasını hep beraber çekecektik. 
Eve hırsız girdi. Yakaladık. Eli
ni ayağını bağladık. Odada sakla
dık. Bir gürültü olursa ehemmi
yet ''erme ... Yeğenlerine ve kira
cılara da sakın birşey söyleme. 

Evsahibi şaşkın şaşkın yüzüme 
baktı: 

- Şimdi ben gidip bir polis ml 
çağırayım? 

- Sakın ha ... Polise molisc lü
zum yok ... Bu .senin anladığın hır
sızlardan değil, buraya 18.f çalma
ya gelmiş. Haydi işine git, fakat or 
talığı telaşa düşürme ... 

Hamidiye mektep gemimiz, dün 
saat iki buçukta Haydarpaşadan kal 
karak Bulgaristana hareket etmiştir. 
Hamidiyede, bu sene, Deniz lisesini 
bitirip Harp okuluna geçen 44 staj -
yer talebemiz vardır. 

Geminin Burgazda karşılanması 

için parlak bir program hazırlan -
mıştır. Hamidiye Bulgar sularında 
iki torpito tarafından karşılanacak 

1 
ve Burgaza girerken 21 parça topla 
seliimlanacaktır. 

Hamidiye üç gün Burgazda kaldık 
tan sonra Köstenceye hareket ede
cek ve üç gün de orada kalacak ve 
bilahara 24 mayısta Sulina limanına 
geçecektir. Gemi üç gün de burada 
kaldıktan sonra Tı;tanbula hareket e
decek ve 24 mayısta burada buluna
caktır. 

Ok sporculan Ankaraya .gitti 
Eski ok üstatlarının atış tarzlarını 

ve okçuluğa ait bütün teknik vasıf -
ları ihya etmek üzere tesessüs etmiş 
olan "Okspor" kliibünden on bir ki
şilik bir grup diin akşamki ekspres
le Ankaraya gitmiştir, 

Heyet bugün öğleden sonra Anka
ra stadında bazı tecrübeler yapacak, 
yarın Türk spor klübünde toplana -
rak abideye bir çelenk koyacaktır. 

19 mayısta yapılacak merasimde 

Denizyolları işletmesinin Alman -
yada yaptırdığı vapurların ilki olan 
Trak dün sabah saat 10,30 da lima
nımıza gelmiş ve limanda bulunan 
gemiler tarafından düdükle selam -
lanmıştır. 

Trak, 1800 gayrisafi tonluk ve 
3600 şaft beygir kuvvetinde türbin 
makineleri ile mücehhezdir. Saatte 
18 mil sürati vardır. Yalnız birinci 
ve ikinci kamaraları mevcuttur ve 
500 kişiliktir. Bir yemek salonu, iki 
vinçli bir ambarı vardır. 86.135 In -
giliz lirasına yaptırılmıştır. 

Kenan kaptanın idaresinde gelen 
gemi, dün Deniz Ticaret müdürü Mü
fit Deniz ve Dımizyolları işletmesi 

müdürü Raufi Manyas tarafından 

gezilmiştir. 

23 mayısta Mudanya hattı sefer -
lerine başlıyacaktır. 

G emilu havuzlpanmak 
için bekliyor 

Bugiin Istinye havuzu da dahil ol 
duğu halde elde pıevcut dört havuz 
ihtiyacı karşılıyabilmckten uzaktır. 

Istinyedeki havuz Denizyolları işlet
mesi vapurlarının tamirine tahsi~ e
dilmiştir. Bu havuzda amele adedi 
300 e kadar çıkarıldığı halde gemile
rin zamanında ve vakit kaybetme -
den tamir edilebilmeleri mümkün o-

grup azası beyaz pantalon, beyaz c;o- lamamaktadır. Bu arada idarenin Gi1 
rap, beyaz gömlek ve kırmızı kuşak-
la görünecek ve geçit resmine bu kı
yafctlerile iştirak edeceklerdir. 

Ankaradaki Güneş klübü bir ok -
çuluk şubesi tesis etmiştir. Ankara
daki okçular da 19 mayıs geçidine 
iştirak edeceklerdir. 

Gayrimübadiller aatıı 
komisyonları 

Maliye tefti heyeti reisinin rcis-
1; ;;.;""',.a" .... ~ .. ·~"·ı- ... ,.. ... ~~~ r"-11~·~~ 
Bahtiyar hanındaki gayrimübaaiııer 
satış ve takdiri kıymet komisyonla
rında teftişler yapmtakdır. 

Haber aldığımıza göre Vekalet bu 
komisyonları lağvetmek kararında -
dır. Yapılan teftişlerin neticesi birer 
raporla Vekalete arzedilecektir. 

Şehremini halkının yardımı 
Kırşehir felaketzedelerine yardım 

olmak üzere Şehremini halkı tara -
fından toplanan 270 lira, Fatih Kı • 
zılay merkezine teslim edilmiştir. 

Milletlerarası Kadın 
Hekimler Kongresi 

Amstcrdamda toplanan uluslara -
sı ginekologi kongresine Ortaköy Şi
fa Yurdu başhekimi doktor Ahmet 
Asım Onurun iştirak ettiğini ve kon 
greye ilmi bir tebliğ verdiğini ha • 
ber aldık. Tebliğ "On üç senedcnbe
ri doğum ameliyelerinde kutni ip • 
tali his ile aldığımız iyi neticeler,, 
mevzuludur. Çok alaka ile dinlen -
miştir. 

Orman talebesi •eyahatten 
döndü 

neysu vapuru uzun müddettenberi 
tamir olunmak üzere lstinyede bek
lemektedir ve henüz havuza girme
miştir. 

Diğer taraftan Haliçteki fabrika 
ve havuzların da işleri çoğalmıştır. 

Burada ayrıca motörler ve liman ida
resi için mavnalar da yapılmakta ol
duğundan, zaten fazla olan iş hacmi 
dnha ziyade genişlemiş ve h er giln 

ratre" tl8reHleffie~e· HaŞi'BMı#i\<:-:-: .. ;: 
Haliçte yen1den kurulacak inşaat 

tezgahları yanında, mevcut tamir a
telye ve havuzlarının da çoğaltılma
sı için tetkikler yapıldığı haber ve
rilmektedir. 

Mali sene sonu 
İstanbul gümrüklerinde, mali se

nenin bitmesi dolayısile hesapların 

kapatılması işlerini kolaylaştırmak 

üzere 31- 5-938 tarihine kadar alı
nıp ta o tarihe kadar red ve mahsup 
muamelesi yapılmamış olan emanet 
ve depozitoların red ve mahsubuna 
13-6-938 den itibaren devam edi-
lecektir. 

Antrepolarda değişiklik 
Sirkeci antrepolarında bazı tadi -

lat yapılacaktır. Bu arada, mevcut 
satış şubesi, zemin katında bir salon 
halinde ve memurların toplu bir 
halde çalışacakları bir kısım işgal 
edecektir. 

a 
Gümrük başmüdürü Mustafa Nuri

nin Izmitte yaptığı tetkikler netice
sinde burada bir gümrük binası ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Bolunun garp dağlarındaki ormanla 
rın vaziyetin i tetkik etmişlerdir. 

Vakıflar umum müdürlüğü bele
diyeye müracaat ederek, Kırkçeşme 
sulan hakkında kesilme veya tasfi
ye edilme hususunda son kararların 
bir an önce verilmesini istemiştir. 
Diğer taraftan, belediye de, maa

rif idaresine yazdığı bir tezkerede Is 
tanbul mekteplerinde hangi nevi su 
kullanıldığını ve su!!UZ mektep bu
lunup bulunmadığını sormuştur. 

25 bin liraya satılacak 
Evvelce çöpler arasındaki paçav -

ralar on bin lira mukabilinde bir mü 
teahhide verilirken, sonra bundan 
vaz geçilmişti. Fakat bazı kimsele -
rin çöplerin arasından bunları top -
lıyarak ötekine berikine sattıkları an 
laşılmıştır. 

Belediye, bunun üzerine bütün şe
hir çöplerindeki paçavraları yeni -
den, fakat bu sefer 25 bin lira mu
kabilinde bir müteahhide ihale et -
meyi kararlaştırmıştır. 

Solmklar Haziranda sulanacak 
Haziranda sokakların sulanmasına 

ve süpürülmesine başlanacağı için 
belediye, şimdiden hazırlıklar yap -
maya başlamıştır. Yeniden iki ara -
zoz daha satın alınarak mevcutların 
sayısı yediye çıkarılmıştır. 

Ayrıca itfaiyenin de yardımı te -
min olunacaktır. 

1 O bin kcuaplık hayvan 
Belediye, Ege mıntakasından bir 

ay içinde on bin kasaplık hayvan ~
tirtmek üzere hazırlıklara başa -
mıştır. 

8 
Çöpler ay başından itibareı deni

ze döküleceği içbı şehir içinreki çöp 

Eski Aydın demiryolları şirketin· 
müteharrik malzemesinden maada 
Aydın hattında işliyemcmektedi 
Devlet demiryolları idaresi vasıtal 
rının bu hatta seyrüseferini temin 
çin lazım gelen değişiklikler yapı 

maktadır. Bu cümleden olarak, Kızı 
çöllü yolundaki ho.ttın güzergahı d 
ğiştirilmektedlr. Yeni Aziziye tüne 
elektrikli trenler işliyeceği esası üz 
rine yapılmaktadır. 

Bu sebeple, 11 OC metre uzunluğun 
da olan Aziziye tünelinin inşa masra 
fı bir milyon 400 bin liraya yaklaşa 
caktır. Bu tünelin küşat resmi Cünı 
huriyet bayramına yetiştirileceği u 
muluyor. 

Aydın hattı elektriklC§tirildikt 
sonra, ilk evvel ayni şekle ifrağı dil 
şünülen hat, İstanbul - Ankara hattı 
dır. 

Kömürden Tasarruf 
Edilecek 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) -
Devlet demiryollan idaresi, körniit 
sarfiyatından tasarruf için bir tali
matname hazırlamıştır. Buna göre. 
kilometre başına muayyen olan kö
mürden daha az sarfeden lokomotif 
ateşçiler.ine, tasarrufları miktarına 

tekabul eden nisbette prim verilecel<
tir. 

imha istasyonlarının kaldırımasına Varidat Müdürlerinin 
başlanmıştır. 

• Yeni Salahiyeii 
'.e:ı'.lm'd~dlilrcH~~ıcl-\-c '!jn-:~'·ui~ '"'1aliye VC{aıetı, t!ı gı vt:aı. 
lısın~~ ızliar edıl.en t.enennıye gore terkini ka;dı hakkında mı.r 
s~ fıyatlarında bı~ mık ar d~ha ten- lara göre, milli eınl.fı.k sat!§ 
zıHit yapılmasını ıstemşlerdir. bedellerilc ecri mi>il tahakkuklarını 
• terkini kardı salit'liyetini de varidat 

Ekmek ve fırancala fiyatları on müdürleri~e verniştir. 
beş gün için olduğu gibi bırakılmış- Bunun l~in istLadı lazım gelen vc-

tır. sikalann ntahiyti alakadarlara bil

MAARİFTE: 

Yabancı Okullarda 

Muallimlerin Maaşları 
Azlık ve yabancı okullardaki Türk 

muallimlerinin maaşlarının bir haf
tada verdikleri ders miktarının dört 
le zarbedilmesinden çıkan yekuna 
göre verilmesi ınekteplere tebliğ e -
dilmiştir. 

Ancak, maaşlarını evveldenberi 
dört hafta yerine 30 gün hesabile al 
makta olan muallimlerin müktesep 
haklarına behemehal riayet edile • 
cektir. 

Jimnastik 1enliklerinin 
provası 

dirilmiştir, 

Mecliin Dünkü 
Toılantısı 

Ankara, 16 Car.. muhabirinden) -
Büyük Millet.1eclisi bugün Hilııti 
Uranın başka1ğında toplanarak or
man umum ndürlüğünün 1938 yılı 
bütçesinde 31bin, posta, telgraf ve 
telefon umurmüdürlüğünün bütçe
sinde de 23,«J liralık münakale ya· 
pılması hakndaki kanunları tasvip 
etmiştir. Bı ihracat mallarımız i· 
çin İtalya rafından verilen mun· 
zam kontean listesine mukabil t· 
talyanın y~ ithalat rejimimizden is
tifade etoıine, subay rütbe isimle
rinde baıieğişiklikler yapılmasın• 
ait kanurı ikinci müzakereleri ya· 
pılarak lıul edilmiştir. 

Büyükiillet Meclisi çarşamba gi1 
nü toplacaktır. 

Kadın dayanamadı. Kapı aralı

ğından baktı. İşi tabii o da anla
dı. Başını sallıyarak aşağıya indi. 
Odaya girdiğim zaman Refik Bey 
eliyle Boşnak Ahmede sigara içi
riyordu . Oda hakikaten çok fena ko 
kuyordu. Pencereleri açtım. Oda 
nın havasını değiştirdikten sonra 
Boşnağın yanına ben de oturdum. 
Volkerin mektubunu göstererek : 

- Baksana Ahmet Bey, dedim. 
Bu mektuptan ben birşey anlıya
madım. Biraz izahat verir misin? 

- Volker tarafından Çavuşya
na yazılmış bir mektup ... 

10 günliik bir tetkik seyahatine çık 
mış olan İstanbul Orman faki.iltesi, 
son sınıf talebesi, diin şehrimize dön 
müşlerdir. Gençler, Eskişehirde Çı
kacık ormanlarında üç gün kalmış
lar, ve kereste fabrikalarının çalış
masını takip etmişlerdir. 

Adapazarında araba fabrikasını, 

Boluda Titaş kereste fabrikasını ve 

Fakültenin üçiincü sınıf talebesi, 
İzmir, Denizli, Antalya ve Elmalı ci
varında yapmakta oldukları geziden 
bugünlerde döneceklerdir. 

19 mayısta yapılacak idman şen
liklerinin son programı dün yapıl -
mıştır. Fener, Şeref ve Taksim stat
larında hep beraber yapılan prova
lar iyi netice vermiştir. 

Talebe Londradan geri gelecek 
Geçen sene Sultanahmette Arasta 

sokağındaki hafriyatı idare eden dok
tor Russel Ingilterede kendi hesa- 1

' 

bına bir genci tahsil ettireceğini vi
layete bildirmişti. Vilayet te Bey -
koz meyvasız ağaçlar fidanlığı me
muru Enver i Londraya göndermişti. 
Enver Istanbula dönmek istediğin -
den avdeti için kendisine emir ve -
rilmiştir. 

1 TAVIM ve 

- Sende ne geziyor bu?. 
- Bu akşam Çavuşyana ver&-

cektim. 
- Mektupta bahsedilen iki yüz 

lira nerede?. 

- Yeleğimin cebinde. 
Bu paralan da üzerinden aldım 

ve sorguya devam ettim. 
(Devamı var;) 

~SANKALEDE : 
Şehre Su Getirildi 

Hasankale, (TAN) - Buraya taz

yikli su getirilmiştir. Halka mecca

nen verilecek, evine almak lstiyen

ler, borulan bizzat tedarik edecekler 
dir. 

Kasabamızda çok güzel bir fıskıye
ll havuz da yapılmıştır. 

JiMNASTiK PROVASI: 

Diln 19 mayıs jimnastik şenlikleri için son prova yapıldı . Beğenildi. 

Besimde, hareket yapan gen~ kızlanmıa eörülüyor. 

1 Mayıs 1938 
S A L 1 

ıı iııy 

ArE 1357 
Giln: 31 

Relevvel: 16 
0&: 4.42 - Öğle: 
hi: 16.07 - Akş:ım: 
Y: 21 .10 - 1ms."ık: 

Hızır: 12 
Rıırnı 1 ~.,, 

Mayıs: 4 
12.10 
19.19 

2.37 

··----~-----·___., 
Postaneden Maaı Alanlar YlIT A HAVA V AZIYE'fl 

Posta ve telgraf idaresinde tekaüt Ycöy metl!Orolojl fstasyonund:ın ' 
nan lômata gore, hava yurdun Trııl<~ 

veya diğer namlarla para alan müte- K0<, Ege ve C'enubl Anadolu böJgt 
kait, dul ve yetimlerin maaşları şim- leri bulutlu, Karadeniz kıyıları, ce 
diye kadar Beyoğlu muhasibi mesul- nupğusu, doğu ve orta Anadoludıı 

l lüğü tarafından verilmekte idi. pa·e yeryer yağışlı geçmiş, rüzgAfl 
Bu şekil maaş sahipleri için bir çok do cenubun doğu kısmı ile Karad 

kırında garbi, diğer yerlerde unııl 
güçlüklere sebep olduğundan idar e mle Jimali istikametten orta kuV' 
aldığı yeni tertibat sayesinde ha:ıi- ttni6tlr. 

ran birden itibarerı bu maaşlan her n lstanbulda hava ekseriyetle 9 

posta merkez ve :i1Jbesinden verecek. ıtlf rüzgAr C'enubu garblden sanl:rede 
tir Maaş sahipler; kendilerine en ~ tl'l!tre hızla ~miştir. Saat 14 te ~ 

· fe 784,3 milimetre idL Hararet en 
yakın olan postaneden paralarını a- l <tı en az 7,5 santigrat olarak kaYd' 
labilecek lerdir. &ıftir. 
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JBUGONı 
-~ __ i 
L .. b u nanda Bir Darbei 

Hük'" met Teşebbüsü 
yazan: Ömer Rıza DOGRU L 
B. enuttan gelen bir habere gö-

kiı 1 .. bre Lubnan hükCtmeti, bugün-
•U nan •. . . . 

esk" reJımını yıknrak yerıne 
ı tnanda re3· . . . . d . . t"hdaf eden b" . ımını Jn eyı ıs ı 

tin .. •r suıkast keşfetmiş ve suikas-
lllurettiplcr· d . k" . • tevk"f ın en yetmış ışıyı 
1 etmiştir 

llaberi h · 
ki'- t ayrctle knrşılnmnmnk ha-

"a en ·· 
tikJaı rnunıkün değildir. Çünkü is-
lltand v~ Yarı istiklnlc knvuşan ve 
tuıa a ıdaresindcn heniiz yeni kur-

n, hatt• k 
Yac '- 11 urtulmuş bile snyılamı-

n11. olan h' esarer ır memleket halkı içinde 
istikl.1

1 
,.~ mahkumiyeti hürriyet ve 

a c ust.. t 
lunın un utan bir cemaat bu-
lir l\fası ancak hayretle karşılanabi-

. e\•k fi 
"'"'d'·· u nnn kim olduklnrını bil.,.., ll,'J • 
ların :ız,_ Yani Arap olup olmadık-
llıiit 1

1 
cstırmediğimiz için herhangi 

a ea \'e h k . Liib mu n emeden çekıncrek 
nanın ,. . t" • d l Yarı , azıye mı ay ın atmıya 
lacnk ·· 1 Liib ~?z erle iktifa edeceğiz. . 

?iin"' nan otedenberi Fransız kiiltü
un \'e 

f11~ Propagandasının fnzla nü-
...,. etti' .. 

l"ra gı bir memlekettir. Fakat 
nsız kült'" .. d 

:ıı11 llrunc ve propagan ası-

htri:~ ~azla kendini kaptıran unsur, 
slrıd ış anlardır. l\lüslümanlar ara
ectıı a hunlara ayni nisbette tesadüf 
...:.t.ınez. liattiı son zamanlarda bu hı
·t:ı ıl·a 
llro n :UnsurlaT arasında yeni bir 
dtt. P~ganda cereyanı göze çarpıyor
lihtu 6Yn hu hıristiyanlar Arap de
tUr şlcr de Finikeli imişler ve kül-
1t-G1t .. b.~kı1111ndan Bizans - Fransız 
lı.i ;;unun tesiri altında imişler! Ya 
~Un aplıkla uzaktan, yakından bir 
1't.tı kRsebetJeri yokmuş. Gerçi bunla
llrııp onuştukları dil nrapçadıT. Fakat 
llıah_ ç~:ı da kendilerine nıahsus bir 
dık~ 1 lehçe ile konuştuktan \'C ~·az 
dille~ başka fransızcayı da kendi öz 
CA •• }

1 Rİbi bildikleri için, Araplık 
-....ııasıııd 

bir i an çıkmnlnrı gayet basit 
l{ ş sayılmakta idi. 

ısa b" 
lıleşhtn- 1~ znman önce Londranın 
rcyan ('l'ırnes) gazetesinde de bu ce
'erey ı anıatan bir y 1.1 2Jkmış ,.e bu 

TAN 3 

:tfflt:K 
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ALMANYA: 
\,, 

Orduda da 
Nazi Selamı 
Esas Oldu 
Berlin, 16 (A.A.) - Zabitler, zabit 

vekilleri ve askerler bundan böyle, 
Führeri kollarını Hitlervari kaldır
mak sure tile selamlıyacaklardır. 

Führerin bu baptaki emirnamesi, 
manevralar esnasında ordu erkanı
nın kendisini diledikleri gibi selam
lama yüzünden tahaddüs eden karga 
şalıklara bir çare bulmak zaruretin
den ileri gelmektedir. 

Führerin kararı, Alman ordusunun 
eski ananesi ile olan alakayı katet
mekte ve nazileştirme yolunda yeni 
bir merhale teşkil eylemektedir. 

Hatırlardadır ki, Alman ordusu 
yüksek kumanda heyeti ile nazi fır
kası direksiyonu arasında noktai na
zar ihtilafları tahaddüs ettiği zaman 
bir çokları halen teküde sevkedilmiş 
olan generallerin muhalefeti yüzün
den Hiter selamı orduya ithal edilme 
mişti. 

Şimdiki emirname, eski askeri se
lamın yekdiğerini seiamhyan askeri 
erkan arasında meri kalacağını tas
rih etmektedir. Fakat Führere karşı 
gösterilecek hürmet nişanesine ait ni 
zamnamenin yakında umumileştiri

lip umumileştirilmiyeceği suale şa
yan görülmektedir. 

Bcrlin, 16 (A.A.) - Birkaç hafta
danberi ev kadınlan , soğandan mah 
rum kalmışlardır. Soğan kıtlığı gele-' 
cek hasat mevsimine kadar devam e
decektir. Gazeteler, Yahudileri bu 
madde üzerinde spekülasyon yapa
rak dünya piyasasında soğanı azalt
makla itham etmektedirler. 

Ev kadınlan, soğan yerine pırasa, 
sarmısak ve Almanyada bulunan di
ğer baharatı kullanmıya davet edil
mektedirler. 

Hen la y n Seyehat inden Memnun iSPANYA: 

Çekoslovakyada Gizli Fra~kocular 
'"' Yenıden 

BeyannamelerDagıtıldı ilerliyorlar 

Bu Beyannamelerin Basıhş Tarzından Yabancı 

Memleketlerde Hazırlandığı Anlaşıllyor 
Londra, 16 (Hususi) - İngiltere cumartesi ve pazar günü mcmlcke

Avam kamarasında sorulan bir su- tin muhtelif noktalarında Çekoslo -
ale cevap veren hariciye müsteşa - vakyanın ittifakları ve bilhassa Fran 
rı Butler, Çckoslovakyadaki Südet- sa ile olan ittifakı aleyhinde bir ta
ler lideri Henlany'in Londra seya- kım risaleler dağıtılmıştır. 
batinin tamamile hususi mahiyette Plzen'de bu gibi risaleleri dağıtan 
olduğunu anlatmış ve hükumet er- iki kişi kaçmağa muvaffak olmuş -
kanından hiçbirinın kendisile görüş- tur. Treytnovtda Hofman adında bi
mediğini söylemiştir. Bu suretle rinin evinde yapılan araştırma neti
Mister Butler, Henlayn'in Mister cesinde zabıta tarafından 2000 risa
Makdonald ile görüştüğüne dair in- le müsadere edilmiştir. Prag'da ve 
tişar eden gazete haberlerini tekzip Bohemya ile Moravya'nın birçok 
etmiştir. Anlaşılan Henlayn harici- yerlerinde paketlerle risaleler bulun 
ye başmüşaviri Vasirat'tan başka muştur. 
bir hükumet memuru ile görÜ:iffie- Yarı resmi Çeteka ajansı, bu ri -

mişlir. salelerin fena bir Çek lisanile ya-
Pragdan gelen haberlere göre zılmış olmasının bunların menşei 

Henlayn Çekoslovakyaya dönmüş, hakkında şüpheye mahal bırakma -
fakat henüz Praga gitmemiştir. Kcn- makta olduğunu ve tabı hatalarının 
disi gazetelere lngilterede yaptığı da bunların ecnebi bir memlekette 
konuşmalardan memnun olduğunu basılmış olduklarını göstermekte ou· 
ve yarın bu bahse dair beyanatta lunduğunu beyan etmektedir. 
bulunacağını söylemiştir. 

Henlayn'in Berlinde hariciye na - * 
zırı ile görüştüğüne dair müsbet ma Çekoslovakyanın Südet Almanları 
llımat alınamamıştır. Çekoslovakya meselesine müteallik olan cevabı ha 
hükumeti tarafından hazırlanan ye- riciye nezaretinde tetkik edilmekte
ni ekalliyetler statüsü nisbi temsil di r. 
usulünü kabul etmekte ve umumi 
idarenin her şubesinde Almanlara Çek Yahudilerinin kongresi 
yüzde 22 nisbetinde mevki vermek- Prag, 16 (A.A.) - Çekoslovakya 
tedir. Mahalli idarelerde. bu nis- Yahudilerinin dördüncü umumi kon 
beti nüfusun mikdarına tabidir. gresi toplanmış ve B. Benes ile B. 

Salamanka, 16 (A.A.) = Fran -
kist kıtaat, Teruel cephesinde rrer -
lemektedirler. Bu kıtaat Siyerra Gu 
dare'yi düşmanın muannidane muka
vemetine rağmen geçmişlerdir. 

Frankistler, Cümhuriyetçilerln 
Kurbalan mıntakasında inşa etmiş 
oldukları betonaan çemberi yarmış
lardır. 

Iglesela mıntakasında fena hava
lar ve arızalı arazi, Frankistlerln 
ilerlemelerine mani olmaktad.ll". 

Zaptedilen manastır 
Salamanka, 16 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği: Düşmanın Kue
vas de Vincromn'da yaptığı bir mu
kabil hücum tardedilmiştir. 

Teruel mmtakasında, kıtalarımı -
zın ileri hareketi, fena havalara rağ 
men, devam etmiş ve Korbalan'ın 
hemen yanı başında Santa Barbara 
manastırı ele geçirilmiştir. 

Allebus mıntakasında, kıtaları -
mız, Kasilla tepesini, Gudar köyünü 
ve daha bir çok düşman mevzilerini 
zaptetmiştir. 

ISVIÇRE: 

lsviçre Tam 
Bir Bitaraf 
Kalacak 
Neuşatel "lsviçre" 16 (A.A.) -

Büyük bir vatani nümayişte nutuk 

söyliyen hariciye nezareti siyasi işler 
şefi Giuseppc Motta, Milletler Cemi 

Terbiyesizlik Bir 

Sporcu Monopolü 

Değildir 

[Yazan: B. FELEK] 

Birkaç zamandır gazetelerimizde 
spor sahalannda veya spor lakırdısı 
edilen, yerlerde: 

- Ulan! 
-Yuuu! 

- Beyahu! 
Ve buna benzcT yak1şıl<sız laflar i

şitildiğinden şikayet edilmektedir. 
Bu şikayetin bilhassa münevver ,.e 
binaenaleyh miisnınehakar olması ln
zım gelen bazı arkadaşlar tarafından 
uırarla tekrrı gösteriyor ki, yazılar 
tam bir kanaat mnhsuliidür. 

Dün de bunlardan birinin mizah 
şeklinde bir nümuncsini gördüm. Mu 
harririnin "Sporca,, adını verdiği bu 
görü me ancak eski Çe memeydanı 
\•eya Sandıkhurnunun hiç terhİ)'e 

kontrolu görmemi köşe bucakların

da nadir tesadüf edilebilir bir kıvam
da idi •• 

Muharrir, özenip, bezenmiş ve bir 
külhanbeyi taklidi ynparak adına 

"İsporca,, demiş. 

Her medeni adam gibi hen de ter
biyesizlikten nefret ederim. Hatta ha 
zı ilan ve tebliğ levhalarında halka 
"sen!,, diye hitap ~dilmesini bile ne
zakete ve terbiyeye uygun bulmadığı 
mı bu siitunlora dökmüşümdür. Bİ· 
naenaleyh böyle ''Ulan.,lı, "Yui'ı!,, lu 
konuşmayı ho r.örecck adnm deği
lim. Bu ufak ka~omokla da bu yazı
mın bir kiilhnnb"yliği müdafaa ya
zısı sanılmamasını sağlamak istiyo
rum. 

Bu arkadaşlarımızın dedikleri gibi 
spor sahasında, ııpor lafı edilen yer
lerde belki o tarzda !'Özlere tesadüf e
dilmiştir. Lakin herkes gibi arkadaş
larımız da hilirlt·r ki terbiyesizlik ,.e 
kabalık bir spor monopolü değildir. 

Ve terbiye izler, sporcu olmadan ev
vel terbiyesiz olmuşlardır. Zaten 
- • • ........._.-~-s-r arıııı a ıl Araplnr ve Müslüman 

•• :l:i ı a_..-f'-r-' ı ~ nfl 11511 "' , __ _. &· 

Çekoslovakyanın muhtelif yerle - Hodza'ya sadakat telgrafları gön • 
.rinde Çeklerle Almanlar arasında dermiştir. Bu telgraflarda Yahudi -
müsademcler vuku bulmakla bera - lerin ekalliyetlere ait statünün Çe
ber bunlar ehemmiyetle telakki edile koslovakyadaki, 350.000 Yahudinin 
cek bir öl üde değildir.<-=--~-=1..mensfiini hesMa ~ta~ının~et 

~,.....,-----".-..,.=a""g:::d~a:::n~~v=crflen blr nabcre göre dir . tttinli9neeıYleıiı9ılWrlfriıbU tatliufilb 
daki arzusunu is'ııf ettiğini söylemiş 
ve ezcümle demiştir ki: 

de değildir. İnsanlar hnyatlnrında en 
<ı: "~'b' e, bu ttiii a ço ıyı kaldığına 

e \C. ı:ı b J\rap1nr Lübnanda başgös-
4e te ll Cereyanı endişe ile takip et-

tiib.lla "0 bundan kurtulmak için 
başka nın Suriye ile birleşmesinden 
ku bı. Çare görememektedirler. Çün
l'li.r \'e e~~-eYan hıristiynnlarda alıp yü 
Yab11h Ubnau kısa bir zaman içinde 
-w, ~·eıla" 
"'lk h' :rırsa netice Sııriyenin, bü-
5ahiUe1~ kayıbn u!:rraması ve Suriye 
1ettııek~n.de halis Fransız bir miis
denizd nın teessüs ederek Suriyeyi 
~ir. A.r:n, ebedi ·en mahrum etmesi
lıttıaı .~1ar, çok feci saydıkları bu ih 
b' l'Uı"' d Irli,ğj Un en, Suriye ve Liibnon 
'Ytt \•e e.creynnını takviyeye chemmi
larttı1§;1l or \'C bunun için çnhşıyor-

llel·r 
tu İse 'r~ttan bugiin gelen haber doğ-
tıkı •nıes· b" üdd ar111 ın, ır m et e\·el anlat 
ları lıi 1 

da doğru saymak ve Arap
lı k ssett·kı . 
il h g·· 1 crı endişeler yiiıiinden 

ı· llugu:r~ek icap edecektir. 
l UQıan A. ii Liibnnn hükiımeti ~liis
nştıtnıı rap ve Hıri tiyan Arnbı uz
~le e}ıt i~. Çalı an bir teşekküldür. 
lh•.., Atb .. n .. } .. 
""il old ·• nın cum ıurreısı hıri~-

1\ıu liinı •ığu halde hükCımct reisi 
teJir· andır n·· 1 'k. ı j,.· • o~· ece ı ı unsurun 
g·· ~111 lı'" un i b graşılmnktadır. Sonra bu 
:raı:ılard aşında bulunan hıristivan A-
~o a dn 1 •• L 

. r ve b ıcnuz Araplık ruhu vası-
ıstc Unlar A t k ~ ~ . lltiy 

1 
rnp ı tan ayrılmak 

tıl' or ar A l k en ttıı · rap ı ·tan ayrılmak i~-
Yıftır. ı.· s~rsa, belki bugün henüz za
da Ve h.:,. t Uzun yılların propaaan-
!'ı.t .. ll).. ,., 
. n kuv,. unc de giivencn hu unsu-

'1dir, et bulnıası bir gün ıncsele-
Nitek· 

fikre •nı, illcvr t h"'k" · • . tar r ... ti u ıımetının, bu 
sıv• n tıır 1 · .. ı tc''k'r o nnlnrdnn yetmi · ki-ru ı c 1 .. 

n, ncrcd uzum görmesi hu unsu-
:tand .. er. e • b" k •ı:ın1 •• • yenı ır uv,·et ka-

lıclki d Co teruıektedir. 
Stır c hug·· 

ll <!ıll\· unkü hüki'ımet hu un-
nıu . 1le n ' • \ nffak llıvaffak olur. Fakat 
alem· ta ols h • · · •nde t n adısenın Araplık 

Cl$İJj k . 
~o dcrın olacaktır. 

Pren ~p====== 
Kı·· s ol, Rotary 

ııuıeı1 llp Fahri Reisi 
nı k er nrns d .. 

u""ctı ın a dostluk bagları 
nltıncta ku cndirrnck için Rotary adı 
teşekki.illc~~r. klüplcrin Yugoslav :;slav devıc;rı f?h.ri reisliğine, Yu • 

n hayatı .?'11bı Prens Paul bü • 
ınuodeti için seçilmiştir. 

FRANSA: ITALYA: 

Fransa 5 Romada Neden 
Milyarlık Bir F ranşız Büyük 
istikraz Yapacak Elç~si Yok? 

Paric;, 16 (Hususi) - Ilk milli 
müdafaa istikrazı, kamilen kapatıl -
mış sayılır. Hadise istikraz namına 
büyük bir muvaffakıyet sayılmakta 
dır. 

Maliye nazırı Marşando bugün 
söylediği nutukta bu parlak netice 
karşısında halka müracaat değil, an
cak halka teşekkür edeceğini anlat -
mış ve istikraz miktarının 5 milyar 
olarak tahdit edilmiş olması hakkın
da izahat vererek bizzat istikrazın 

arzetmekte olduğu fevait sebebiyle 
amme kredisinin ıslahı yolunda sa -
dece bir merhale teşkil etmesi için 
miktarı nisbetcn zayıf bir tek par -
çaya hasredilmesinin zaruri olduğu
nu söylemiştir. Bir de piyasanın im· 
kanlarını tüketmemek lazım geliyor 
du. Son haftalar zarfında tekrar mem 

Paris, 16 (A.A.) - Jur gazetesi, 
Romaya bir Fransız büyük elçisinin 
gönderilmesine bazı manevraların 
mani olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

"Daladiye, Bonne, İngiliz - İtalyan 
anlaşmasının imza edilmesini ve 
Fransız - İtalyan görüşmelerinin baş
la_masını müteakıp Romaya, Fransız 
buyük elçisi olarak sabık Başvekil 
Flandeni göndermeyi takarrur ettir
f!lişlerdi. Fakat Heryo, nazır Mandel 
ve Reyno ve daha evvel Habeşistan 
meselesi hakkında Milletler cemiye
tinin fikrinin bilinmesini istiyen Le
je, Masilyi ve Korner gibi yüksek ha
riciye memurları, Flandcnin Romaya 
hareketine mfıni olmuşlardır. Bu iş
ten bilhassa müstemlekeler nazırı 
Mandel mesuldur, zira l\1andel, Fran
sız - İtalyan antantına her vasıta ile 
mimi olmak istemiş ve hatta İspan
ya cephesinde bir tek İtalyan gönül-

1 SURiYE: 

Heryo 
Seyahatinden 
Dönüyor 
Kudüs, 16 (A.A.} - Fransız mebu

san meclisi reisi Hcryo, bugün İsken
dcriyeden Marsilya Yapuru ile Fran
saya dönmek üzere Suriyeden hare
ket etmiştir. 

Suriye parlamentosu namına parla 
mento reisi, Heryoya bir mektup 
göndererek Fransa - Suriye muahede 
sinin pek yakında Fransız parlamen
tosu tarafından tasdik olunacağı hak
kındaki ümitlerini izhar eylemiştir. 

Heryo, tahriren verdiği cevapta, 
Fransızlar tarafından da ayni arzu
nun izhar edilmekte olduğunu bildir
miş ve parlamentonun tatil devresin
de eyh'.ıl ayında yeniden Suriyeye dö
neceğini ilave eylemiştir. 

lü kalmakta devam ettiği müddetçe 
İspanya - Fransa hududu üzerinde 
herhangi bir kontrolün konulmama
sını bile talep eylemiştir. 

CENEVREDE KONSEY TOPLANTISI : 

"Bitaraflığımızın tam olarak mu
hafaza edilmesi keyfiyetinin pakt 
ile kabili telif olduğuna karar veril
miştir. Bundan sonra fark gözeten 
bir bitaraflık takip ctmekliğimiz 

mevzuu bahsolamaz. Daha az sıkı 
bir bitaraflığı tecrübe edeceğimizi 

hüsnüniyetle bildirdiğimiz zaman
Clan bugüne kadar geçen kısa müd
detten sonra harici siyasetimiz tek
rar normal şekline avdet etmiştir. 

Uzun asırlardanberi tam ve daimi 
olarak tatbik ettiğimiz bitaraflık 

yine eskisi gibi teessüs etmiş bulun
maktadır. 

Motta, bundan sonra Mitletler Ce
miyeti konseyinin bütün azalarına 

bu kararlarından dolayı teşekür et • 
miştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Halifaks 
saat 18 de Cenevredcn avdet etmiş 
ve beyanatta bulunmaktan imtina et 
miştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Dalndiye bu 
sabah Bone ile Cenevrade vuku bu -
lan son müzakerat ve harici siyaseti 
alakadar eden muhtelü meseleler 
hakkında görüşmüştur. 

BELÇiKA: 

Yeni Kabine Takdlr 

Ediliyor 
Brüksel, 16 (A.A.) - Gazeteler, 

Spaak'ın sürat v~ azimle bir rekor 

lekele dönen sermayelerin tahacü -
mü, piyasada onun çoktanberi mah 
rum bulunduğu bir huzur tevlit et
miştir. Hudutsuz bir istikraz bu su
retle teessiis etmiş olan huzura niha
yet verebilirdi. Işte hükumet, bunun 
önüne geçmek istemiştir. Bu suretle 
sal:ihtan yall"ız devlet müstefit ol -
mıyacaktır. Memleketin biitün iktı

sadiyatının bu haliıha büyük bir his
sesi olacak ve temin edilmiş kolay -
hklardan istifade edecektir. 

Paris, l 6 (A.A.) - Kabine bazı na 
zırlnrın iştirakiyle bir içtima aktc • 
derek hafta sonunda nazırlar mecli
sin in tasdikine arze<lilr.cek olan muh 
telif kararnameleri ikmal edPcektir. 

1

, müddeti içinde yeni hükumeti kur
., duğunu kaydetmektedirler. 

Fransız deniz manevraları 
Lizbon, 16 (A.A.) - Senede iki de

fa yapmakta olduğu manevralarına 

başlamak üzere birkaç gün evvel 
Brest'ten hareket etmiş olan ve 26 
cuzu tamdan mürekkep bulunan 
Fransız Atlantik filosu halihazırda 

Lizbonda bulunmaktadır. 
Fransız bahriyelileri şerefine muh 

telif merasim tertip edilmiştir. 

Haile Selnsiye, Milletler cemiyeti konseyinin son toplantısında hazır 
bulundu. Bir muhtıra okuttu. Fakat, konsey Habesistan irin hi<' bir ' ~ ,.. ~ 

kşrar vermedi. Ne~Üi bu reı.imde Ceneneyc vasıl olduğu zaman görü· 
lüyor. 

Endepandans Belj gazetesi, Maks 
Leon Jerar'ın mütarekeden beri Bel
çikada Maliye Nezaretine gelen nazır 
lann en muktedırl olduğuna şüphe 
etmemek llızım geldiğini kaydE:ttik
ten sonra şunları ilave etmektedir: 

"Oldukça fırtınalı geçen siyasi ha
yatının ilk zamanlarından sonra Spa
ak süratle bir devlet adamı olduğu
nu isbat etmiştir. Herkes onun Hari
ciye Ne7.aretinde kaldığını görmekle 
memnun olacaktır. Çünkü Spaak. 
Belçikalıların yüzde doksan beşi ta
rafından tasvip edilen realist bir si
yaset takip etmiştir. 

ziyade maişetlerini veya şöhretlerini 
temin eden vnsıflarla anılırlar. Kaldı 
ki, bilhassn büyiik şehrilerimizdeki 
spor klüplerine mensup olan sporcu
larımızın, diğer memleketlere naza
ran, en büyiik Ü!'tünliiğü en az lise 
tahsili görmüş olmasıdır. Hatta Av
rupaya giden \'e beynelmilel müsa
bakalara giren sporcularmızın \'asati 
tahsil Se\'iyesi daima ekseri rakiple
rinden üstiindiir. 

Bir tiyatroda seyircilerin: 

• - Ah, ah ananı. babam! Sen ne 
şaralop eysin! diye artiste bağırma
sını du~arnk sahne hayntımızın dili 
bozulduğuna mı hlikmcdeceğiz. 

En güzide musiki iistatlnrımızı din 
li~·enlerin biribirlerile nasıl konuş
tuklarına şöyle bir kulnk verirsek 

1 

varacağımız netic<'. musiki aleminde 
nezaket ve terbiye kalmnmı~ hükmü 
mii olmalıdır? 

Gerçek di) orum! llnksızhk etmek
teyiz. Sporun memleketlere ne ka
dar az tanınmış \'e ne kadar 87. tatbik 
edilmi: bir şey oldui:,rıınu biliyoruz. 
Bundan ufak bir istifncle beklerken, 
şimdi muharrirlerin üstiistc kalemi
ne takılan bu yazıları okuyunca ço
cuk babaları: 

- Aman! Çocuklarımıza '.";por yap 
hrmıyalım! Dillerı ve terbiyeleri bo
zulmasın! 

Demezler mi? 

Kaba sözlerden rencide olan arka
daşlar bir de sporcu olmıyan yerler
de nasıl göriişiilii:ror, onu dinleseler 
ve intibalarını yaı:snlar da bize mu
kayese imkanı \'ersel<'r. 

FiLiSTiN: 

Sıon Çarpışmalarda 

53 Kişi Öldü 
Kudüs, 16 <A.A .) - Filistinin şima 

linde, ~kka yakınında vukua gelmiş 
olan musademedP. tethişçilerdcn 20 
kadar maktul diişmi.iştiir. 
Diğer taraftan dün bir pusuda va

r~lanmış olan iki Ingiliz askeri ölmüş 
tur. 

Kudüs. 16 (A.A.) _Dun İngiliz po 
lisi ile ;,erlilcr arasında vukua gelen 
kanlı hadiselerde 23 Arap ve bir İn
giliz ölmüştür. 
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Mc-~h kerrıelercle 

iki Memur Bayıldı 

Bir Adam Dün Ilimat 
Dairesini Altüst Etti 

Camlan Kırdı, Hokkalan Memur
ların Uzerine Fırlatıp Attı 

Dün sabah akli vaziyetinden fÜphe ile kalem yontan başkatip muavini 
edilen bir. m~Uıu müddeiumumliik Bayan İffetin elinden çakıyı alarak, 
ilAmat daıresınde bazı COfkunluklar memurlara tecavüz etmek istemiş, 
yaptı. Dairenin telefon makinesini, buna muvaffak olamayınca bir tam
camlarını, hokkalaruıı kırdı, geçirdi. ponla İffetin kulajına vurmuştur. 
Memurlardan iki bayan bayıldı. Di- Masaların üstündeki hokkaları ve 
jer ~emurlar odadan d1§&n çıkmak kalem takımlarını pencerelere ve ma 
suretıle bu coşkun adamın tecvüzün- sa camlarına çarparak hepsini kır
den kurtuldular. Hadise esnasında o- mıştır. 

rada bulunan bir muharririmizin Bu gµrültü o kadar fazla olmuş ki, 
gördükleri §U.Dlardır: Yenipostanenin ı:ırkasındaki sokak-

'f AN 

Zelzelede 
Kaybettiğimiz 
Vatandaşlar 
:ıtıqehir zelzelesine ait 10n rapor 

hükumete verilmiştir. Maalesef zel
zelede · kaybetüğimiz vatandaşların 
sayısı son katt rakamlara göre 158 
dir. Bu acıklı listeyi lshnlerile, köy
lerile beraber bugün neşrediyoruz: 

Köşker nahiye merkezinde 1 ölü 
Hii8eyin Eşmenin, 1 ölü M. İsa Kı
Iıncın, 2 ölü Mehmet Gökbulutun, 
1 ölü Fatma Ömer Çavuşun, 1 ölü Ar 
dıç Mehmedin, 1 ölü Mehmet Türkiln 
l ölü Tevfik MoJlafln, l ölü Sıddık 
Arslanın, 1 ölü Necip Arslanın, 1 ö
lü Ah.met Tursunun, 1 ölü İbrahim 
Baranın, 1 ölü İbrahim Demiralaym, 
1 ölü Abdullah Ardıcın, 1 ölü Hasan 
Şahinin, ı ölü Lutfi Şahinin, l ölü 
Demiralayın ailesinden. 

Köşkerin Deveciobası köyünden 1 
ölü Rıza Aselin, 1 ölü Mustafa Kılı
cın, 1 ölü Zeki Vaporun, 1 ölü İbra
hinı Gülün, 1 ölü Yusuf Şahinin, 3 ö
lü İsa Şafakın, 1 ölü Mustafa Şafakın 
l ölü Mehmet Şafakm ı ölü Ali Şa
hinin, 1 ölü Ahmet Çetinin, 1 ölü Ha 
cı Süngünün ailesinden. 

Ankara da 
Açılacak 
Sanat Sergisi 

Mektebin lıapuına aılacalı 
olan rölyel 

Istanbul mıntaka sanat okulu bu 

ayın yirmi birinde Ankarada açıla -

Olen Samsun 
Mebusu 
Dün Gömüldü 
Evvelki gün vefat eden Samsun 

mebusu Ethem Tuncel, dün Büyük 
adadaki evinden kaldırılarak Eyübe 
nakledilmiş ve namazı kılındıktan 

sonra aile mezarlığına defnedilmiş 
tir. 

Ethem Tuncel, 1291 tarihinde Trab 
zonda doğmUf ve 1312 de mülkiye 

17 - 5- 1938 

Öll• netrly•tı: Saat 12,30 Karışık plfJ 
neşriyatı 12,50 PlAk: Türk musikisi ve h .. 
p.rkılan 13.15 Dahili ve harlcl habel'tef 

Ak .. m nevly•tı: Saat 18,30 Plflkla daı' 
musikisi 19,15 Türk musikisi ve halk ,,,. 
kılan (Hikmet Jtıza ve arkadaştan) 20 9' 
at ayan ve arapça neşriyat 20,15 Türk ıtJI 
ıdldıdve halk prkılan (SalAhaddln ~ 
ve arkadaşlan) 20.45 Keman solo ~~ 

mektebinden mezun olmuştur. Kas- nist Necdet Remzi Atak Piyanoda Mar-

tamonu, Harput, Trabzon idadileri Bi) 21 Konferans: (Bolu saylavı Cevat 1' 
müdürlüklerinde, Vakfıkebir, Tire - bas Gürer) 21.15 Stüdyo salon orkesttt' 
bolu, Çarşamba, Tarsus Kaymakam- 22 Ajans haberleri 22,15 Yarınki proıt"' 
lıklarile, Büyük Harpte Gelibolu, An ve İstlklll marşı. 
talya, Niğde, milli mücadelede Af- SENFONİLER 
yon Karahisar, Bilecik, Kay • 22.20 Prag: Beethoven'in eserlerlnd'° 

seri ve Ordu mutasamflıklarında bu Senfonik konser. 
lunmuş ve Afyonkarahisan valisi 
iken Cümhuriyetin ilan edilmesi ile 
mebus seçilmiştir. Merhum ölümü-ı 
ne kadar bu vazifesini muhafaza et
miş ve iki intihap devresinde nafıa 
encümeni reisliği yapmıştır. Son dev 
rede de dahiliye encüıııeni ikinci re
isi idi. 

Merhum, üçü erkek, üçü de kız ol 
mak üzere altı çocuk babası idi. Bü
yük oğlu Ankara dil, tarih, coğraf
ya fakültesinde Fransızca doçenti 
Bedreddindir. 

HAFİF KONSERLER: 

Vasil oğlu 133a doğumlu Hıristo is- tan geçenler pencere önünde toplan
minde bir adamın zabıtaya hakaret- DU§lardır. Bu arada memurlardan 
ten bet günlük mahkUmiyeti vardır. Bayan Belkisle başkatip muavini İf
Müddeiumumilik ilimat dairesi bu fet bayılmışlar, diğer memurlar da 
hükmü infaz etmek için, düıı polis koridora kaçmak mecburiyetinde kal 
vasıtasile kendisıni getirtmiftir. Hı- DU§lardır. Kapıaltı ja."ldarma karako
risto hastalığı olduğunu söyliyerek !undan iki jandaı·ma ile Hıristo ya
muayenesini istemiştir. kalanmış ve bir zabıt varakasile meş 
Müddeiumumilik, kendisini tabibia- hut suçlar müddeiumumiliğine veril
dillere göndererek muayene ettir- miştir. 

Köşkerin Alişar köyünden 1 ölü 
Mürsel Turanın, 1 ölü Nafi Arslanın, 
1 ölü Zeynel Şekerin, l ölü Seydi 
Çengelin, l ölü Hacı Zen~inin, 1 ölü 
Emin Aynanın, 1 ölü Mevlud Türkün 
ailesinden. 

cak olan sanat sergisine iştirAk ede

cektir. Mektep sergiye 257 parça ~ 

ya göndermiştir. Bu eşyanın Anka -
Ortanca oğlu Ankara hukuk fa -

kültesinden mezundur. Küçük oğlu 
raya gönderilmesi için 107 hususi Galatasaray lisesinde talebedir. 

'1. JO Berlln kısa dalgası: Kanşık h8" 
valar (8.15: Devamı). (10.30 Berlfn kı'8 
dalgası: Orkestrası). 11.45: Hafif mut!" 
ki. 13 Berlin kıaa dalgası: Hafif muaiJd. 
(14.15: Devamı). 13.25 Bilkreş: PIAk koO 
seri (14.30: Devamı). 14.45 Roma kJS8 
dalgası: Hatff programı. 17.30 Bratlsla• 
.va: Hafif mwılkl (marş ve s~nadlar)• 
17.45 Berlin kısa dalgası: Küçük konsd 
(18.50 Devamı). 18 Peşte: Çığan musiki .. 
si. 18.30 Roma kısa dalgası: Hafif: musi" 
ki. 19.10 Ostrava: Bando m\17.ika. 19.15 
mele korosu. 19.20 Prag: Salon orkest• 
rası. 20.25 Prag: Fok orkestrası. 20.sJ 
Peşte: Radyo orkestrası. 20.40 Roma S." 
rl: Orkestra konseri. 21.30 Florans; Na" 
poli: Konser. 21.25 Brüno: Orkestra kod 
seri. (Schubert; Mozart; Bizet vs). 22 MI 
lAno; Torjno : KJAslk musiki. 22 Bükref! 
Orkestra konseri. 22.15: Viyana: KüçOk 
orkestra. 22.15 Peste: Orkestra konserl-
22.30 Belvad: PlAk konseri. 22.40 Ronıti 
Bari: Konser. 22.45 Bükreş: Hafif kOll" 
ser nakli. 23.15 Prag: PlAk konseri. 

miş, tabibiadil Enver Karan, kendi- Suçlu, müddeiumumilikte kendisi-
ainde bet gün hapiste yatmasına mi- ni müdafaa ederken: 
ni olacak bir hastalık görmediği hak- - Ben Bakırköy akıl hastanesinde 
kında rapor vermiştir. Jandarma bu de yattım. Yaptığım şeylerin hiçbiri
raporla beraber Hıristoyu ilimat da- sinden haberim yoktur, demiştir. 
!resine götürmU, \re memurlara tes- Müddeiumumilik şahitleri dinle
lim etmiştir. Hıristo burada raporun dikten sonra Hıristoyu asliye dördün 
münderecatını öğrenince, birdenbire cü ceza mahkemHine vermiştir. Suç
parmaklannı aaçlannm arasına aok- lu burada da ayni müdafaayı tekrar
muş, saçlarını yolduktan sonra müd- Iadığı için mahkeme kendisini adli 
deiwnuminin masası üstündeki tele- tıp işleri müessesir.de müşahade altı
fon makinesini kaptığı gibi camlara na aldırmıya karar vermiştir. Gele
fırlatmış, makine ve camlar param cek rapora göre muhakemeye devam 
parça olmut. bundan sonra bir çakı edilecektir. 

YARALAMA: 

Bir Delikanlı 
Sevgilisini 
Biçakladı 

MtlDDEİUMUMİLİKTE: 

1 '\ v ~f1Tl~!I 
Küçük Bir 
Kızı Kaçırmış 

Uzun Yusufta oturan Klmll ismin- Müddeiumumilik dün bir kız ka-
de bir genç, iki senedenberi komşula- çırma davasını tetkik etti ve suçlusu 
nndan Zehra isminde bir kızla sevi§- hakkında tevkif karan aldL Iddia 
mektedir. Kimilm son zamanlarda şudur: 

Sofrazlı Kenan köyünden 2 ölü Os 
.ö."lan Demirin, Sofrazlı aşağı 1 ölü Ha 
lid Yılmaz, Hacı Selimler 1 ölü Ah
medin, Hacı Selimler 1 ölü Hilmi 
Süngünün, Eşrefli 1 ölü Haydar Öz
kanın ailesinden. 

Köşkerin Akpınar köyünden ı ölü 

Rıza Turgutun, 1 ölü Haydar Tekin

aslanın , 1 ölü Musa Korkmazın. ı ölü 

Hatiçe Demirhanın, l ölü Said Ma

raşın, 2 ölü Murtaza Yılmazın, 2 ö

lü Mehmet Yılmazın, 3 ölü Ali Bur

hanın, l ölü Celal Burhanın, l ölü 

Mehmet Güzelin, l ölü Mehmet Taş 

sandık yapılmıştır. Gönderilen eşya 

arasında muhtelif Atatürk büst ve 
madalyonlan, Celal Bayarın bir röl
yefi, mektebin kapısına konmak 

üzere yapılan ve bir talebenin, ho -

cası tarafından ne şekilde endüstri

ye doğru götürüldüğünü ifade eden 
büyük bir rölyef vardır. 

Bunlardan başka mektebin bütün 
sanat şubelerinin yaptıklan model 
ve maketler de vardır. lstanbul mın 
taka sanat mektebinden bu sene 78 
talebe mezun olacaktır. 

---o--

kıranın, l ölü Mehmet Çakırın, ı ö- Ziraat Memurlarının · 
lü Bekir Ahadın, 1 ölü Musa Teke-
linin 1 ölü llamazan Tekelinin ~ i\.. Twfl $Ki 
ıu ıvlenme~ ıeıcm:,amı, ı illtr"l.!ıilı:nr Ankara, 16 (T:ın muhabırınden) -
Esenin, l ölü Musa Esenin, 1 ölü Maliye Vekaleti, 7.iraat Vekaletine a
Mehmet Gülencin, 2 ölü Mustafa A- it vazife ve teşkilat kanununun mu
hat, l ölü İbrahim Tercan, 1 ölü Ra- vakkat birinci maddesinin tatbik tek 

lini tesbit eylemiştir. 
Bahsedilen kanunun tatbikine ka

dar hiç terfi etmemiş olan memurlar, 
barem kanununun meriyete girmesin 
den itibaren kaç terfi müddeti geçir
mişlerse o kadar yuksek dereceye ter 
fi edebileceklerdir 

S+ai için Fransaya 

Giden Ad&yecimiz 

-

l•a TGfJemir 

OPERALAR, OPERETLER: 

12.15 Roma kısa dalıruı: Bir perd• 

lirik opera. 21 Belgr•d İbsenln "P
GynJ" lıdmli dramatik piyesi. 21.30 Bet-# 
lln kısa dalaası: Zeller'ln;; VogelhaenN 
ler;: Opereti. 

ODA MUSİKİSİ: 

12.15 Roma kısa dalgası: Od'l musfld
sl konseri. 18.30 BratMava: Piyano kU .. 

artetl. 2!l.25 Bratlslava Caz kuarteti. 

Juranlç taratıni:Jan Yugoslav havaJarJ• 
19.15 Berlin kısa dalgası: Piyano keman 
konseri. 20 Florans: Napoll: Muhtelif .., 

kılar. 21.05 BraUslava Keman 11<>lo (Halk 
havalan). 23.15: Şarkı Resitali (Orkest" 
ra refakatile. 

Hayrebolu sulh hakimi İsa Taşde- DANS MUSİKİSİ: 
mir staj yapmak üzere Adliye Veka-

23.15: Belgrad. 23.30: Viyana. 
Jeti hesabına Fransaya gönderilmiş- MUHTELİF: 

tir. İsa Tap:lemlr. Fransada bir s:ne 

sık şık Zehrayı görmek istemesi, o- Bakırköyde doktor Şevketin Ha
nunla buluşması Zehranın babasının, mide isminde henüz on yaşını bitir
nazan dikkatini çektiği için Klmlli: miş bir hizmetçisi vardır. Komşul~ 
polise şikayet etmiştir. Kimil, sevdi- nndan Muzaffer, kızın önüne çıkmış, 
ği kızın babası tarafından yapılan bu sık sık kendisile konuşma imkimlap
fikayetl hoş görmem.İf, bu fiklyette nı bulmuş ve nihayet evvelki gün kı
Zehranın da hissesi bulunduğu veh- Zıt kandırarak doktorun evinden ka
mine kapılmıftır. Evvelki gün .Kl- çırmıya muvaffak olmuştur. Müdde
mil, yanına bir silih alarak Zehra- iumumilik tahkikatını yaptıktan son 
mn evine gelmiş, içeri zorla girmiş ra iddianamesini hazırladı ve Sultan 
ve Zehraya: ahmet sulh birinci ceza mahkemesine 

mazan Tercan, 1 ölü Kadir Demirkı

ran, 1 ölü Mehmet Tekeli, 1 ölü Sü

leyman Avşar, 1 ölü Şükrü Kaya, l 

ölü Hasan Çoşkun, 1 ölü Mustafa Er
can, 1 öli\ İbrahim Aydo~dunun, 2 ö

lü Rifat Özcanın, 1 ölü İbrahinı Ak

d,ğlı, l ölü Yusuf Akdağlının, 4 ölü 

Osman Oğuzun, 1 ölü Mevlut Kuş

demirin, 1 ölü Raşit Arslanın, 5 ölü 
Rıza Akpınann, 3 ölü Mustafa Akpı
nann ailesinden. 

Yeni 1 O Lirahklar Piyasada kalacak, adli müesseselerde tetkikler 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) - yaptıktan sonra memleketimize dö

Yeni on liralık kiğıt paralarımız bu necektir. 

19.10 Bari Roma kısa da\ıfası: Arapç9 

musikili neşriyat. 20.37 Bari: Türk~ 

konuşmalar. 21.15 Bari: Rumca 610 
ve musikili program. 

- Seninle bir şey konupcaiun. verdi. Sorgu gizli yapıldı. Muzaffe
Önüme dilf, dıfa-ıya gidelim. Burada rin tevkifine ve şahitlerin çağırılma
olmaz, demif. Kızla beraber çıkmlf" sına karar verildi. 
lar, Kamil kızı Mehmetçik tepesine ,,. 
götürmU,. biraz oturduktan llOnra 1. . 
da kendisini bıçakla iki yerinden ya- ır Nalnl 
ralıyarak kaçmıftır. Zehra Guraba Yeniköyde vazife gören müddeiu-
hastanesine kaldınlmıfbr. mumilik muavinlerinden Bay Rifat, 

Polis, dün Kimlli yakalıyarak merkez muavinliğine nakledilmifür. 

müddeiumumiliğe venniftir. Müddei 
umamilik tahkikatını yaptıktan son- CORMO MEŞHUT: 
ra suçluyu Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesine verdi. Mahkeme, Dövüıtüler, Banıtdar 
10rgusunu yaptı. Kimil yaralama id- Pazar günü İstanbul tarafında meş 
diasını şöyle karşıladı: but suçlar müddeiumumiliğine akse-

Sallaktaşkuvan köyünden bir ölü 
Said Şakir, bir ölü Ahmet Avlar, Sal 
lak köyünden bir ölü Ali Ceylan, bir 
ölü Ali oğlu Ahmet, Hanyeri köyün
den iki ölü Bitil Temiz, bir ölü Meh 
met Vural, bir ölü Hamit Yurtf{ülün, 
bir ölü Hamit Özenin, kil ölü Osman 
Durmuş, bir ölü Satılmış Aydın, Çü
rükler ve Eldenele ortaooa köylerin
den 67, Demirciden iki, Karaoğlan

dan da 9 ölü vardır. 

Tatilyas köyünden bir ölü Ahmet 
Karanın, Araplarda bir ölü Şakir Ko 
ranın, Taburoğ1unda bir ölü Osman 
Altınkılıcın, Solakuşağı . 1 ölü Ömer 
Uslunun, Çepişler 3 ölü Dağıstanka-

yanın, Himmetuşağı 1 ölü Ali Sağla-
' mm, Himmetuşağı l ölü Necip Keski-

gün tedavül mevkiine çıkarılmıştır. 

nin, Himmetuşağı 1 ölü Ali ceylanın 
ailesinden. 

Korova köyünden 3 ölü Behçet 
Cengizin, 1 ölü MehmetÖzi.!.n, 2 ölü 
Fazlı Vaporun, 1 ölü Ömer Karaca
nın, 1 ölü Kazım Doğanın ailesinden. 

Avanojlu köyünden l ölü Mehmet 

Bulutun, 1 ölü Mehmet Çelinin, l 

ölü Osman Zenginin ailesinden. 

Abdal köyünden iki ölü Mustafa 
Çevçekin, Sekili köyünden bir ölü 
Musa oğlu Rıfkının, Takmaz köyün
den bir ölü İbrahim Pekarsın, bir ö
lü Hacı Bekarın, iki ölü Ali Avot'un 
ailesindendir. 

Kaybettiğimiz vatandaşların sayısı 
158 dir. 

- Ben kızı seviyorum. Onu aldım. den hiçbir hadise olmamıştır. Müd
Mehmetcik tepesine götürdüm. Kızın deiumumiliğe yalnız bir dövüşme va
başka bir sevdiji Vlll'DUf. Kıskandığı kası gelmiş. İki taraf müddeiumumi
için geldi. Zehrayı yaralaclı. Onu ben nin önünde barıftıklan için davaları 

TRAI VAPURU DON GELDi: 

:yaralamadım. düşmüştür. 
Hakim, dosyayı tetkik ettikten 1011 

0 
ra muhakemenin mevkuf olarak de- DİLENCİLİK: 
vamına karar verdi ve phiUerin çalı 
nlması için başka bir güne bıraktı. 

öLOM: 

Pencereden Düıen 
Çocuk Öldü 

Yumurta Sat.yorum, 

Diyor 
Sultanahmet ı;ulh üçüncil ceza 

mahkeT('esi, dün bir dilel)cilik dava
sına baktı. Suçlu Ahmet isminde bir 

Evvelki gün Beşiktaşta Selma is- gençti. Kendisini şöyle müdafaa et
minde iki yaşında bir çocuk pence- ti: 
reden düşerek yaralandığı için Şifll - Ben dilenci değilim. Yumurta 
çocuk hastanesine kaldınlmıftı. Dün sattım. Bir yere oturdum, parasını 

çocuk ölmüştür. Müddeiumumilik hesap ediyordum. Polis, beni dileni
tahkikata lüzum görmüş ve tabibia- yor, sandı. 
dil Enver Karanı da hastaneye gön- Hlkim, bu müdafaayı kabul ehne
dererek cesedi muayene ettimıiftir. dili için kendisinı beş gün boğazı tok 
Doktor, celedin gömülmesine miiA- lutuna Amme himıeUerinde çalıpnı-
ade etmiştir. ya mahldim etti. 

Trak vapuru din sabah Almanyadan limanımıza ıetlrildi. YUISIDI ikhael 
aayfamwla okuyunus. 

Serkldoryanda 

Danslı Yemek 
Serkldoryan azalanna ve Azala -

nn arkadaşlanna mahsus olmak ü

zere 21 mayıs cumartesi günü ak -

şamı saat 22 de bir danslı yemek ve

recektir. Zengin bir büfe, muhtelif 

numaralar ve mükemmel bir caz te
min edilmi§ olduğu haber ahnmıt

tır. 

Bu danslı yemek büyük itinalar
la hazırlanmaktadır. Herhalde par -
lak olacağı tahmin olunmaktadır. 

Gece Eğlenceleri 
Yurdun her felaketine şefkat eli

ni uzatan Kızılayın Şişli şubesi 21 ma 
yıs cumartesi akşamı sabaha kadar 
devam etmek üzere bir gece eğlence
si tertip etmiştir. Müsameren~ fev
kalade cazip olması ve neşeli geç
mesi için bütün CŞ~li ve Nişantaşı ba
yanlan harekete geçmişler ve çalış
mıya başlaınıtlardır Herkesin iştirak 
edebilmesi için biletleri konsomasyon 
dahil olmak üzere birer buçuk lira
ya yapmışlardır. 

Askerlik ışleri 
Davet 

Piyade binbaşı Ferit Şakir of. 303 Dur 
sun Türken Erzunım: Piyade aatetmen 
Halil Mevl~t ot. Hüle)'in Hilmi 115 inan 
bul (324-92) piyade astetmen: Ahmet ol. 
310 Cemil Bolu (11705) piyade yar su -
bay Ahmet ot. 309 Salih Bursa (133) pi.ya 
de asteimen Osman of. 311 Ahmet Fadıl 
(10713) Hekim ,stetmen Salih RilştQ ot. 
309 Halil Htımı.t tataııbul (311'17) Emln&
nil yerli Aa. Ş. sine gelmeleri. 

Gelibolu Pa1.aryeri No 99, Mehmet J.f 
oğlu Hü~Yln Çakmak, 1937 tipi Doç ~ 
T. L. 1398,30 Beyoğlu üçüncü noter, 29 Ttffl 

~uz 1937 - SirkPCi Mersin oteli mOteah~ 
Ham oııu tbrahlm BOvOk Tunca. 193'7 tiP" 
Doç uzun ıaıe T.L. 1500, Beyollu 3 cO NO
ter, 28 Temmuz 1937 - Sarnatya Hacı pul 
çıkmazı No. 104. Hafı;: Hayri ollu MUS..; 
tafa Anacan 1937 tipi Do<: kamyon 47P" 

T. L. 1550, Beyo~hı üçüncü noter, 21 H,.. 
ziran 1937 - 'P'erlkl\y, Pasa mııhallHI. C6' 
mi 90kak No. 37, Yusuf oflu Hl1ml SevfJlfı 
1937 ttol küçük otomobl1 344935 T. L . 11foflo 
Beyoilu ilçüncQ noter 18 Haziran 193'1 ' 
Ankara Beypazar kazası, Mehmet ojtlu f' 
mln Kabukçuol?lu 1937 tfıpi kamyon T ':; 
115511 T. L. 1350 Beyoi lu üçüncü noter 
Ha7.fran 1937 - Pangaltı Bilezlkc:I solt~ 
90-2 numerolu ~ Mu~tafa Sezeroltlu lP" 
tipi otomobil D. 5 - lll2922 T . L 1497 9' 
yoi[lu üc\jncil noter. 8 haziran 1937 - S-: 
remini, Taşmektep, Çift zade sokak No 
Şükrü oitlu Çarpan 1937 tipi otomobU 0-
S - Hl4101 T, L. 1R75, Beyoilu ücüncü ~ 
ter 7 haziran 1937 - Beslktaş. kövfc:I, ..J 
mamzade sokak No. 89. HUseyln önııt 1P" 

tipi otomobil 'P. 4-32111'70 T . I.. 1700 ~ 
Ju üçüncü noter 5 haziran 1 f37 - Tıılr;::; 
Avazpaşa. H11rciye sokak No. 3. AU ~ 
M .. hmet Ali E""mer, D. 8 tini otorr' ~ 
321811'7 T. L. 1500. Reyoitlu ücüncü !l ~ 
4 Ha7Jrıın 1937 - Tııkıılm Osmanlı ııo ~ 
No. 40 Nlkola dlu Yorgl ADO!ltolfdf 1 tıl' 
tipi otomobil 822118 T . L Jll!\O. RevoitlU ..., 
rincl noter, 30 K. Evvel 1937 - oıvan1°"1" 
Dlvanvolu caddesi No. 1'3. Veli nıthı ~ 
tara. 1937 tipi otomobil n. 5 - 342"0 'f ~ 
1923 Bevoltlu OcOncO no'er 10 suhı>t ~ 
- Tııkslm. AYazpaşa camii "okıık 'ff dcıl 
Kalfa anat. No. 5 Rüvlye Önder ııtıt'I 
otomobil P. 4-84408 T. L. 1300 • .Be 
üçüncü noter, 28 K. Saıj 1937. ti" 

Şirketimiz tarafından sahlan senedel'I 

lan borcl•n 6denlncl:n kadar moncl 
-ınuhafaza kaydj sartlte satılmıs bııtu 
lu ve mezkılr ntomobfl ı.ıe kamyantıırı" 
il saU. taraflnd•n •tın alınacalı zarrı•fl 
ketlmlzln nza ve mtn9fakatl tah 

l8tlhaaU JAzımıeldlll Mrınuclbt tanlll' 
olunur. T•tko ti 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde. her· 
ıeyde teml:r., dUrUat. umlm1 olmak, 
karlln gueteal oımıya çalttm•ktır. 

-o
ABONE BEDELİ 

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

MilleUerara11 posta ittihadına dahil ol
nuyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres de#is
tlrmek 25 kuruştur. Cevap tçln mektup 
lara 10 kurlışluk pul illvesi llzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

lstanbulu Tanımak 
Fırsat ve lmkCinı 

Tarihin yarattığı hazinelerin orta
•ında yaşıyoruz. Fakat bunların ma
ııasını ve kıymetini tanıyanlarımız, 

Kez.ip, görenlerimiz, ze,·kine varanla
runız utanılacak kadar azdır. 

TAN 

.. 

Geçen gün birkaç ecnebi ziyaretçi 
ile karşılaştık. Bir, iki gün içinde İs
tanbulun her köşesini gezmişlerdi. 
"Yanlarındaki Türklerden bazı sualler 
.sordular. Cevap verebilen kimse 

AVRUPADA KURULAN MIHVERLER: BERLIN • ROMA VE LONDRA • PARIS 

çıkmadı. Bunun üzerine seyyahlar A d 
birer birer herkesten sordular. Fi- a 
lan yere gittiniz mi, filan yeri gör- vrup a 
dünüz mü? Cevapların çoğu menfi 
çıktı. İstanbulda doğmuş münevver 
Tfirlder arasınd3 .Ayasofyayı görmi
Yen, Yedikule zindanına ve Kariye 
canıline uğramıyan, Rüstempa~a ca
tniinin yerini bilmiyen, Türk ve İs
lam eserleri müzesini tanımıyan in
sanlar bulunduğu anlaşıldı. 

Birkaç gündenberi bu mesele zih- M ihver · kelimesi, son za-
ııimizi kurcalıyordu. Bir hayır sahibi manlarda yeni bir dip-

MİHVER 
Nedir? 

beş ilhakını tanımasını istemiştir. 
2 _ Fransada İspanya harbine 

karşı tutulacak hattı hareket üze
rinde ihtilaf vardı. Fransa halk 
cephesinin sempatisi İspanya cüm 

fd•!tı'fita 
Hava Şehitleri 11 ·>. 'l !' 

huriyeti ile beraber olduğu için o- yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
nun Barselona hükumetine yar
dımda bulunduğu sanılıyordu. İn
giltere ise İspanya dahili harbinin 
azami süratle bitmesine taraftar
dır. Fransa da İngilterenin bu nok 
tai nazarını kabul etmiftir. 

3 - Çekoslovakya, Fransanın 

müttefikidir ve dahil ile hariçten 
tehditler karşısındadır. Fransızlar, 
bir taarruza uğradığı takdirde Çek 
oslovakyaya yardımda bulunacak 
}annı vadetmişler, fakat İngiltere 
sarih bir taahhütte bulunmak is
tememişti. Son Londra mülakatın
da Fransızlar Çekoslovakyaya ik
tısadi yardım lüzumu üzerinde ıs
rar etmişler ve İngilizler de Fran 
sanın Çekoslovakya ile alış veriş 
etmesi için kredi açmayı kabul et 
mişlerdir. 

Fransa Çekoslovakyaya yardım 
dan geri kalmıyacaksa da İngilte
re de ihtilMlann sulhan tesviye
si için d iplomatik teşbbüslerde 
bulunacak ve Varşova ile Ber -
linin Prag ile teşriki mesai etme
lerini temine çalışacakardır. 

Nitekim bu yoldaki teşebbüsler 
başlamış bulunuyor. 

Londra, mülakatı , Roma - Berlin 
mihverine karşı; İngiltere ile Fran 
sanın yalnız iyi komşu değil, üste 
lik müttefik olduklarını ve biribiri 
için dövüşmeye hazır bulundukla 
nnı hissettiren bir ihtar mahiye
tinde idi. 

ROMA - BERLIN : 

15 mayıs &ünü, hava şehitlerini 
anmak için, sayılı ihtifal günleri a
rasına girdi. Hava tehitlerini bu ve
sile ile millete hatırlatmak, gökle
rin bulutlaran arasında kanat çırpa
rak bir yol, yalnız hava yolu değil, 
memleket için varhk yolu arıyan tay 
yarecilerin ve .,ehitlerin isimlerini 
hürmetle anmak bir vazifedir. 

Şehit tayyarecinin ölümündeki va
sıflan ararsak, bunu yalnız vatan
perverlik ve meslek aşldle izah ede
meyiz. Şehit tayyarecinin bu göklere 
yükseliş ve initinde vatan ve meslek 
qkı gibi, terakki ve tekamüle hiz
met qkı da vardır. • • • Tayyarelerin bupn fUphesız harp 
te büyük rolleri vardır. İnsan zeka
sı karalan, deni:deri hükmü altma al
dıktan sonra, dövüı için &öklerde de 
saltanat kurdu. Tayyare hücumuna 
kaqı, hava müdafaası, vatan müda
faasının en esaslı bir sahasıdır. • Teknik vasıtalann bolluğu itibari-
le büyük Avrupa de,•letlerinin karşı
sında ikinci safta kalan bir milletin, 
Fethi - Sadık gününden başlıyarak, 
göklerde kanat çırpan yavru bir kuş 
gibi bulutların arasına ~rmesi, hava 
boşlukları içinde, havadan &elecek 
taarruzlara karp milli müdafaa yol
larını araması, ve bu uğurda canım 
feda etmesi, şehit tayyarecinin, va
tanperverlik vasfıdır. 

Zamanma göre en tehlikeli tecrti· 
belere, araştırma, deneme iştiyakile, 
atılan, motörlerin kulaklanncla utul
dıyan gilriiltüsü içinde sislerle, sim
siyah bulutlann içinde fırtınalarla 
çarpışan, küçük teknesile göklerde 
uçan, buan yanan, tayyarecinin bu 
aşkı da meslek aJkıdır. 

daire çıksa da istanbulun güzel tari- l 'k - - 'd V •AAgw ı 
oınatı mana a.ı ı. e ~ 

hi eserlerini tanıyan ihtısas sahiple- . • • 
1 · yukarı antant kelimesının ye- _ ••• ~~~~•••• • • • • • • • • • • • • •, , • • • • • •, • • • • • • •, • •,, •, • rini önümüze katsa, bize bu eser erı ~ lb ki 

B ir ay önce Berlini ziyaret 
eden Sinyor Mussofüıi bu 

defa Her Hitlerin Romayı ziyare
ti ile karşılaştı ve bu ziyaretler 
Roma • Berlin mihverinin bir ha
kikat olarak yaşadığının en kati 
delili sayıldı. Fakat mihverin dai
mi olup olmadığını ancak tecrübe 
isbat edecektir. Geçen martta bu 
mihver mühim bir i(ntihan ile kar 
şılaştı. O zaman, Atman askerle
ri Avusturyaya yürümüş ve bu 

Fakat bundan başka, tayyare ve 
tayyarecinin havalara hlkim olmak 
istemesi (bizde taarruz için defil) 
yalnız harbe kup bir müdafaa' için 
de değil, ayni zamanda terakki ve te
kamüle ayak uydurmak içindir. 

d. • d d k B r'ını' tuttu. Manası, milletler tında harbetmelerı· kararlaştırıl- almasma saik olacaktır. Ha u gez. ırse, tanıtsa iyor u . u mevzu d 
üz.erine bir yazı yazmak ihtiyacını du arasında dostça anlatarak bi- mıştır. İki milletten herhangisi ta malüm olduğu üzere Almanya a 
Yuyorduk. ribirinin siyaset ve emellerine arruza uğrarsa İngiliz ve Fransız bu memleketlerden er~~k alın: 

Bir de Türkiye Otomobil ve Tu- yardım etmektir. Bugün Avru· ordularını bir Fransız kumandan ve buralarda iktısadi nüfuz 5 ı-
ling Klübiinün bir Hanını aldık. Klüp d B' · idare edetek, İngiliz - Fransız de- bi _olmak fı::'k~r:,:in:::d:.::e:.:d_ir..,. . .,.._ _ _ ~~=---
b ·~~~~~~=d=~a~~~i~mii~h~v~~~~v~u~~u,.M,ıRr~ı~~=~-:··;·;-~·~~:-:~rn~mr~ many~an~~~~bm~~~ öyle bir teşebbüs hazırlad~~nı bil-
'rl' v•_.._. ...... -aa. •--· ceklerdir. Büyük harp sırasında ler beklemektedirler. Fakat, bu-

e -~ıfracaatc Clavet ediyordu. Böy- mihver de faaliyet gö~termek- Fransadaki bütün orduların ku- nunla beraber Fransa, son tedafüi 
lece aklımızdan geçen büyük arzu tedir. mandanlığı ancak 1918 senesinin anlaşmayı ancak birtakım müsaa-
kendi kendine yerine gelmiş oldu. nisanında birlcştiri1ebilmişti. Bun- dekarlıklar bahasına elde eaebil-

'l'ürkiye Otomobil ve Turing klii- L ondrada yapılan müzakere- dan böyle İngiltere ile Fransa bü- miştir. Fransa büyük harbi takip e 
hU, elindeki dar vasıta ve imkanlara ler İngiltere - Fransa an- tün harp malzemesini de birlikte den senelerde, Avrupa diplomasisi-
rağınen hayırlı işler yapmış ve tu- }aşmasını adeta resmi bir ittifaka satın almayı düşünüyorlar. İkisi de ne hakim en mühim kuvvet oldu-
riz.nı fikrini Türkiyede ileri götürmi- çevirdi. Romadaki konuşmalar da Fransada mühimmat ve levazım ğu halde son haftalar içinde şu me 
Ye çalışmış bir müessesedir. Roma - Berlin dostluğunu takviye- depoları kuracaklar ve harp çıktı- seleler üzerinde İngilterenin nok-

Yeni açtığı çığır çok güzeldir. Ge- yi istihdaf etmektedir. ğı zaman bunlardan istifade ede- tai nazarını kabul etmiştir; 
ıinti ve konferans serisinin programı Avrupanın bu dört hükumet cekler. İngilterenin açtığı kredi- 1 - İngiltere, İtalya ile arasın-
iki aylık devreler için tertip edilir ve merkezinde de Çekoslovakya me- ler, Fransanın Çekoslovakya, Ro- daki ihtiliıflarJ hallettikten sonra 
gazeteler bunu iyice ilan etmeyi iş selesinin konuşulduğu malumdur. manya, Macaristan ve Yugoslav- Fransayı da Roma ile anlaşmaya 
edinirse rağbetin eksik olnııyacağını Çünkü Çekoslovakya, A vrupanın yadan bu maddeleri bol bol satın teşvik etmiş ve Fransanın da Ha-
iirnit ederiz. en dikenli ve en tehlikeli mesele-

sidir. 

memleketi baştan başaişgal etmiş
ti. Halbuki Avusturyanın istiklali, 
İtalyan siyasetinin en belli başlı 
-----"--~ ~-~::~_.....- --· ... .,,-
nın işgali s,rasıııda Arman asker-
leri Brenner geçidinde göründü
ler. Ve İtalya bu hadiseyi protes
to ile karşılamadı. Bilakis Musso
lini ile H itler tebrik telgraflan mü 
badele etmiş1er ve neticede mih
verin sağlamlığı tebarüz ettirilıni§ 
ti. 

Roma - Ber1in mihveri, daha son 
ra bir imtihan daha geçirdi. Bu 
imtihan İngiltere - İtalya anlaşma
sının imzalanması ve Fransa - İ
talya müzakerelerinin açılması i
di. 

Bununla beraber mihverin hiç 

Güzel eserleri tek başımıza gidip 
görmemiz kafi değildir. Bunların ta
rihini bilenler, dilini anlıyanlar, gü
lelliklerinin sevgi ve şevkini duyan
lar gözlerimizi açacak, görme kudre
timizi uyandıracak olurlarsa istifa

LONDRA - PARIS: 

İngiltere ile Fransa ricalinin 
Londra konuşmalarından, çok mü
him neticeler çıkmıştır. Bunların 
en mühimmi, İngiltere - Fransa 
antantının tedafüi bir ittifak ma
hiyetini almasıdır. Yeni anlaşma, 
eski İngiltere - Fransa Antantının 
mukaddemesi sayılan Kral Yedin
ci Edvardın Faris seyahatinin 35 
inci yıldönümünde vuku bulmuş
tur. 

·GöNOL iSLERİ 
demiz elbette büyük olur. 

Türkiye Otomobil ve Turing klü
h(i bu konferansları umduğumuz gibi 
istifadeli bir şekilde hazırlıyacak o
lursa istanbulu tanımak ve tarihimi
tin minasını canlı eserlerin yardımi
le ıörmek ve öğrenmek için büyük 
bir fırsat ve imkandan istifade etme
btek cidden yazık olur. 

BARTINDA: 

Uç Karılı 
Bir Adam 
Oldürü~dü 
Ba:tın, (TAN) - Kocareis köyün

de Ragıı oğlu 50 yaşında Recebin de
lik deşik edilmiş vücudü bir tarla i
çinde bulunmuştur. 

Recebin, üç ka:-ısı olduğu için bu ci 
ııayette kadın parmağı bulunduğu 
zannolmuyor. Recebin üçüncü eşi o
lan Zey-.. bin aşıkı olduğu tahmin e
dilen M.ıhlttin zan altına alınmıştır. 

iki Köylü Boğuldu 
ErzinC!ln, (TAN) - Sansa boğazın

da Fırat üzerine kurulan köprüden 
&eçrnektE olan Plümerin Yarbaşı kö
Yilnden Nehmet oğlu Ali ve Çuli mez 
raasındarYusuf oğlu Hıd1r muvazene 
le.rint ka}betmişler ve Fırata düşmüş 
lerdir. Hu ikisinin de cesetleri bulu
naınamıfir. 

1914 yılından önce Fransa ile 
İngiltere dosttular. Fakat mütte
fik değildiler. O zaman da, bugün 
olduğu gibi, hasım bir Almanya 
idi. İngiltere ile Fransa erkanı 
harbiyeleri, müdafaa meseleleri Ü· 
zerinde temas ediyor ve Almanya 
ile müttefiklerine karşı bir harp 
açıldığı takdirde ne yapacaklarını 
müzakere ediyorlardı. Fakat iki ta 
rafın kumandası, yanyana harbet
meyi kararlaştırmış oldukları hal
de İngiltere, Fransaya sarih bir 
taahhütte bulunmamıştı. 1914 se
nesi Temmuzunda, Fransa hüku
meti İngilterenin bitaraf kalmasın
dan endişe ediyordu. Fakat Alman 
ların Belçikayı istilaları bu endi
şeyi bertaraf etti. 

BiRLEŞiK KUMANDA: 

1 ngiltere ile Fransa ricali a
rasındaki son konuşmalar, 

Fransanın bir daha bu çeşit korku 
ları geçirmiyeceğini göstermekte
dir. Çünkü karada, denizde ve ha
vada iş beraberliğinin esasları tes
bit edilmiş, hatta gelecek harpte 
iki tarafın birleşik bir kumanda al 

NASIL 
K ızını gelin duvağiyle dama

dının kolunda gören her 
anne baha: 

- İnşallah her zaman böyle me 
sut olurlar ... 

Temennisinde bulunur. Yanla
rında bulunan teyze de ilave eder: 

- Biribirlerini s~verek evleni
yorlar. Niye mesut olmasınlar. 

Mesut olmak ... Bütün insanların 
hayatlarında emelle, hırsla. koş· 
tukları en biiyük hedeftir. Herkes, 
sevişen bu iki genci biribirinin ko
lunda gördüğii zaman saadetten 
bahseder, elmas kutusuna tıpatıp 

yatan bir el~as gibi, saadetin de 

bu zarfın içine tam olarak gire· 
ceğini ümit ederler. 

Fakat ilk giinlerin iştiyakı, he
diyeler, eğlenceler içinde birkaç 
ay şiiphesiz ki mesutturlar. Fakat 
günliik hayatın müşkülleri başla
dığı zaman biraz şaşalarlar. Hele 
para darlığı, beklenmiyen birçok 
hadiseler yuvanın kapısını çaldığı 
zaman kalplerini bir burgu yeme· 
ğe başlar .. Ne ynpmah?Bu müşkülle 
re nasıl karşı koymalı ... Küçük şi
kayetlerle başhyan hoşnutsuzluk
lar, yavaş yavaş münazaalara da
yanır. Nihayet bir gün: 

- Biribirimizi artık sevmiyo
ruz. Mesut değiliz. 

Teranesi başlar. 

1 

MESUT OL MALI? 
Saadet, yuvanın ayrılamıyan bir 

unsuru ise bunun gökten düşmesini 
beklemek beyhudedir. Mesut ol
manın çarelerini aramak lazım. 
Genç kadın veya erkek kendi ken 
dine düşünürler, mesut olmadığı
mız bu yuvaya devam etmenin ne 
manası var. Çocuk dünyaya getir 
meden hu işe nihayet ''ermeli. Fa
kat yeni kurulan e\.·de, yine bu 
meseleler çıkmıyacak mı?. Müşkül 
leri çıkaran hayattır. Hayattan 
kaçmak mümkün müdür?. Hele 
bir iki tane çocuk ta varsa, bu evi 
hozup bu çocukları bedbahtiye sev 
ketmek, saadeti arayan ana baba
nın hakkı mıdır?. 

Saadet hazır bir elbise delildir. 

İstediğiniz dükkandan satın ala

mazsınız. Hiç kimse onu uzun mil 

cadeleler yapmadıkça elde ede

mez. Bir alimin senelerce kendi

sini laboratuvarına kapayıp ket· 

fetmek için uğraştığı feY, kutdp

Iarı keşfetmek için buzlar içinde 

seyahat eden kaşif, yalnız bulduk

tan zaman değil, aradıklan zaman 

da mesutturlar. 

izdivaç ta bir saadet araştırma· 
sıdır. Mesut olmak, bedbaht ol
mak sizin kabiliyetlerinize bağla. 

dır. Biru fedaklrlıkla, biraz mU
cadele ile nihayet onu elde edebi-

lirsiniz. Mücadele dahi bir saadet 
tir. 

Kadınm veya f'rkeiin kusurlan 
(tahammill edilemiyecek hale var· 
ınamak şartile) biribirlerini tashih 
için hir mücadele zeminidir. Haya
tın müşkülleri biraz daha fazla gay 
ret sarfederek, seneden seneye ye 
nilebilir. Hele on beş sene, yirmi 
sene beraber yaşadıktan, mücade
leleri beraber yaptıktan sonra sa
adet muhakkaktır. Tecrübe gör
müş bir adam, artık saadetin &ök
ten düşmesini heklemez, bayatın 

ufak tefek müşkilllerfne aldır
maz beraber mücadelenin verdi
ği zevkle mesut olur. 

Hayat budur. İzdivaç budur. 
Mutlak saadet yoktur. Bu hayat 

yolculuğumuzda birçok vazifeleri 
rniz vardır. izdivacın ilk günlerin 
deki aşk, eğlenceler muvakkattir. 
Bundan sonra ailede aranacak sa
adet bu vazifeleri müşterek yap
mak, müşküllere müşterek göiüs 
germektir. Böyle bir mücadele ar 
kadaşlarınm her müşkül karşısın
da mesut olmalan icap eder. Eğer 
yalnız kendi saadetimizi düşünür
sek, birçoklarını, başta olarak ço
cuklarımızı bedbaht ederiz. Hakiki 
saadet gökten düşmez, onun esba
bı hazırlanır, ve mücadeleden me 
sut olmak lazım. 

Gönül Doktora 

Tayyare bugünün en kunıetll tica-

ret vwtan. F1!tTk ~ saate, saillen aya ın...,en, SÜ· 

rat rekohindaa t~prak ve deniz vası
talannı gölgede bırakan bir sünt ej
deridir. Tayyarecinin göklerde ara
dığı yol, işte bu medeniyet ve teki· 
mül yoludur. Tayyare bir harp vası
tası olmaktai\ ziyade sulh içinde ya
ııyanlara hayatın kolayhldanm, bq 
ka medeniyetlerin eserlerini getirme 
yi istihdaf eden bir vasıtadır. Bu u
ğurda canını feda eden şehitlerin va
tanperverlik ve meslek aşkı yanında 
terakki ve tekamille hizmet aşklan
nın da büyük bir kıymeti vardır. 

__ ::::z:s 

bir tahavvül geçirmediği temin o
lundu. Fakat bazı Almanlar, İtal

yanın 1915 te Alınan müttefiki ol

duğu halde Almanya aleyhinde har 
bettiğini unutmamak lehindedir. 

Bununla beraber mihverin yeni 
bir imtihan geçirip geçinniyeceği 
henüz belli değildir. Bunu ancak 

Çekoslovakya meselesinin alacağı 

şekil gösterecektir. 

iMTiHAN SAHNESi: 

Çekoslovakya bugünkü varlığını 

yalnız Versay muahedesine borç

lu değildir. Çünkü onun tarihi bir 

an'anesi vardır ve 1918 de kazanı

lan İstiklal bu an'aneyi yeniden ya 
§atmıştır. 

Almanyada bu talepler, son bir 

ihtar sayıldı ve bunun bir plebi

sit mukaddemesi olduğu ileri sü

rüldü. Plebisitte Südetlerin Çekos 

lovakya dahilinde kalmak mı yok 
sa Almanyaya mı katışmak istedik 

leri sorulacaktı. Bugün bütün Av

rupa milletlerinin biribirine sordu 

ğu sual, Çekoslovakyaya karşı bir 

hareket vuku bulduğu takdirde 

Fransanın ne yapacağıdır? . Acaba 

Fransa, Çeklere müzaheret edece k 

mi? Prag ile Paris arasında ittifa k 

hükümleri faaliyete geçecek ve bu 

yüzden İngiltere yeni bir diinya 
harbine sürüklenecek mi? Bu tak

dirde Roma • Berlin mihveri me
tanetini muhafaza edecek mi?. 

Bütün Avrupa diplomasisinin i
çinden çıkamadığı meseleler bun
lardır. 
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Binlerce kişi önünde oynanan Franaa kupm1ı maçıncla 
fU galibiyet golü girmiş mi, girmemİf mi? 

Hakem, bunu gol .aymııtır. 

'.r AN 

Vatancta.şla 
1".illi::lkat: 

Sokalcta Kalan 

Çocuklar 

17 - 5 - 1938 
~111 111111 1 111111 111 1 111111 1 11111 1 1111 1 111111 11 1 1 1 1111111111rıır1111111111111J[1~ 

~ Hi KAYE § - -- -- -- -= . J . * = - -- -= = - -= -= = = = Zincirlikuyu Hakimiyeti Milliye : S 
Yatı mektebi mezunlarından 236 nu- S _ : -maralı Cemal Halman imzasile bir : : 

= -mektup aldık. Bunda hülasaten de- E ;: 
niliyor ki: ~ cı 

= -"Hiç kimsem ve meskenim yok. : : 
Orta tahsile devam etmek imkanla- ~ E 
rını aradımsa da bulamadım ve bun- E 5 
dan iimidimi kestim. Fabrikalarda :: : - --iş aradım. Yaşım 16 olduğu için ver- : : 
mediler. Kahveci çırağı, kunduracı 9 5 
yamağı olmağa hile rıza gösterdim. 5 : -Fakat nereye başvurdumsa menfi ce : : -vap aldım. Halbuki vaziyetim nazik. C: : - -Mayısın sonunda mektebimiz lağve- = A 1 k z· f +· = 
diliyor. Mektep idaresi, şimdiden ha = yrı 1 ıya e 1 = 
ştmızın çaresine bakmamızı, yoksa : : 

sokak ortasında kalacağımızı bildir- : E 
di. Ben yalnız değilim, bu vaziyette : y y W •d Ç • lb h• HOYI -
olan arkadaşlarım da var. 

Miiracaat ettiğim her kapı yuzu-
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M adam Moris akşam olduğu
nu, vaktin geçtiğini anladı. 

Merak etme oğlum, hepsini 
yetiştiririm .... 

Fransa Kupasının Son 
Maçı ihtilaflı Bir Golle 

Neticelendi 

Atlet izm: 

Avusturyadan 
Meşhur Bir 
Atlet Geldi 

me kapanınca, belediyenin Çocuk 
Kurtarma ve ıslah yurduna müraca
at ettim. "Zabıta tarafından sabı

kam tesbit edilmedikçe yurda gire
miyeceğimi" söylediler. Acaba bizim 
gibi düşmemiş, fakat düşmeğe nam· 
zet olanları himaye" edecek bir yer 
yok mudur?. Birisini himaye için 
düşmesini mi beklemeli?. Sonra, ce
miyete faydalı birer unsur olmamız 
maksadile şimdiye kadar hize sarfo
lunan emek ve paraya da mı acınını-
yor?" 

Zavallı çocuk bütün bu suallerin
de haklı. Umarız ki hem kendisini ve 
hem arkadaşlarını himaye edecek, 
düşmekten koruyacak bir makam bu 
lunacaktır. 

Zira mutfak kararmaya başla

mıştı. Fakat elektriği yakmadı. 
Ütü masasından başını kaldırıp sa 
ate bile bakmadı. Odanın ta öbür 
ucuna giderek elektrik düğmesini 
çevirmek veyahut saatine bakmak 
la vakit kaybetmek, bu suretle ge 
ride kalan birkaç saatin bir iki da 
kikasını bile boşuna harcamak is
temedi. 

Madam Moris, çırpınırcasına, 

didinircesine ve aklı işte olmadan 
çalışıyordu. Birden oğlunun "an
ne!... anne!.." diye çağıran sesini 
duydu. 

Madam Moris, son bir defa mi
safir odasını ve hazırladığı masa
yı gözden geçirdikten sonra mut
fağa koştu, Sandoviç yapmaya, 
kahve pişirmeğe koyuldu. birden 
sokak kapısının çalınmaya, ikide 
bir de kapının açılıp kapanmaya 
başladığını duydu. Gelenlerin kah • 
kahaları, neşeli neşeli yükselen 
sesleri, yaptıkları şakalar mutfağa 

kadar aksediyordu. Madam Moris, 
"çok şükür ki yanlarında bulun
madım. Yoksa işim yarıda kala
caktı, hem de üzüntüm artacaktı .• Fransa kupası maçı binlerce kişi 

önünae oynanclı. neticede Olimpik dö 
Marsey takımının F. C. Meç klübü
nü 2 - 1 yenmesile nihayetlendi. 

celer verdiğini anlamak kabildir. 
Berlin olimpiyatlanna Avusturya 

namına iştirak etmiş olan ve A vus -
turya milli atlet takımının Yuna -
ni.standa yaptığı karşılaşmalarda 

meşhur Yunan atleti Mandikos'u geç 
miş olan Könnig şehrimize gelmiş -
tir. 

Bu kupa maçı da, İngiltere kupa
sı gibi, herkesi tatmin edebilecek bir 
şekilde bitmedi. İki takım 1 - 1 be
rabere vaziyette iken maç bitti. Ha 
kem nizamı temdit müddetini oynat 
mağa başladı. O temdit müddeti es
nasında galip gelen takımdan bir 
şüt çekilmiş, top tam kale çizgisi ü
zerinde" iken hakem düdüğünü öttü
rerek golü muteber addetmiştir. 

Koyduğumuz resimde de görüle
ceği üzere, topun vaziyeti ve tam çiz 
gi hizasından içeri olup olmadığı ka
tiyetle kestirilecek halde değildir. 
Mağlup takımın taraftarları hake
min kupa finali maçında verdiği böy 
le bir golden dolayı protestolar yağ
dırmışlardır. İngilterede olduğu gibi 
resmi, sineması çekilmediğinden a
radaki ihtilaf ve bir kısım seyircile
rin hoşnutsuzlukları devam 'edip gi
decektir. 

Bu münasebetle Fransız kupa maç 
lannda 1920 senesindenberi, hasılat 
farklarını yazıyoruz. 

Bu cetvele dikkat edilecek olursa, 
hasılatın arttığı seneler Fransız fut
bolünün profesyonelliği kabul ettiği 
tarihlere tesadüf ediyor. Keza kupa 
maçlarına giren klüp adedinin liste
sinden de, profesyone11iğin iyi neti-

Hariçte: 

lngilterede Kral 

Kupası Maçları 
Bu sene lngilterede, kral kupası

nı kazanan Preston İngiliz takımı bu 
cumartesi Pariste oynıyacaktır. 

Avusturya takımları arasındaki 

müsabakalarda Wiener A. C. Simme· 
ring ismindeki milli küme klübüuü 
yenmiştir. Sport Club ismindeki ta
kım da meşhur Admira'yı ·mağlltp 
etmiştir. 

Seneal H.bılat mlkdarı 

1920 34,600 
1923 106,911 
1924 144,838 
1925 90,263 
1926 226,203 
1927 197.148 
1928 
1929 
1930 
1931 
1936 
1937 
1938 

220,086 
214,674 
384,308 
331,253 
533,718 
576,145 
593,445 

Kupaya dahil olan klüplerin senelere 

Sene•i 
1917 
1918 
1927 
1928 
1936 
1938 

Hbılat mil<darı 

40 
60 

346 
360 
658 
679 

İhtilafh gole gelince; nizamname 
ahkamına anzaran, bir golün mute
ber addedilmesi için topun bütün yu 
varlağiyle çizgiyi geçmesi pek sarih 
surette yazılmış değildir. Fakat o 
maddedeki kasdedilen mananın ta
mamı şeklinde kabul edilip İngilte
rede ve her yerde o tarzda hüküm
ler yürütüldüğü ileri sürülmektedir. 
Bunun aksini iddia edenler de var
dır. Onlar nizamnamenin yanlış tef
siri neticesi olarak fena bir itiyatla 
şimdiye kadar yanlış kararlar veril 
miş olduğu noktasını şiddetle müda
faa etmektedirler. 

Boks: 

Bu meşhur koşucu Güneş klübüne 
girerek atletizm antrenemanlarına 

başlamıştır. Beynelmilel atletizm a
leminde tanınmış bir atlet olan Kön
nig'in şehrimize gelmesi hiç şüphe
siz Türk atletizmi için bir kazançtır. 
Kendisi 100, 200, 400 metre koşu -

" 
lstanbul Atlet Takımı 

Ankaraya Gidiyor 
19 mayıs gençlik ve spor bayramı 

günü Ankarada şehir stadında yapı
lacak büyük atletizm müsabakala -
rına iştirak etmek üzere İstanbul 
atletizm takımı tam kadrosile Anka· 
raya gidecektir. 

Atletizm monitörü Nailinin baş -
kanlığı altında yarın şehrimizden 
hareket edecek kafile 20 kişiden mü 
rekkeptir. Kafile ile birlikte Avus
turyadan şehrimize gelmiş olan meş 
hur atlet Könnig de Ankaraya gide
rek lstanbul namına müsabakalara 
iştirak edecektir. 

Futbol: 

Tamşvar Şehrimize 

Gelmek istedi 

:•-•••n••••••••••••••••••••9Wftn••••••--•-•••= . . 
i i : OKUYUCU = 
• • . . . . 
1 Mektup l arı i . . 
= : ................ . ........... . 
Gürültü ile Mücadele 

Yasaijı 
}l;yüpte, İsHimbeyde oturan Ferit ismin 

d~ bir okuyucumuz ı::önderdifil rocldunt... 

"Bir müddet evvel gürültu ile mücadele 
etmek için satıcıJarın sabahları saat sc -
kizden evvel bağırmaları belediyece me -
nedilmişti. Diğer işlerimiz gibi bu iş de kı
sa bir müddet sonra unutuldu ve satıcılar 
yine bildiklerini okunnya başladılar. Şim. 

di sabah saat 6 dan itibaren yine bağıra 
bağıra dolaşıyorlar. 

Bunun gibi sırtta yük taşıma yasağ1 da 
gevşedi. Şimdi bu yasak yalnız ana cad
delerde tatbik olunuyor ve ara sokaklarda 
yine sırtta yük taşıyanlar çoğalıyor. Kon
trolü gevşetmek doğru mudur?,. 

* Asfaltı cöken yol 
Yenimahallede oturan bir okuyucumuz 

yazıyor: 

"Bundan senelerce evvel Yenimahalle 
ile Pazarbaşı arasında asfalt yol yapılmış 
tı . Yol ilk zamanlarda bakılıyor ve ara 
sıra tamir görüyordıl. Fakat Fon zamanlar 
da birçok yerleri çökmüş ve asfaltları kop 
muş ve ezilmiş bir vaziyettedir ve hiçbir 
tamir de yııpıldtlh yoktur. Ayni vaziyet 
Sarıyer - Büyükdere asfaltında da görül 
mektedir. Bir müddet sonra bu asfaltların 
büsbütün bozulacaklan muhakkaktır. Sim 
diden çaresine bakılırsa çok iyi olacaktır.,. Rumanyanın meşhur Tamşvar ta

Teşvik Müsabakaları kımı Mısır ve Filistin federasyonla -
rile yapmış olduğu bir angajman do- POLISTE : 

Bu Hafta Başlayor layısne bir buçuk ay sürecek uzun 
bir seyahate çıkacaktır. Cankurtaran 

T. S. K Istanbul Bölgesi Boks a- Bu seyahati Köstence tarik.ile ya-

janlığından: pacak olan Tamşvar takımı, Güneş Otomobı·lı• Bı·r 
ı - Bölgemiz boks teşvik miisa- klübüne gönderdiği bir mektupla 

Seslendi: - Geliyorum, Viktor! 

Dağ gibi. yığılmış çamaşırları o
daya götürürken, oğlunu aynanın 
karşısında kıravatını düzeltir bul 
du. Viktor da aynadan onun ça
maşırları sandığına yerleştirişini 

seyrediyordu. 

- Oğlum, bakkala kadar gide
ce~im . Bazı şeyler lazım!.. dedi 
Madam Moris. Delikanlı saatine 
baktı: , 

.,.-- p..aı._; la.lr~t rl~ 1..•lrrıa Rnn~ 

Madam Moris daklüı.na girince, 
bakkalın iki müşteri ile meşgul 
olduğunu gördü. Bir kenara çeki
lerek nöbetini beklemeğe başladı. 
Fakat bakkal kendisini görünce, 
riya dolu bir sıntma ile diğer müş 
terilerinderı özür diledi ve: 

- Affedeceksiniz bayanlar, Ma
dam Morisin işi bugün acele ... Oğ 
lunun ziyafetini hazırlıyor , dedi. 
ve Madmaa dönerek sordu: 

- Öyle değil mi Madam Moris? 
Kadın yalnız başını salladı ve 

elindeki erzak listesini ona uzat
tı. Müşterilerden biri alakalandı, 

anlamak istedi: 
- Ne ziyafeti bu, böyle?. 

Bakkal, bilgiç, bilgiç anlattı: 
- Bir ayrılık ziyafeti, Madam 

Morisin Viktoru Parise gidiyor. 
Yarın yola çıkacak. değil mi, Ma
dam Moris?. 

Madam Moris yine başını salla
dı . Müşteri kadın merakını yene
memişti: 

- Fransaya mı gidiyor?. diye 
sordu. 

Bakkal atıldı~ 
- Mahalleli olasınız da, bunu 

duymayasınız. Şaştım doğrusu .. 

bakalarmdan birincisi 21-5-1938 K ) d 
şehrimizden geçerken 21. 22 mayıs 1• zı Yara a 1 V iktor sanat müsabakasmda 

cumartesi günü aksamı saat 20.3o da tarihlerinde iki maç yapabileceğini 
Veznecilerde kain Süleymaniye klü- kazandı . 6000 kişi arasında 

bildirmiş ve serian cevap istemiştir. Şoför Faigyin idaresindeki cankur- b. · · ld' ş· d' d p · t bir bü salonunda yapılacaktır. ırıncı ge ı. . ım ı e arıs e 
Güneş klübünün bu teklife ne cevap t ran ot bilı· Çarşıkapıda Nazik d · ı B' k 2 - Müsabakalar serbest oldu - a omo koleje j:!Ön erıyor ar. ır sene o u 
vereceğini bilmemekle beraber gös - isminde 8 yaşında bir kıza çarparak k Ö ı d yil · M d Mo 

gvundan bölgemizde bulunan bütün yaca . ye eg mı a am -
terilen tarihlerde şehrimizde milli yaralamıştır. Nazik yaraları çok a -

9 
Tekirdağlı Hüseyinle güreşmek ü-

amatörler iştirak edebilirler. ku"me maçları olduguy ndan bu karşı- h t . ris?. 
ğır olduğundan Haseki as anesıne 

3 - Kazanan birinci ve ikincilere taşmanın yapılamıyaca,ı?ı tahmin e - kaldırılmıştır. - Evet. 
7.ere Londradan iki ağır cüsse pehli
van gelecektir. Bunlardan birisi meş 
hur Cak Şeri ismindeki pehlivand1T. 
Bu adam 110 kilodur. Şennan is -
mindeki Amerikalı güreşçinin bura
daki Türk pehlivanlarını yenememe 
si üzerine kendisi gel.meyi arzu et -
miştir. 

GÜREŞ: 

madalyalar verilecektir. dilmektedir. Bakkal hayran hayran devam et 
4 - Tartılar ayni gün saat 18,30 a Fatmayı kıskanmıf ti: 

kadar Süleymaniye klübünde yapı - Nişantaşında oturan Raşidin ıuzı _Oğlanda da kafa var hani ? . 
lacağından müsabakaya gireceklerin TQPLANTILAR Fatma kıskançlık yüzünden çıkan Zeki mi zeki.. 6000 kişi arasında 

'h t b aate kadar müracaat et kavga neticesinde komşusu Alinin nı aye u s - birinci oluşu bunu gösterir. Hem 
ı · ı· dır 1 kızı Fatmayı taşla başından yarala-

me ert azım · O A VETLER • kaç yaşındadır dersiniz? . Olsun ol-
5 - Tartıya geç kalanlar müsaba- • mıştır. sun da 18 olsun. Viktor kaç ya-

kalara giremezler. Tramvayla otomobil çarpıştı şındadır Madam Moris?. 
Hafta içinde: Vatman Ismailin idaresindeki O d' 

Yapılacak ve teşkilata tesçil edilm{",- - n ye ı. .. 
• ak 19 Mayıs bayramına iştirak edecek Türk tramvay Aksarayda şoför Şevketin d . kl . . 

miş olan güreşçiler de bu müsab a- kuşu talebesi, o gün saat 8 de Tepebaşm Bakkal, Ma amın iste erını pa 

Diye düşündü ve garip bir heye 
canla işine sarıldı. Bir müddet 
sonra, ilk sandoviç ve bira kadeh 
lerini odaya götürünce oğlunun ar 
kadaşları onu hürmetle selamladı 
lar. Ona: 

- Eh! .. Madam Mor is, bir müd-
~ 

det için Viktoru kaybedeceksiniz, 

dedikleri zaman, yalnız gülümse

yebildi. Zira sesini çıkarsa, içinin 
bütün elemlerini, kederJeini orta-

limonataları, şarapları, sandoviç 

ve pastaları taşıdı, durdu. Aradan 

ne kadar geçti bilinemez. Artık oğ 

lu annesini çağırmaz oldu ..• 
Madam Moris mutfakta, bir is

kemleye çöktü. Masadaki sando
viçlere gözlerini dikerek, kafasında 

hora tepen türlü türlü fikirlerle mü 

cadele etti, etti.. 

B u hali de çok devam ede
medi. Yalnızlıktan bunal

mıştı. Tek başına kukumav kuşu 
gibi böyle mutfak köşelerinde otur 
maktan canı sıkıldı, adeta ürktü. 
Ayağa kalktı. Sandoviç dolu tep
siyi alarak misafir odasına doğ
ruldu. Kapıya yaklaşınca, asık su
ratla içeri girdi, dudaklarında bir 
gülümseme çevreleyebilmek için 
vakit kazanmak istiyerek bir müd 
det durakladı. 

Oğlunun arkadaşlarından biri

nin sesi, diğerleinkinden daha gür 
çıkarak sofaya kadar aksediyor

du. Ses: 
- Bu birşey değil. Hele Parise 

kadar dişini sık Viktor. Orada öyle 

kızlar tanıyacaksın ki piliç mi, pi

liç!'. diyordu. 
Madam Moris kopan çapkın kah 

kahalar arasında oğlunun ne cevap 
verdiğini anlayamadı. Eşikte görü 
lünce de herkes sustu. Tepsiyi iti
na ile masaya koydu. Tabaklo.rı bi 

rer bier yerleştirdi. Sonra yine ay 
ni dikkat ve itina ile boş ta:">akla

n, şişeleri topladı. 

idaresindeki 2027 numaralı otomo -
Serbest Gu''reşler lc.ra iştirak edebileceklerdir. da Şehir tiyatrosu bahçesinde toplanacak ket yaparak kendisine uzattı: 

tı Tal b b d k b. la .... bille çarpışmış, her ikisi de hasara y ·· t Güreş ajanlığı, tesçil edilmPmiş r. e e ura a om mezon rını ı<•Ye- - Gördünüz mü, daha agzı su 

Madam Moris, oğlunun <"rkadaş 
larmın kendisini seyreWklerini, 
gülümseyerek arkasından baktık
larını ve biran evvel odıdan çı

kıp gitse de, yihe tatlı tat) konuş
sak fikrini içlerinden geçirdikleri 
ni adeta hisseder gibi oldt.. Ve on
lara ne dönüp baktı, ne de tatlı 

tatlı gülümsedi. güreşçileri bulunan klüplerin derhal ceklerinden. muayyen saatte toplu bulun- uğramıştır. kokuyor!.. diye hüküm verdi. Gelecek Hafta maları istenmektedir. G · • M h _, el bölge merkezine müracaat etmeleri emıcı a mut )'aTaıan ı Madam Moris eve döndüğü za-
lüzumunu bildirecektir. Bu müsaba- • Mersinden limanımıza gelerek Sir- man, oğlunu kapıda merakla bek-

Başhyor katar hak.kında görüşülmek üzere Karadeniz talebe birliği, yıllık bayram keci rıhtımına yanaşmakta olan Mer ler buldu. Viktor, saatine bakarak 
22 mııyıs pazar günü Vezneciler • klüp murahhasları yarın akc:.nm sa. - gününü kutlamak i~in 19 mayısta Maksinl sin vapurunun halatı yerinden kur - telaşlandl: 

•- ı;alon1arında saat 15 te bir eğlence tertip 

Zira, eğer basını baldımı.ış, dö
nüp bakmış olsaydı, bittin gün 
kalbini kemiren korkunun, yüzünde 
ne "dehşet" ifade eden bir mana 
aldığını ve açığa vunıldığunu gö-de Süleymaniye klübü salonunda !s at 18 de bölge merkezinde bir top- roecektir. Azanın gelmesi bildirilmekte _ tulmuş, gemici Mahmuda çarparak - Biraz elini çabuk tutsıın a .. 

----~ta~n~b~u~l~s~er~b~est~_gj!!ll~~m!!liJüsa~b~a~k~a~l~arn~l~a~n~tı~y~aEp~a~ca~k~l!a~rd~ı~r~. ----~------_J.di.ı::..----------=------~--------~n.tilieil1...3.J:.rlı;:rı:D.d.ıen....:ırcl1'3.ıaınu;.t.u:.._ __ ..N: ..... ...ı..w.o...,__.ı~-1-ı~--------~----~----'-~__,~"""~----~ ........ ------~ 
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TÜRK - ISLAM ESERLERi : 

Halıcılığımızın En 
Kıymetli ve Seçme 

B ugüıı sizi yine Türk ve ts-
lAm eserleri müzesine götü· 

!'ecelim. Süleymaniye manzume
lbıbı ortasında inci bir tesbih ima· 
lbes1 gibi duran imaretin büyük ka 
Plauıdan giriyoruz. Sağ revak bizi 
leıeceğimiz beşinci salona götü
rür. İlerliyoruz. Revakın tam orta 
l1na kurulmuı büyük bir bulgur 
deiirmeni yolumuzu kesiyor. İn
ee lfqlıklı, mermer sütunlu narin 
kubbelerin altında eşekle çevrilen 
bu kaba değirmenin ne işi var? Bu 
deiinnen de; tenazurun, bedii zev 
kin en yüksek örneklerini göste
ren Sinanın eseri midir?. Değirme 
ilin kaidesine ve mihverini tutan 
denne, çatma tahtalara göz atınca 
IO!ıradan oturtulduğunu görüyo
ruz. Müzeyi ilk kuranlar arasında 
bulunan gedik zevkli birisinin ten
ıibııe pırlanta eserin içine bir bo
iaz uru gibi oturtulmuştur. Yakın 
da sökülüp atılacağını öğreniyo
J'Qz. Tanzim ve tasnifte yüksek ka 
blliyet gösteren Müzeler Umum 
Müctürlüğünün yıkma kararının 
bir an evvel tahakkuk etmesini is
temek yerinde bir temenni oliır. 

•• 
Ornekleri 
YAZAN : 

~' brahim Hakk j 
Konyalı 

Beykoz çeşmibülbüllerinin de bu
rada kıymetli ve nadir çeşitleri 
vardır. Yine bu camekanda bulu
nan ve Suriyede memluk hüküm
darlardan birisinin adına renkli 
camlardan yapılan kandil de ben
zerleri pek az bulunan bir sanat 
bediasıdır. 

O rtada bulunan üç tahta me 
zar sandukası ve hörküçlü 

tabutları Selçuk tahta işçiliğinin 
ve oymacılığının şaheserleridir. 

Bunlar Akşehirden Mahmut Hay
rani'nin türbesinden getiril -
miştir. Kendisine, kardeşine 

ve yeğenine aittir. Bil -
hassa son yarım asırdanberi Ana

doludaki kıymetli Türk eserlerine 
musallat olan hırsız eller bu san
dukalardan birisinin tabutunu a
şırdığı için diğerleri buraya geti
rilmiştir. Tabutların oyma işleme
lerile Selçuk tarzındaki yazıların 
biribirlerine kaynaşmasından do-

ş bndi müzenin en zengin ğan ahengi ifade etmek için bü-
bir salonundayız. Türkün, yük ciltler hazırlamak lazımdır. 

l>ofuııun en kıymetli ve serme ta-
r·· Tabutlardan birisinin üstünde sa-

rih hltıralan burada toplanmıştır. 
Salonun ve bütün müzenin baş e- natkann adını ve yapıldığı tarihi 

de okuyoruz. Bunu Halil oğlu Rüs
lerleri arasında Selçuk halılan ge 
lir. Bugün yer yuvarlağı üzerinde tem ismnide bir Neccar 649 H. yı-
layılan iki düzüneyi bulmayan hnda yapmıştır ki ömrü tam 708 

Sel seneliktir. Ceviz ağacından yapıl-
çuk halılarının on tanesi bu sa-

lonu süslemektedir. İngiltere ve mıştır. Bu tabutlann yanında şim-
,..___ di Dolmabahçe sarayındaki sergi-
~ müzelerinde bulunan Sel-
~ halıları kopmuş, eskimiş par- de itinalı bir yer tutan iki tahta 
çalar halindedir. Fakat ömürleri pencere vardı. Bu da Konyadan 
yedi asn aşan bizim hahlanmızın meşhur Türk alimi Sadreddin Ku-
~lu dokunduğu gibi temiz kalını§ nevinin camiinden getirtilmiştir. 
~bize kadar gelmiştir. Bu halı 18 inci asırda Upkta yapıl- 684 yıllıktır. 50 sene evvel hırsız-

RESiMLE DONY A HADiSELERi 

B. Bitler, Roma ziyareti ımumda ltaJyu hilktimet reisi ile beraber meçhul asker abidesine giderk• 

Ne ellerde, ne de ti_ mıftır. BUl'Ün piyasada eti olmadıjı lar bu camiin birer sanat §aheseri 

~&nelerde i§lerl aö~-~~ ... -~liiıll'iilltlit;aJi~MflWMlll~i....-..-.o~lanp;:~•İüİs~liı~· ~pe=n~ce;re~ik~a~p~ak~la:nznJaH~-
ı Xorde , u a ve Anado- b Akd . d K d l an son lı:ap 

maden infiWu oldU', 80 tlll 118. 
matem içinde örüyona. 

d
unun en ücra halı merkezlerinde arosun enız e, ara enizde lar müzeye alınmak suretile kur-

pervasızca dolaştırdığı Muzaffer 
.. Okunan Türk halılannm en güzel tanlabilmişt.ir. Ceviz ağacı üzeri-
0llıkelerini de bu salonda görüyo- kalyonunun bu kıymetli hatırala- ne kabartma olarak işlenen bu ka-
""·- K n camlan, şekilleri ve kenar ve kl T "" k" ed k 
• \&4, arşımızdaki duvann önüne pa ar ur ıy e i Selçuk ağaç iş 
~en 685 numarada kayıtlı Xlll kubbe süsleri itibarile tetkike de- leri arasında birinciliği almaktadır. 
~cö ura ait bir Selçuk halısı için ğer eserlerdir. Karpuz fenerde Selçukilerin ağaç ve çini işlerin-
zrıutebaasıılar tam 20 bin lira kıy- muhtelif renklerin kaynaşmasın- de gösterdikleri 1frksek kudret baş 
zrıet biçmişlerdir. Bunun üstünde, dan doğan doyulmaz bir ihenk var ka milletlerin sanatkarlanna na-
•Yni devrin eserlerinden 684 No. dır. Camlardaki renk bolluğu biz- sip olmamıştır. Kadinı Yunan, Ro-
da ve camekan içinde gördüğümüz de camcılığın ne kadar ilerlemif ma ve Bizans taş işlerinde ve hey-
halı parçasının lacivert, kırmızı ve olduğunu gösterir. Uzun fenerin keltraşlıkta yüksek eserler vermiş 
Yeşil renkleri yeni dokunmuş gibi ahşap çerçevelerinde ince nakışlar lerdir. Fakat ağaç işlerinde çok 

1 insanın kalbinden büyu·· lu·· yor.Bu fe- geri idiler Bu kapaklar Mahmut 
Par aklıklannı muhafaza ediyor. · ' 
Sö. l nd"ğ" - nerin ild yüzünün camlan kırmızı- Hayrani'nin ve Konyadaki Mevli-y e ı ıne gore dedelerimiz bo-
Jalan solmaz bir hale getirmek i- dır. Dedelerimizin daha eskiden ge nanın sandukalan, Amasya, Aksa-
çin içlerine kırmızı ve yeşil baha milerde renkli fener kullandıklan ray, Beyşehri ve Konyadaki bazı 
böceklerinin kanlannı kanştınyor m gösteriyor. Camlar yerlidir. camilerin ahşap minberleri bu id-

la Y. Galerinin sax..-da 19 No. da altı dianın par1
-'- delillen"dır" rnıış. ırminci asnn mütekamil 5 '" ULA. • 

kiınyası henüz Türk boyalanndaki cepheli büyük bir fener daha gö-
hu sırn keşfedememiştir. Bu ha- rüyoruz. Bu Gemlikten bir caml-
lıııuı yanındaki pencerede ağır zin den getirilmiş büyük deniz fene-
tirlere bağlanmış üç çift bukağı ridir. 400 yaşını geçmiştir. İçinde 
IÖrüyoruz. Ben bunlan ilk gördü- üç kalın mum yeri vardır. Çerçe-
tünı zaman kıymetli ve haşan bir veleri ağaçtan oyulmuş ve yaldız-
'l'ürk atının ayağına vurulan ta- lanmıştır. Bakır kubbesi Bursa ca-
lih yadigarlan sanmıştım. Müze- milerinin kubbelerini tanzir edi-
direktörü bana bunların Şehzade- yor. Fenerin bilhassa camlan 14-
başındaki "Bukağılıdede" türbesin yanı dikkattir. Kerpiç kalınlığında 
den getirildiğini söylemişti. Türbe ki bu camlan Türk işçileri Türk 
de vecde gelen bir şeyhin kendi fırınlarında yapmışlardL 
•Yaklanna taktığı ve kilitlediği bu Ortadaki camekanlarda Os-
•ğır zincirler dünkü tarikat gara- manlı imparatorluğunun muh-
bet ve maskaralıklanrun hazin mi telif vakıf müesseselerin • 
lalleridir. 678 numaradaki parça den getirtilen ve memlUk hü-
Selçuk halıcılığının ve Türk bo- kümdarlardan Kansugori, Sultan 
Yacılığının yüksekliğini ifade e- Berkok ve diğer hükümdarlar adı-
deıı eşsiz bir eserdir. On üçüncü na Musulda ve Suriyede yapılmıı 
asra aittir. 692 ve 693 numaralar- kandillikler, şamdanlar, ibrikler, 
da kayıtlı Selçuk halılarile 705 güğümler, taslar ve bilhassa dört 

te kayıtlı Konya, 711 numarada müşebbek kandillik Türk kuyum-
kayıtlı Kordes, 695 numarada ka- culuk ve işlemecilik sanatfnin eri-
Yttlı Bülucistan, 704 te kayıtlı Ka- şilmez:. örnekleridir.Türkün eli de-
zak halılan da desen ve boya iti- mirleri, tunçları, bir sabun kalıbı 
harile fevkalade yüksek nümune- gibi işlemiş ve hendesenin en zor 
lerdir. Yeni inkişafa başlıyan ha- şekillerini yapmıştır. Birçoklarının 
hcılığımızı soysuz tiplerin taklidi üstlerinde devirlerini, sahiplerini 
0lınaktan kurtarmak ve asaletini gösteren yazılar vadnr. Bunlar 
temin etmek için bu örneklerden Türk tarihi için cömert kaynaklar-
lllutıaka istifade edilmelidir. dır. 

S alonun ortasına asılı altın 
yaldızlı iki büyük fener bü

Yilk Türk denizcisi Barbarosun Be 
tiktaştakl türbesinden getirilmiş
tir. İkisinin de askılan altın yal
dızlı çapadan yapılmıştır. Birisi 
altı yOzlO uzundur, öteki de 12 clı-

Salonun çini ve mertebanf ca
mekinlan da çok zengindir. Bu
rada lzniğin en eski çinilerinden 
zengin bir kolleksiyon vardır. Av
rupa müzelerinde eşi bulunmıyan 
bir vazonun mütehassıslan çok 
meşgul ettiğini öğreniyoruz. Kü
tahya çinilerinin, mertebanilerin, 

J lgından getirilmiş iki pence 
re kapağı da ikinci derece

de güzel eserlerdendir. Şah İsmail 
tarafından Yavuza hediye edildiği 
söylenen zarif bir sandık ta bu A
lonun süslerindendir. Fildişi ile iı 
lenmiştir. Ustünde hem tavla ve 
hem de ptranç oynamak için yer
ler vardır. Küçük sehpanın üstün
de duran şu prinç kandil de Çoban 
~ustafa Paşanın Gebzedeki türbe 
sinden getirilmiştir. Salonun 
solunda tahtadan iki me • 
zar sütunu görülüyor. Bun
lar Şamdan getirilmişlerdir. 
Üstlerinde Kufi yazılar ve kabart
ma nakışlar vardır. Bu mezar sü
tunlan bin sene evvel yapıldığı i
çin tariht ve sınai kıymetleri çok 
yüksektir. Salondan çıkarken sol
da üç rahle görüyoruz. Bunlardan 
ikisi İran işidir. Üstlerinde yük
sek sanat izleri vadnr. Fildişi ile 
işlenen üçüncü rahle İstanbul işi
dir ve nev'i §8hsına münhasır kıy
metli bir eserdir. Diğerlerile mü

kayese edilince Türk sanatinin üs

tünlüğü derha! kendisini gösterir. 
Bu kısa gezintimizde kıymetli 

yardımı esirgemiyen müzenin di
rektörü Bay Abdülkadir Erdoğa

na sizin adınıza teşekkür ediyo
rum. Bu salonda gördüğümüz e
serlerin fotografianm da Tan'da 

neşredeceğiz. Başka bir yazımda si 
ze Fatihin Çinili köşkündeki kıy
metli Şart nerlerini tanıtacağım. 

Londrada ıece havada yapdan 
taarruzlara karp hazırlanan baraj
lar: Şehrin üzerinde havalandmlan 

bu balonlar miltearnzı 1&ıtırtmıya 
yanyor 

Barselona tehrinin Franko tayyare lerl tarafından bombardıman edildik 
ten sonraki ha rap :mauaruı 

İspanyada Banelonanın son bomhar 
dmıanmda GO metre uzunluğanda 

cephesi bulunan bu büyük bina l»ir 

enkaz yıjmı haline celmiştir. 

••+.WfJ ...... 

Uzak Şark harbinde Çin (eteleri, 

Japon ordusunu mütemadiyen izaç 
ediyorlar. Bu resimde, Şansiden cep 

heye sarkan ltlr Çin çetesini 

aörfl70na. 
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SIVASTA: 

SıvM Baytar MüJürü 
Akil Telli 

Hayvan Sayısı 

Artıyor 

Sıvas (TAN) - Vilayetimiz için -
de 936 da hayvan mevcudu 1655270 
iken bu sene 1798630 a çıkmıştır. 
Hususi muhasebe tarafından, hay -
vanlann ıslahı için köylere dağıtıl
mış olan boğalar baytar müdürlüğün 
ce her zaman kontrol edilmektedir. 

Bu yıl vilayet dahilinde altı aşım 
durağı açılmıştır. Bilhassa at ·nesli -
nin ıslahına ehemmiyet verilmek -
tedir. İlkbahar at yarışlan hazırlık
larına başlanılmıştır. Yanş meydanı 
civarında bir stadyom yapılmakta -
dır. Bir müddet evvel çıkan hayvan 
hastalıklarının önü tamamen alın -
mıştır. 

Köylerde Yeni 
Mektepler 
Yaptırılıyor 
Sıvas, (TAN) - Suşchrine bağlı 

güzel ve mamur nahiyelerden biri 
olan Ezbiderde bir sıfat istasyonu 

yapılmaktadır. 

Aşağı Ezbider köyünde bir köy o
dası yaptırılmıştır. 

Agrokos köyünde geçen sene baş
lanılan ilkmektep binasının bitiril -
mesi için vilayetten yardım istenil -
miştir. Bu maksatla köy bütçesine 
de tahsisat konulmuştur. · 

* 
Sıvas, (TAN) - Yıldızelinde bü -

yük bir Halkevi inşasına başlanıl -
mıştır. 

* Sıvas (TAN) - Yumurta bollaş· -
mıştır. Piyasanın durgunluğu hase
bile İstanbula ve diğer yerlere ihra
cat yapılamamaktadır. 

Yılda 3 Milyon Kara Bez 

Adanadaki Mensucat 
F ahrikası Genişliyor 

Bir Yıl Sonra, Hazırlanan Programa 
Göre iyi Netice Elde Edilecek 

Adana, (TAN) - Bankalarımızın 

iştirakile kurulmuş olan Malatya bez 
ve iplik şirketinin buradaki fabrika
sı, 939 yılında 3 milyon metre bez i
mal edecek bir şekle sokulmaktadır. 

Bu müessesenin imalfıtı son aylar 
içinde hem fazlalaşmış, hem de malla 
rının kalitesi güzelleşmiş ve büyük 
bir müşteri kütlesini kendisine cel
betmiştir. 

Fabrika, tip 14 ve tip 2 üzerine bez 
imalatında bulunmakta, 500 memur 
ve müstahdem kullanılmaktadır. Bir 
kaç ay evvel fabrikanın müdürlüğü
ne tayin olunan Osman Akçam, mü
essesenin çalışma sistemleri üzerin
de büyük bir inkişaf temini için de
ğerli mesai göstermiştir. 

Mevcut fabrikanın arka kısmında, 

SINDIRGIDA : 

Bir Muhtar Mahkemeye 
Verildi 

Sındırgı, {TAN> - Yeniköy muh
tan arazi tahriri komisyonuna, ziya
fet vermek gibi lüzumsuz masraflar 
için köylüden para toplamak suçu ile 
müddeiumumilik~e mahkemeye ve
rilmiştir. 

Manisa Valisinin Ziyareti 
Sındırgı, (TAN) - Akhisar - Sın

dırgı yolunu ve yeni ikmal edilen Sın 
dırgı • Akhisar telefonunu tetkik i-

elbiselik bez yapmak için yeni ve son 
sistem 120 makine kurulmaktadır. 

936 senesinde ıkmali muhakkak o
lan yeni fabrika dıı çalıştığı takdirde 
bugünkü imalat üç misli artmış ola
cak, yılda 3 milyon metre bez imal 
edilebilecektir. 
Fabrikada, bezden başka, kanunusa

ni, şubat, mart aylarında 29372 pa
ket 4 ve 12 numara iplik ):apılmıştır. 
Fabrikanın bizzat istihlak ettiği mik
tar buna dahil dr.ğildir. Bir paket 4,5 
kilodur. 

Birçok tüccar, mutavassıtlan or
tadan kaldırmış ve doğrudan doğru
ya fabrika ile temasa geçmiştir. Bu 
sayede hem fabrika ve hem de top
tan alıcılar büyük bir istifade gör
müşlerdir. 

1 ERZURUMDA : 

Bir Park Yapıhyor 
Erzurum, (TAN) - Şehrimizin en 

güzel yerinde bulunan Lalapaşa ca
miinin etrafı bahce haline getirilme
sine karar verilmiştir. Bunun için va
kıflar umum müdürlüğünden tahsi
sat istenilmiştir. 

çin seyahate çıkan Manisa valisi Lut
fi Kırdar kasabamıza gelmiş, bir kaç 
saat kaldıktan sonra Akhisara gitmiş 
tir. 

MUGLADA HAYVANLARIN ISLAHI: 

Muğla merkez nahiyesine bağlı Pi!;iköylinde damızlığa elverişli olmıyan 
atlar ığdıç edilmektedir. Resimde böyle bir ameliyat görülüyor. 

GA 

ERZİN CANDA: 

Fırat Nehri 
Her Sene Zarar 
Veriyor 
Erzincan, (TAN) - Dağlardaki kar 

ların erimesi yüzünden Fırat nehri 
taşmış ve mecrası civarındaki köyler 
kısmen su altında kal&ııştır. Büyük 
ve küçük Kadaganlar, Küpesi, Hancı 
çiftliği, Deniz damı, Karadiğin , Bali
beyi, Külüce, Kerküze, Mahmutlu 
köylerinin arazisi tamamen, Kara
kilise, Semiz Ali, Süleymanlı, Şıhlı, 

Çalhasa, Ganifendi çiftliği köyleri
nin arazisi de kısmen bataklık hali
ni almıştır. 

Büyük ve küçük Kadaganlar kö
yünde sular evlere de girmişse de 
yalnız birkaç hayvan boğulmuştur. 

Vilayı;t, bu köylerdeki vaziyeti tes 
bit ettirmek üzere jandarma kuman
danı ile ziraat müdürünü göndermiş, 

hayvan sayımının evvela bu köyler
de yapılmasını da defterdarlığa em
retmiştir. Ayni zamanda, felaketzede 
halka yardım edilmesi ve bu senelik 
arazi vergilerinin affı hakkında An
karaya müracaat eylemiştir. 

Fıratın mecrası üzerine evvelce 
yaptırılmış olan setler çok eskidiği 

ve şimdiye kadar tamir edilmediği i
çin hemen her sene böyle bir felaket 
olmaktadır. 

Bu setler yaptırılacak olursa, teh
lilcenin önü alınacağı muhakkaktır. 

Vali Fahri Özen, derhal ovanın bu 
günkü halini tesbit eden fotoğraflar 
alınmasını, ıslah planının tanzimini 
su idaresine emretmiştir. Ayni işte 
su idaresi mühendislerinden başka 

demiryolu miihendisleri de çalışmı
ya başlamışlardır. Vali, Dahiliye ve 
Nafıa vekaletlerine de müracaat ede
rek, bataklığı kurutmak için açılan 
kanalların dolması ve şimendifer yo-

llunun bozulması neticesinde yapıla
cak masraftan daha az bir para ile 
--"l --!- · - . . .. ' .:· ' ... . .. 
dirmiş ve bunun teminini rica eyle-
miştir. 

Halk, setlerin tamir edileceği ürni
dile sevinmektedir. 

AD ANADA: 

4 Amele Duvar 

Altında Kaldı 

Adana, (TAN) - Abidinpaşa cad
desinde, Salih Bosna tarafından yap
tm lacak asri fırın yerinin hazırlan
ması için eski binalar yıkılırken ani 
bir inhidam olmuş dört amele duvar 
altında kalmıştır. Cemal ismindeki a
mele ölmüştür. Arabacı Ethemin ya-
rası çok ağırdır. Diğer ikisinin yara
ları da ehemmiyetlidir. 

(B A f M A K A L E O E N M A 9 AT) 

Londrada 
Varılan 
Neticeler 

(Başı 1 incidP > 

larımız daha yüksek bir sahada de
vam ediyor. 

l ~übeli Türk şilepçisinin kö
mür havzamızda liman olma

masından acı acı şikayetini dinledik
.ten bir hafta sonra Londradan bir 
haber geliyor: Kömür havzamıza 
ait liman işinde bir anlaşmaya va~ 

rılmış. En modern tesisata sahip bir 
liman yapılmasına en yakın bir za
manda başlanacakmış ... 

Iktısadi hayattaki uyanıklık nis
betinde Türk vatandaşı da uyandı. 

Yurdun hepimiz için bir iktısadi kül 
teşkil ettiğini kavradı. Her vatandaş 
şunu kolayca anlıyor ki yurdumu
zun vapur gibi, liman gibi, yol gibi 
techizatının artması , hepimizin var
lığına ait kaynakların zenginleşmesi, 
umumi hayatımızın seviyece yüksel
mesi demektir. 

Bu itibarla kömür havzasına ait 
limanın ve dlğe~ bir limanımızın ya
pılmasına ve üç senelik maden planı
mıza ait techizatın tedariki imkan
larına dair Londradan gelen haber
ler memleketimiz için büyük bir 
müjde sayılır. 

Bu sayede toprak servetlerimiz 
para edecek, Türk vatandaşı yeni ve 
geniş geçim imkanları bulacak, ar
tan servet yeni kıymetler yaratacak, 
gidişimizin hızı her gün bir gün ev
velkinden yüksek bir nisbette arta
cak ... 

1 ıd mühim limanın yapılabil
mesi ve üç yıllık maden pla

nının tahakkuku imkanı gibi güzel 
hedeflere kavuştuğumuza sevinmek
le beraber bu dehefe lngilizlerle iş 

beraberliği şeklinde varmamız da 
memleketimizde ayrıca memnuniyet 
uyandıracaktır. lngilizlerle esaslı 

menfaat birliklerine ve karşılıkJı 

emniyete dayanan bir dostluğumuz 
vardır. lki meml,..ltot :ırnsındaki te-
u1a..!).ı.cı1 İ V \,; &.Ui..IUC&l)E:!Ul.'t.4CJ' r 1J''7b"°U, \ıl"4'-'_.• 

mahiyette olan her yeni adım bu 
dostluğa kuvvet verir ve yeni yeni 
iş beraberliği imkanları hazırlar. En 
çetin iş, Karabük işinde illt adımın 
atılmasında idi. Karabük işi program 
dahilinde ilerlemek istidadını gö!:te
rir göstermez, yeni iş beraberliği im
kanları doğdu . Bu imkanların iki ta
rafın karşılıklı menfaatleri namına 
gittikçe artacağına şüphemiz yoktur. 

Londrada varılan neticeler. hukit
metimizin taahhütleri tutmak esası
na dayanan ve daima uzağı gören 
mali ve iktısadi siyasetinin bir mah
sulüdür. Bu neticeden dolayı hüku
meti tebrik etmeği, tatlı bir vazife 
sayarız. Ayni zamanda Londra mü
zakerelerini idare eden Bay Muam
mer Eriş'le arkadaşlarını da tebrik 
ederiz. lki taraftaki iyi niyetlere rağ-

INGILTERE: 

Harp için ihtiyat 

Erzak Kalmadı 
Londra, 16 (A.A .) - Deyli EkS· 

pres gazetesinin bildirdiğine göre. 
muhtemel bir harp için ihtiyat ola· 
rak, yalnız buğday, şeker ve balinB 
yağı satın almakla kalmamış. fakat 
"ayni zamanda üç milyon İngiliz lira· 
lık ta et siparişi vermiştir. Milli Mii· 
dafaa Nezareti levazım dairesi, bu si· 
parişleri, Cenubi Amerikaya, yeni 
Zelandaya ve Avustralyaya vermit 
tir. 

Chamberlain hastalandı 
Londra, 16 (A.A.) - Hafif bir 

damla buhranından mustarip olan 
Chamberlain bugün odasından dışa· 

rı çıkmamı~tır. Bu akşam Dunde'ye 
gitmesi mukarrer olan mumaileyhill 
bu seyahati tehir edilmiştir. 

HEYECAN VE NEŞE 

YARATMAK 
Doktorlarımız tasdik eder ki, 

hutalıklarımızın çoğu ruhidir. 
Zaaf tan, cesaretsizlikten, kor· 
kudan, melankoliden, ümitsizlik
ten doğar. Men,ei ise heyecan
sızlık ve neteıizliktir. 

Bugün hastaneleri botaltacaK 
yegane ilaç: Heyecan ve nefedir. 

Bir hastaneye gidiniz, hastala
rın elemlerini, enditelerini güler 
bir yüz ve itimatla kaldırınız, 

derhal yataklarından kalkarlar 
ve evlerine ko,arlar. 

l,te in~n makinesine bu ku.., .. 
vetleri vermek, hayatı saadetler· 
le geçirmek her teşebbüs ve a
zimde muvaffak olmanın ıırrı

dır. 
Bu da her menim değitmesin

de kanın küreyivatı hamrasınl 

tazeleyip çoğaltmakla olur. Bir 
ti~e (FOSFARSOL) bu hayat 
kuvvetlerini bir hafta içinde le

rııin eder. (FOSFARSOL) kau, 
lrnr.r-;~.r...~~ .i·~~h~:x.u~rtırır. Lazr.ın 
nir ve asabi buhranlardan kurta· 
rır, uykusuzluğu fena dü~üncele
ri, muannid kabızları giderir, vi·

cudu daima genç, dinç tutar. 
Maddi ve manevi yorgunlukları 
alır. Bilhaaaa belgev,ekliği ve a
de:m! iktidarda büyük rol oynaT. 
Çünkü daima uzviyetimizde nl'!

~t: ve heyecanlar yaratır. Her ec· 
zanede bulunur. 

men halledilecek çetin teknik işler 
vardı . Heyetimiz büyük bir sabır 
ve sebatla bunların her birile meş
gul olmuş ve bu çok mühim müza
kerelerin idaresinde şerefli ve mu
vaffakıyetli bir imtihan geçirmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

- Bu müşkül vaziyette yanımda kağıtlarımı ta
şıyacağımı mı sanıyorsunuz? 

Bir gün benim, hepimizin, bütün milislerin mağlup 
olacağımızı, bu suretle intihar ettiğimizi, liberaliz
min de, idealizmin de intihar etme vaziyetinde ol
duğunu tekrarlayıp duruyordu. 

Kendi fantazismine hıyanet eden bir inatla tek· 
rarladı: 

- Yarın öleceksiniz. 

Yabancının yanıldığına inanmakla beraber zeki 
bir adam olduğunu anladım. Onun kör bir kindar -
lığa geçtiğini görünce ben de ayni tonla ona cevap 
verdim: 

lSPANYA -4-IAR:.B·iNiN.. 6KiRi L 
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Cebinde ne bir kAğıt, ne de para olmadığını söy

ledi. İsyan başlıyalıberi, nasıl yaşadığını sorduğum 

zaman, cevap vermemek için özür diledi, başkalan
na da zarar vermemek için tek bir kelime bile söyli -
yemiyeceğini bildirdi. 

- Siz belki bunu yanlış, telakki edersiniz. Benim 
kendi tarafıma minnettar ve sadık kalmamda, belki 
kuvvetli sebepler bulmazsınız. Fakat ben söylemek-

- Belki ben yarın öleceğim. Fakat bu söylediğin 
senin için daha doğrudur, sen benden evvel gidecek 
sin. 

Ben hiç hararctlenmeden konuşuyordum, o yüzü
me baktı: 

- Bunu söylediğinize mmenun oldum, dedi. Siz -

ler insani bir nezaketle dolusunuz. Bu sebepledir ki , 
biz sizi kolaylıkla mağlup edeceğiz. Siz hayatı çok 

seviyor, ve ona kıymet veriyorsunuz, bunun içindir 

ki kaybedeceksiniz. Sizler dinsizsiniz, bu sebeple, 
belki de yalnız bunun için hayata dindar bir hisle 
bağlısınız. Hayat sizin için mistik bir idealdir, bu 
sebeple buna bağlanır ve bunu korursunuz. Sizi za
yıf düşüren budur. 

Onun bu sahada devam etmesine taraftar değil -
dim. Kendi suallerime döndüm. Ona, neye yandaki 
evlerden birine girmeyip te, benim evime girdiğini 
sordum. O bana polis istasyonunun tam karşısında 
olan evlerin damlarını geçtikten ve son evin damın
dan benim evime girdiği hikayesini anlattı. Onun 
hikayesine göre geceyi parkta geçirmiş, parka girip 
çıkanlara ateş ederek kendini kurtarmıştı. 

- Şimdiye kadar, belki de herşeyin artık benim 
için bittiği bu dakikaya kadar, ben hisseme dü~ni 
yaptım. Beliti efendilerim buna layik değildirler, fa
kat ben vazifemi yaptım. 

-40-
"Ben vazifemi yaptım,, cümlesini, onun da kendi ga 

yesl uğurunda bir mutaassıp olduğunu gösteriyordu. 
Ona bu hareketinin hiçbir mana ifade etmediğini, bü
yük bir ümitsizllğin tezahüründen başka birşey ol
madığını söyledim. 

- Bunu böyle düşünmeyiniz, dedi. Ben bir daki
ka bile sükunetimi kaybetmedim. Şimdi bile saki
nim, görüyorsunuz. Biz harbi kazanacağız, kana kar
§ı alakasız olduğumuz için kazanacağız. İnsanlar da
ima vahşi hayvanlar olduklarını, hatırlamalı ve so
nuna kadar böyle kalmalıdırlar. Bizim tarafta da her 
kes bunu böyle kabul etmiyor. At cambazhanelerin
de aptal edilmiş vahşi hayvanlar da vardır, ehlileş -
tirilmiş hayvanlar da. 

Kendi vakıamda kullanmayı itiyat edindiğim ah

lak aksülamellerini kullanarak, belki de onun canını 

sıkmış olmak için, onn, böyle bir insan telakkisinin 

ancak gururdan doğduğunu söyledim. Hepimiz bu 

kadar kötü, bu kadar vahşi insanlar değiliz. Gurur 
zayıflann hayatına girer, ve onlan ölüme kadar gö
türür, dedim. 

Sanşın arkadaşım odaya girip tam onun karşısın
da bir koltuğa oturduğu dakika o, bana cevap ver
mek üzere idi. Arkadaşım onunla tamam karşı karşı 
ya gelmemek için koltuğun kol dayanan kenarına 

oturmuştu. Yabancı, arkadaşımı görünce başile se
lamladı, ve bizi rahatsız edip etmiyeceğini ~rdu. 

Ona rahatsız etmiyeceğini söyledim, fakat ark:tda-

şımın vücudil bahsimizi değiştirdi. Arkadaşım sade

ce, ihtiyatlı bir tavırla: 

- Belki. .. dedi. 

Fakat istenmiyerek söylenen bu sözde, onun için
de duyduğu ifratı sezdim. Arkadaşıma baktım. O ya
bancının vücudünden son derece şaşırmıştı. Bunu ba
na pek çok kereler görmeğe çalıştığım jestlerile ih
sas ediyordu. İçime birdenbire bir hissi kablelvuku 
geldi. Sokak kapısını kilitlemek bahanesile, rovelve
rimi elime alarak dışan çıktım, birkaç dakika onları 
yalnız bıraktım. Gitmezden evvel sarışın arkadaşı-

mın gözlerine baktım. Gözlerinde hala bir hayretin 

çizgileri vardı. Eğer benim gidişimden istifade ede

rek konuşurlarsa. bu gözlerine biriken hayret gide • 

cek, ve bunu ben avdetimde görebilecektim. Birkaç 

dakika dışarda kaldım. Dönüşümde onda hiç bir de

ğişiklik görmedim. O, eskisinden daha fazla telfışlı 

idi. Gözleri elektriklenmiş, herşeye görmeden bakı

yordu. Bu gözlerin, yabancı ile konuştuktan, cismani 

bir ürpermeden sonra mübhemiyetini kaybedecekleri 

ni ümit etmiştim. 

Yabancı adam: 

- Kapıyı kilitlediniz mi? dedi. Buna lüzum yok
tu. 

Oturdum, eğer varsa bana hüviyet cüzdanını, ve

sikalarını vermesini söyledim. 

te mazurum. ı 

Bu, onun kim olduğunu anlamak, ve farkına var -
madan onu söyletebilmek için iyi bir mevzudu. Onu 
gayet nezaketle sıkıştırdım: 

- Ekseriya başkalarından çok şeyler beklemek, 
hatadır, dedim. 

O nefret eder bir tavır aldı. ve bu nefretini bek
lenmiyen, ve beni hayrete düşüren bir cümle ile izah 
etti: 

- Onlar bir kuğukuşu siiriisüdür. Derllerini dahi 
yiizscniz, yine bahtiyar olurlar. 

Bu adam birçok giinlerini konuşmadan geçirmiş 
olacak ki, şimdi konuşmak için biiyük bir iştiha gös
teriyor, hiç kimse ile anlaşmıya temayül etmivordu. 

- Onlardan tek bir fert sağ kalmazsn Jnemnun o

lurum, onların ölümünü, başka bir maksatla değil, 

çocuklarına öğretmemek için sağ kalmamalarını is
tiyorum. 

- Çocuklarına neyi öğretmemelerini?. 

- Ölümü. 

Bu bir parça romantizmdi. Yabancının bu garip 

görünüşüne karşı beslediğim şüphenin hiç bir teme

li olmadıeını düşünerek arkada~ıma baktım. Bu son 

sözlerile şüphem iflas ediyordu. Yabancıyı söyletme

ğe çalışıyordum. 
(Devamı var) 

1 . . 
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Şamilin Başı Bir Müddet 
. 

Sükôn içinde Kaldı 
Ya- Ne Yapıyors~nuz?. Biz bura
n~d vuruşmaya gelmedik. Yerleri

n·en kıpırdamayın. 
ıye bağırmıştı. 

ıef;~e~al. K~luk, o kadar hiddet
llı.' .ıştı kı; adeta kendinden geç
onıştı. Yaveri, genç yüzbaşı, derhal 
§e ~ ko.luna girmiş .. Kulağına bir 
llı.~ :r. soylemişti. Şamil de, ateşli 
Utıdıni eliyle geri iterek: 

zuh General!.. Böyle bir hadisenin 
b·ı urunu istemezdim. Bir saniye 
n~ e Vakit geçirmeden, atınıza bi
z~n ... Bizimkilerin gözleri kızdığı 
~.rnan, onları zaptetmek güç olur. 
r ıkca ederim, vakit geçirmeden ha-
e et ed· ın. 
bemişti. 

Vi ~:neral Kuluk, maddi ve mane
radı~r hezimetle avdet etmişti. Uğ
değ·gı. hakareti hazmedecek halde 
r· ıldı. Belki de, oradan biraz ge-

t ı Çekildikten sonra· kendisini bir 
ep ' atı e?in dibinde bekliyen üç bölük 

k 1 ıle iki dağ topunu alıp, bu ha 
r~retin acısını çıkarmak için, mü-
1tleri ·· · s n uzerıne hücum etmeyi ta-
a~VVur etmişti. Fakat, ümit ... 

ı.ı.. .vet.. General Kuluk, daha hala 
llı.ıt .. 

nrı ıçındeydi. (Çar) namına (Şa-
)if;) ~ Yaptığı parlak ve cazip tek
So erın; düşünülüp taşınıldıktan 
tn nra, onun tarnfından kabul cdil
tn ek ihtima1ini nazan dikkate al-

s ış.. O acı hakareti hazmederek 
ess· 

kil ız s.adasız Karanai avuluna çe-
:rn ·~eyı tercih etmiş .. Burada, Şa
~n cevabını beklemişti. 
il anı Yirmi dört saa't sonra Şa

den şu cevap gelmişti: 
neıı h . . T "' ı· b tak ·· er ışı, annnın e ıne ı-

hu an Şanın, size, şu küçük mektu 
'Yo lllla son kararımı şöylece bildiri 

tum: 

(Ana plan), bu dört maddeden 
mürekkepti. Fakat her madde için 
de ayn bir plan tanzim edilecek
ti. Lakin bu hazırlıklar yapılırken 
birdenbire bir (İran meselesi) zu
hur etti. Çarlık; bir müddet için 
bu planın tanzimini de, tatbikmı 
da unutarak (İrana kaçan Rus as
kerleri) meselesinin halli işlerine 
girişti. 

Çarlığın bu meşguliyeti esna
sında Şamilin başı, bir müddet sü 
kim içinde kaldı. Şamil, bu zama
nı boş geçirmedi. Sessiz sadasız, 
işine devam etti. Bu müddet zar
fında, bütün meşguliyetini, başlı
ca şu iki iş üzerinde teksif etmiş
ti: 

ı - Askeri teşkilatını genişlet
mek. 

2 - Muhitinin manevi, ahlaki 
ve içtimai noksanlannı ikmale ça
lışarak imamlığın kabileler, ve ce 
maatler üzerindeki otoritesini kuv 
vetlendirmek. 

Şamil, her iki mesele üzerinde 
de o kadar iyi çalıştı ki; İran işle 
rini halleden Çarlık; gözlerni tek 
rar Şamile çevirdiği zaman, birden 
bire şaşırmıştı. Çünkü; tam birse
ne evvel, (General Kuluk)a gön
derdiği iki satır bir mektupla Ça
rı ve Çarlığı gülünç bir mevkie 
indiren Şamil, hu bir sene zar
fında maddi ve manevi kuvvetni 
birkaç misli arttırmıştı. 

Şamil, hakikaten kuvvetlenmiş
ti. A varistan etrafındaki Dağıstan 
kabile ve cemaatleri de onun li
Şamilin imamlığa vermek istediği 
hükumet şekil ve manzarası, da
ha bariz bir hale gelmişti.. 

General, yeni vazifesine büyük 
bir vukuf ve dirayetle başlamıştı. 

Evvela, Şamile karşı harekete ge

çireceği kuvvetleri seçerek bunla

ra günlerce manevralar yaptır

mış .. Çetin ve meşakkatli işlere a
lıştırmıştı. 

Bu kuvvetin 6,000 seçme aske

ri, Şark cenah kıtalarından; 3 bin 

neferi de şimali Dağıstanda bulu

nan muhtelif ve tecrübe görmüş 

nıüfrezelerden alınmişti. 

Bu 9,000 kişilik kuvvet; on beş 

gün zarfnda, (Demirhan Şura) da 
toplanmıştı. 

Bütün hazırlıklar bitmişti. Yal
nız mevsim. harekata müsait değil 
di. Çeçenistanın sık ormanlarla ör 
tülü tepelerile, Dağıstanın yalçın 
kayalı dağlarına tırmanabilmek i
çin, biraz daha beklemek elzemdi. 

PLAN BlR ANDA 
AL TOST OLUYOR 

Şamil; General Grabbenin hazır 
lıklarını, büyük bir dikkatle ta
kip ediyor. Yakında patlıyacak o-

lan korkunç ve kanlı fırtınayı, a
deta görür gibi oluyordu. 

Vakıa, Demirhan Şurada silah 

çatan - kendi aleyhindeki - kuvvet, 

(9,000) neferden ibaretti. Fakat 

bu dokuz bin nefer; o kadar dik

katle seçilmiş, yaptırılan talim ve 

manevralarla o kadar makineleşti 

rilıniş idi ki; adeta askerlik kıy-
......... -..; _,..,_ ....,._ .. -1 ,,_.,._11 

lordu haline gelmişti. 

(Devamı var) 

SANAYİ: 

Fabrika ve 
imalathaneler 
için Vergi 
Fabrika ve imalathanelerin biri -

birinden ayrılması için aralarındaki 
farkın neden ibaret olduğu hakkın -
da Maliye vekaletince yaptırılan tet 
kikler bitmiştir. Vekaletin istediği 

malumat Ankaraya gönderilmiştir. 

Haber aldığımıza göre fabrikanın en 
ziyade makine yardımı ile meydana 
mamul iş çıkaran müessese olduğu, 

imalathanenin ise daha ziyade el e
meği ile iş çıkaran bir müessese ol
duğu neticesine varılmıştır. Beygir 
kuvvetile hesap edilen motör veya 

diğer muharrik kuvvet esas itiba 

edilmemektedir. Vekalet bu tetkike 
göre fabrika ve imalathanelerin ver

gilerini tespit için karar verecektir. 

Yerli Borular Çıkarıldı 
Sütlücedeki Demir boru şirketinin 

kurduğu son sistem fabrika piyasa

mıza demir ve galvanizli boru çı -

karmağa başlamıştır. !ki bahriye mü 

tehassısına yaptırılan tetkikler ne -
ticesinde bu boruların otuz tazyiki 

nesimiye mukavemet ettikleri an -

!aşılmıştır. Bu yerli borular Avru • 
pa boruları fiyatına verilmektedir. 

Kalite itibarile de Avrupa boruların 

dan daha yüksek görülmüştür. İpti

dai madde Almanya ve Amerikadan 

getirilmekte ise de, Karabük işle -
meğe başlayınca yerli ham madde ile 

yapılacak olan borular Avrupa bo -

rularından daha ucuza satılacak

tır. 

iki Piyango Talihlisi 
Sıvas, (TAN) - Tayyare piyango

sunun son keşidesinde posta ve tel
graf muhabere başmemurlarından 
Hakkı Polata 15 bin lira, Baytar me 

~ 

mıştır. Bu sonuncusunun bileti beş-
tebirdir. 

\> Vücudümü, parça parça etseler .. 
\> eyahut, dünyanın en büyük ikbal 

\> e saadetini temin eyleseler .. yine 

llı.<l.zifeıni terkedip te, Tiflise git
hieın ... Sizin siyasetiniz, zulüm ve 

q_'Yanete müstenittir. Cenabı Hak, 
lirn ~·e h · ı · M.. · ler v aın erı sevmez. umın-

tiıı, .de, Cenabı Hakkın sevmedikle
~ sevmezler. Hakkımızı, kılıçla
... 

1zın kuvvetile size tasdik etti-
4 tnc · 

Sonra .. Şamilin sadık yardımcı
larından, (Taş Av Hacı) da Çe
çenistan mıntakasına geçmiş; ora 
daki avul ve kabileleri de, imam
lığa raptetmişti. Hatta, Çar asker 
lerinin tehditleri altında bulunan 
bazı avullar, açıktan açığa (İmam 
Şamil) taraftarı olduklarını ilan et
mekten bile çekinmemişlerdi. Yu
karı (Samur suyu) havalisindeki 
Çeçenler ise, Çarlığa karşı perva
sızca düşmanlıklarını ilan etmişler 
di. 

BÜYÜK ADAMLARIN TAŞLARI 
Beşiktaşta bir okuyucumuz, M. 

\> 
1Ye kadar, eihad ve gazaya de-

h aınd edeceğim. İşte, size cevabını 
u ur. 

Müminlerin imamı 
Şamil 

K4NLI BiR HADiSENİN 
BAŞLANGICI 

ti Şamilin bu cevabı, şu netic!ele-
\'erdi: 

la 
1 

- (Çar) ın Tifüs seyahati, i
q ·~ edilmişti. Bu ilandan ricat e
lt~~rnedi. Çar, boşu boşuna, Tillise 

ar geldi. 

ş 2 
- Çar, Tülise geldiği zaman, 

,_ <ln-ıili huzuruna getiremiyen, ve 
<\end· . 
et ısıni küçük düşünenleri tekdir 
balllelde kalmadı. Kafkas ordusu 
z· §kuoıandanı General Roseni, va 
lYeti (h .. .. 'd ) d h usnu ı are e ememekle it-
am ederek azletti. 

te 
3
u ::- Şamili kati bir mağlubiye 

b. gratarak, Dağıstan davasını 
ır 

b· an evvel halletmek için, yeni 
ır hareket planı tanzimine emir 

Verdi. 

Y l3u Planı, Kafkas ordusunun 
erf 

lo .1 başkumandanı General Go-
Vıne t . 

clerd· anzım ederek (Çar) a gön-
di. 13ı: Fakat Çar, bunu beğenme
lar •zzat tadil etti. Ve - hülasa o-

ak - şu şekle getirdi: 
1 - K d · h·1· d w bi ara enız sa ı ıne ogru, 
r sarkma hareketi. 

ta~ - Yukarı (Samur suyu) mın
kat?sındaki kabile ve cemaatlerin, 

al olarak itaat altına alınması. 
ğıs - Çeçenistan ile Şimali Da
lı· tanın tamami1e istilası .. ve Çar 

ga ilhakı. 

d 
4 

- Dağıstanın bütün yolların 
a Ve e itlerind kal l arni-

Yalnız bazı mıntakalar, henüz 

ne yapacaklarında tereddüt göster 

mektelerdi. 

Hissen ve fikren İmam Şamile 

mütemayil ve merbut olmakla 
beraber, Kazakların korkusundan 

Çarlığı da gücendirmekten ihtiraz 
etmektelerdi. 

Çarlık, kendisi için tehlike teş. 
kil eden bu vaziyeti görür gör
mez; mahut büyük plana, son bir 
madde ilave etmişti. Ve diğer mad 
delerden ziyade buna ehemmiyet 
vermişti. Bu madde, kısa ve kati 
idi. Derhal ve doğrudan doğruya, 

(Şamil) in sığınağı olan (Aholko) 

ya hücum edilecek ... Şamilin imam 

lığına da, hayatına da hitam veri
lecekti. 

Fakat, Gener:ıl Kuluk'un ve bil

hassa Fesenin uğradığı o acı akıbet 

lerden sonra, acaba bu tehlikeli ve 

korkunç vazüeyi kim deruhte ede 

bilecekti? .. 

Petersburg ve Moskova sarayı

nın salonlarile Başvekalet ve Har

biye Nezaretinin hususi müzakere 

salonlarında bu mesele ehemmiyet 

li bir münakaşa mevzuu teşkil et

mişti. Ve uzun görüşmelerden son 

ra, nihayet bir isim üzerinde itti
fak husule gelmişti: 

- General, Kont Gurabba .. 

Çarın hususi bir emri ile, Kaf
kas ordusunun Şark cenah kuman 
danlığı ile, Şimali Dağıstan kuv
vetleri umum kumandanlığı, Ge-

rabb desi il • 

F. S., böbreklerinde tş hastalığın • 
dan rahatsız olduğundan kendisine 
kimisi koyun etini, kimisi kuzu eti
ni tavsiye ediyormuş. Onun icin, ga 
zeteye mektup yazarak Lokman 
Hazretlerinden sormak hatırına 
gelmiş ... 

J}u, Hazretleri tabirinin rayici ol 
dugu zamanlarda hic kimse bana 
Hazretleri dememhıti. Tabir kalk. 
tıktan sonra Besiktaslı sayın oku• 
yucum~zun hakkımda bu tabiri kul 
]anması. antika bir vazo hediye 
alır gibi, doğ:rnsu. hosuma ı?itti. Be 
siktaş şimdi İstanbul vilayetinin 
herhanı?i bir tarafile müsa~i olsa 
da. eski kibarlığını unutmamış de
mek. .. 

Taş ha!lltalığına karşı nerhiz tav
siye edenlerin aralarında anılık 
~1ması. t~b_iidir: Her yi~tin hir yo
J?Urt yıyışı vardır. derler. Kimisi 
kuzu etinin tazelii!inden hoslanır 
kimisi de koyun kiilhastısını sever: 
Okuyucumuzun gördükleri arasın
da sığır filotosnnu sevenlel' bulun
saydı onu da tavsiye edecek bir yi-
ğit cıkardı. • 

Ben yiğit olmadıi?ımdan okuvn ;; 
cumuzon yoihırt yh•isine de k~l'ıs
mıyacamm. Zaten birini görmede~ 
mektupla hekimliğe kalkısmak vi _ 
jHtlikten fazla ve yanlış bir cüret 
olur. 

Bu sa:vın (tkuyucumur.a. kendi
sinde hulunduihınu bildirdiği fH 
hastalıi!ından dolayı sadece tebrik 
edeceğim. Ciinkii tal'ihte adlannı 
bırakan meshur hüyiik adamlar a· 
rasında tııs ha.,tahğma tutulmu'I 0 • 

l~nlar nek çoktur. Onlar gibi ol • 
mak, insana arada sıra.ta ıztırap 
verse de. serefli bir şeydir, tas çı
karken duyulan 'lancıvı unuttura • 
cak kadar teselli getirir. 

Bir hekim, taş hastalığından ~an 
cı çeken biivük adamlardan tilnı 
yüz kll'k sekiz tanesinin adını tonla 
mıştı. Bu dünyada büyük adamla
nn sayısı zaten pek cok olmadığın 
dan bu savı hic te küçük ı?örülemez. 
Zaten büyük adamlarm hayatı ya
'Z'llırken. onlann cektı"'klf"ri hasta-

bilinenlerin sayısı da, belki daha 
artardı. Fakat yüz kırk sekiz bü -
yük adama benzemek te yine insa 
nın koltuklarını kabartacak kadar 
bir şeref, hem de yüz kırk doku -
zuncu olmak için bir umuttur. 

İnsan büyük adam olmaktan vaz 
geçip te, sadece vücut sağbğile mut 
lu bir adam kalmak isterse, büviik 
adamların taş hastalığına niçin. tu
tulduklarını düşünerek ondan ib • 
ret te alabilir. 

O büyiik adamlann taş hastalığı
na tutuldukları için büyük adam 
olmadıkları pek muhtemeldir. Böb 
reklerde hasil olan kuınlann veya 
taşların fikir işlerine parlaklık ve 

:va derinlik verdiğine dair $İmdiye 
kadar bir haber çıkmamıştır. On -
]ann taş hastalığına tutulmaları faz 
laca yemekten, bir de çok otur -
maktan ileri gelmi~ olmasına ihti
mal daha büyüktür. 

Onun için tas hastalığında ye • 
mekleri azaltmak iyi olur. Hele et
lerin hanı?isi o1ursa olsun, yumurta 
tayla birlikte, büsbütün hadedilme 
si daha iyidir. Taze sebzelerden vat 
nız kuzukula~ kum ha!'>bılığ'ına ·iyi 
olmamakla meşhurdur. Öteki seb
zelerde kum ve tacı yapacak mad
deler devede kulak kabilinden ol
du~mdan taze sebzelere rağbet et 
melidir. 

Bundan daha mühim nokta y~ 
diğini eritmektir. Sayın oku~c~ • 
muzun genç yasta oldu~u bil • 
seydinı hemen Beşiktaş klübüne ya 
zılm~"'"' t:wsiye ederdim. Pek 'te 
yorulmamak, çok terlememek şar
tile, spor taş hastalığına karşı pek 
iyi şeydir. 

Spot' yapamıyacak yasta olunca, 
:her sabah İsvec usuliinde jimnas • 
tik yapmak, daha iyisi BesiktaR • 
t~n köprii başına doğru be'r gÜn 
hır saat kadar yol yiirümek pek 
kolavdır. Bir de sabahlan ılık suv 
la dus, arkasından bütün vikudü 
sert bi~ havlu ile nğuşturmak, taş 
lan enmiye cok yal'dım eder. 
Eşref !llaat bekliyen okuyucumu 

za: - Buyurduğunuz mesele üzerine 

••••••••••••••••••••••••••• 
GÜNLÜK • 
PiYASA 

ZlrHt BankH1 nlmına ıehrlmlze 

93 vagon buliday gelmlftlr. Banka bu 
mallardan yalnız S65 bin klloluk bir 
partisini klloıu 5.28 kuruttan aatı,a 

çıkarmııtır. Tüccar nlmına da altı 

vagon buğday getlrllml9 ve hepsi 
5.30.6.23 kurut araeında satılmıfttl'. 

* Tüccar nlmına getirilen altı vagon 
ı arpadan üç vagon çuvallı mal kllo· 
ı su 433·5 kuru9 ara11nda, kırk beş bin 

kiloluk çavdar klloau 5.05-5,10 kurut 
arasında satı im ı9tır. 

* Bandırmanın sarı mıaırlarından çu 
vallı on iki bin klloluk bir parti 5.19 

kuruştan, Trakya peynirlerinden blr 
parti 30.22-34.28 kuruştan verilmiş· 

tir. Yemekllk zeytlnyıi!lardan bir 
parti kilosu 38·41 kurup satılmıftır. 

Trakyanın yapaklarından be, bin 
klloluk derl11 mal l<lloau 63 kuruştan, 
Anadolu yapaklarından 966,5 kilo har 
man mal 48 kuruştan verllmllftlr. Pa· 
muk mıntakasından gönderllen pa • 
muk yağların kilosu 37-38.5 kuruıa 
eatılmı,tır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

tc PİYASALAR: 

Arpa Fiyatları 
Birdenbire Gevşedi 
Yeni mahsul arpaların biçilmesi

ne başlanmak zamanı geldiği için pi
yasalarda arpa fiyatları gevşemiştir. 
Eski ihracat taahhütleri ve satışlar 
tamamen yerine getirildiği için arpa 
alıcıları yalnız yerli sarfiyat için ar
pa almaktadırlar. Dün Mersin tem • 
muz başlangıcında teslim şartile 200 
bin kiloluk bir parti satılmış ve ki -
losu 3,35 kuruştan verilmiştir. 

Kırklarelinde Mahsul 
Vaziyeti 

Kırklareli mıntakasının ekiliş ve 
mahsulün yetişme vaziyetinin çok 
·-:. -"..:s.~ .. ı...-~ -:....a~o: .. ı...,. 
gün evvel bir iki köye dolu yağmış 
ise de büyük zararlar yapmamıştır. 
Ancak Bulgaristanın Balkan kısmı -
na yumurtadan büyük boyda yağan 
doludan birkaç Bulgar köyünün hay 
vanlarından bir çoğu telef olmuş -
!ardır. 

Köylüniin Topladığı Kömür 
Çatalcanın Boyalık nahiyesine bağ 

lı İmrahor köyü ahalisi, Kırşehir zel
zele felaketzedelerine yardım mak
sadile aralarında mangal kömürü 
toplamışlardır. 

Bu kömürler bugün İstanbula ge
tirilerek s~ılmış ve 61 lira tutmuş
tur. Bu para da Kızılay cemiyeti vez
nesine teslim edilmiştİr. 

B ORS A 
"\ 

16 - 5 - 1938 

ÇEKLER 

Acıbt Kaımnıs 

Paris 28.1975 20.3325 
New-York 0.788380 0.792150 
Mil~no 14.9793 15.0510 
Brüksel 4.6793 4.7017 
Atına 86.7460 87.1610 
Cenevre 3.4587 3.4750 
Sofya 63.5714 63.8755 
Amsterdam 1.4250 1.4320 
Prag 22.6682 22.7767 
Madrid 13.0158 13.0780 
Bertin 1.9662 1.9756 
Varşova 4.1857 4.2057 

VANDA: 

Bir Dokuma 
imalathanesi 
Kuruluyor 
Van belediye reisi Şaban Anka -

radan şehrimize gelmiştir. Belediye 
reisi Vanın imar planlarını vekale
te vermiş ve Vana getirilecek Zerne
bat içme suyunun projesini tasdike 
arzetmiştir. Vanın imarına hemen 
başlanacaktır. 

Van kooperatifinin sermayesile ku 
rulacak bir dokuma imalathanesi 
ustalar, dokuma malzemesi, tezgah
lar ve saire temin edilecektir. Van
da her sene 70-80 bin kavak ağacı 
dikilmektedir. Bu sene belediyenin 
teşviki ile bu miktar yüz bine çıka
rılmıştır. Van şehri cennet gibi bağ
lık bahçelik bir vilayet merkezi ol
duğu için Millet Meclisi azalarından 
elli kişilik bir heyet tatil devresinde 
Vani görmeğe davet edilmiştir. Ve -
killerimizden bir kaçının da bu he
yetle birlikte geleceği söyleniyor. 

İHRACAT: 

Almanya ya 
ihraç Edilecek 
Buğdaylar 
Almanya permi büroları buğday 

ithalatını kontrol için yeni bir teş
kilat talimatnamesi kabul etmiştir. 

Bu talimatnameye nazaran Alman
yaya satılmak üzere yapılacak huğ -
day satış teklifleri ile birlikte Al -
manyaya üç nümune gönderilmeli -
dir. Bu nümuneler yüz ellişer gram 
olacaktır. Nümunelerin hepsi mühür
lü bulunacaktır. Almanyaya gele -
cek nümunelerden biri açılarak a -
naliz yapılacak, ikincisi buğday 

kontrol dairesine, üçüncüsü de alı -
cı tüccara verilecektir. Analiz ve di· 
ğer nümuneler yeniden mühürlene-
--.r...u.a.a.. '°'-•••u..u. '·"•/f,UGJidJ. c.ıy ııc.lırıu-

nenİn ayni olduğu takdirde tüccara 
parası verilecektir. Nümunelere uy
gun olmıyan buğdaylar kabul edil -
miyecektir. Almanyanın bu yeni şe
kildeki muamelesi bu memlekette 
buğday alıcılarını müşkülattan kur
tarmak ve malum tiplerde analizi iyi 
nevilerin Almanyaya girmesini te -
min etmek için olduğu söyleniyor. 
Tüccarlarımızın bu şekli kabul edip 
etmiyecekleri ancak talimatnamenin 
aslı piyasamıza geldiği zaman belli 
olacaktır. 

lngiltereden Mal Talepleri 
Ingiltere piyasalarından gelen ha 

berlere göre son günlerde Türkiye • 
den bazı maddelerin ithali için tüc
carlar tarafından şehrimizde bazı fir 
malara müracaat edilmiştir. !steni • 
len maddelerin fiyatları da sorul • 
muştur. Verilen fiyatlar cihan piya
saları fiyatlarına uygun görülecek 
olursa yeni siparişler verileceğine 
emin bulunuluyor.Ingilizlerin istedik 
leri mallar arasında tiftik, razmol 

' kuru meyva vardır. Ingiltere öte • 

Budape~te 3.9880 
Bükreş 105.8730 

4.0072 
106.3795 

denberi Kaptan tiftik alıyordu. Fa • 
kat Kap tiftiklerinin Almanyaya gön 
derilen stoklan artmış olduğundan 
Kapta az mal kaldığı haber verili • 
yor. Dün piyasamızda elli balya ka
dar Maden malı tiftik satılmış ve ki
losu 127 kuruştan verilmiştir. Ayrı
ca Anadolu boz renkli tiftiklerinden 
4033,5 kilo satılmıştır. Bu malların 
da kilosu 73 kurutşan verilmiştir. • Belgrad 34.6825 34.8484 

Yokohama · 2.7250 2.7375 
Stokholın 3.0790 3.0937 
Londra 630,- 627.-
Moskova 23.8275 

PARALAR 

AlJf 
F'ranlı: 

Dolar 
.!i 

Liret ... 
~ 

Belcfka Fr. ~ 
Drahmi ~ fsvtcre !'r. Gı 

I> 

Leva ... 
Florin .!!! 

e 
Kron Cek "' c. 
Mart c: 
Zlott C1I 

'O 
Pengo aı 

~ 
Le7 o 

ı:Q 
Dinar 
lUon r....ee 

23.715 

SatJJ 

Budapeşteden bir firma alakadar 
makamlara müracaat ederek otuz se 
n:denberi orada mensucat boyacı -
~ıgı yapmak suretile tanınmış oldu
gunu ve Türkiyeye gelip yerlesmek 
ve ayni işlerde çalışmak istediğini 
bildirmiştir. 

ODADA: 

Esnaf Cemiyetlerinin 
Ayhk Hesapları 

Ticaret odası, Esnaf Cemiyetleri
nin aylık hesaplarını tetkike ba~la _ 
mıştır. Şimdiye kadar yirmi sekiz 
cemiyet hesaplarını vermiştir. Altı 
c:miyetin varidat azlığı dolayısile ve 
nı çıkacak küçük sanatlar kanurıu 
mucibince y~ birlestirilmesine Vf'Yl 
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Yugoslav N zı 
Şehrimizde 

BULMACA 
TAN 

Londra 
Müzakeresi 

MÜCEVHER SATIŞI 
lıtaabul Emniyet Sandığı DlrektörJiiğinden : 

Dos7a No. Beup No. Teflılr No. Borçl11111111 ismi &eh•la dml Samlıkra ta•mın etlllen 
Lln iL 

38/ 160 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" .. 
" " 
" 
" 
" 
H .. 

·nı 1 

,.,, 1 

37/ 27 
3'/ 30 
37/ 33 
MI 34 
17/ .o 

" ,.,, ... 
r11ce 
tfl/ 5o 
37/ 85 

" 
" • 
" .. 
• 
" 

85371 

" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

" " ... 
" 
H 

• 
" 107N 

" 12000 
12029 
53431 
5"'5 

" 
H 

H 

it .. 
.. .. -3'1/ 211 58010 

• 
H 

" 
" nım 

" 
83'7/2'11 

" 
rtı 91 

" .. .. 
" tfl/ITI 

" .. .. 
a1ım 
371273 
88/128 

.. 
" .. 
" 59321 

" 

" 88878 

" • 
• 

" 
" 
" 19192 

18517 
38402 .. 

115/ 1 
11&/ 2 
111/ 3 

111/ ' 
111/ 1 
115/ 6 
115/ 7 
115/ 8 
111/ 9 
ınııe 
... ~uı ....... 

111/12 
115/13 
115/ 14 
115/ 15 
115/16 
111/17 

18 

99 
ıôo 
101 
IO 

192 
108/ 1 
103/ 2 

UM 
105 
108 

10'1/ ı 
107/-2 
lffl/ 3 
10'// 4 
107/ 5 
107/ 6 
107/ 7 
107/ 8 

83/ 1 
aaı 2 
88/ 3 
81/4 
83/ 1 
88/ 1 
88/ 2 

82/ 1 
12/ 2 

108/ 1 
108/ 2 
108/ 3 
108/ 4 
108/ 5 
11/1 
81/ 2 
il/ 3 .,, 

14 
ıu 

112/ 1 
1~2 

Remziye 

" 
" .. 
,, 
" 
" .. 
" 

" 
" 
" .. 
" 
" 

Z1W 

M•hmet 
Mediha 
Lia 
Baydar 
Lll 
Vehbl7e .. 
Nemlde 
Suriye 
Vehbiyt 
l'atma " 

" 

" 
" .. 
" 
" 

Burhan .. 
" 
" 

" 

Bir pırlanta jpe. 
Bir pırlanta llDe
Blr pırlanta yüzük. 

Bir p.rlanta yüzük. 
........ Jilzük. 
Bir pırı.ata JiGrik. 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük. 
Bir na )'ÜZÜL 

. 
Bir pıtlüifa bll8zik. 
Bir pırlanta madalyon. 
Bir pırlanta kol dilim.._ 
Bir elmMlı uat. 
Bir elm11'1 uat. 
lJd altın bile'llr 
BetJi1z oıua P'am a parça hurda 
albla. 
Bir roa yOaOk. & 

Bir-ıma tekıat: JüzOk. 
Bir alan .... 
Blr flft pırlanta kop.. 
Bis a1bn JiisiUL 
Bir ıoa Jüiik. 
Bir roza )'bük. 
Bir roza gül Ji1zQk; 
Bir ıw.a aCraf (ljne) 
Bir &ümilf kemer, bir llmiıf bl!Ulk. 
Bir çift roza ldlpe .. 
Bir ~ rota kilpe 
Bir roza JbOk. 
Bir roza j1laa 
Bir roza J(1aük. 
Bir alan uat. 
Bir altın kordon 
Blraltınuat. 

' 
Bir pırlantalı pantantlf. 
Bir ıoza pantantif. 
Bir pırlanta )'1l.zük. 
Bir roza Jib:üt. 
Bir çift roza gül küpe. 
Bir roza kravat liMIL 
Bir altın hurda saat. 

200 
10 
40 

40 
50 
15 
'10 

100 
15 

l80 

" IO 
8 IO 

12 
14 
8 
7 

11 
14 
12 
15 
12 
20 
11 
10 
1 

12 
20 
45 
45 

5 
'75 
80 

4 
ı& 

Mina Mesut Btr roza akar pantantlf. 20 
10 
GO 
25 
20 
20 
20 
80 

" .. 
" 
" MClnetter 
,, 
H 

" Ahmet 
Baki 
Katına 

" 

Bir çtft roza küpe. 
Btr roa bllalk. 
Blrrozallne. 
Bir roza ıpe. 
Bir çift roza tüpe. 
Bir çift roza küpe. 
Bir PIJ'lantah llne
Blr roa Jf1zOk. 
Bir roa yhGk. 
Bir raa Jfbiik. 
Bir çift IQSa küpe. 
Bir pırlDtah ilne· 
Bir altın madalyon mu kolye. 
Altı altın sikkeden bir incili 

10 
10 
s 

100 
35 
10 

gerdanlık. 10 
;; ; 112/ 3 ,, Bir altın toka maa altın nazarlık. ' 
,, ,, 112/ ' ,. OD Ud altm .skb. 10 

Yubnda ilimleri 7uah borçlular andıla olan bcq1anm borç linedl muclblw öclem.mt oıldu:tJaıl'lt 
clola11 820I Mo. ha Jramm ldlmailne g6re her blrl baldanda bqhJU takip huebiJa relalnleri a,n a,n 
~- Rehtnlerln ne oJduta ve belap ve takip doqa ve rehin tefhlr No. ralan her borçlunun 
asında ptıeınmlf*lr. Relılnler 8/8/938 tarihine bdar C'-elelolluD'la undak biDuı lçtndekl camekAnda edftdt.,.,,,... lsteJen a&nblllr. Rehinlerin açık ~ 8/8/38 tarihlDe müwtlf Çarpmba IÜDU IUt l 
ltlbaren •ncbk tarıfmd•a lataabuı belecl{,..ı mezat daın.tnde (Sandal bedeitam) ,...ı.e.Jmr. Her 
.,. ...,Wdnncla .,n .;n uaa ma~tlnde olmak ve ~ ile aıu,.lana •&lf&a bülri--... ...... , .... , ~ 
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HAKİKİ ÇAM KOKULU 

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

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

Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tuhafiye mağazalarında satılır. Nurettin Evliyazade Ecza, alat ve Itriyat deposu _ Istanbul. 

ISTANBUL GA YRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN : • ı İstanbul Asliye üçüncü hukuk #-••••••------------------
1 mahkemesinden: Kuledibinde Bere- B Ay A N L Ey L A y AZ 1 Y Q R •, 

E:mlak No: Cinsi ve Hissesi · ketzade sokagv ında Medine hanında 
D. No: Semti ve Mahallesi 

1677 Yeniköy Aya Nikola 

Sokağı 

E. Kilise Y. Vehbi 
Hamit 

Hisseye Göre 

Muhammen K. birinci katta Sinyuru Eskinazi tara- H E R s A B A H 
fından kocası Beyoğlunda Yüksek-

200 Açık kaldırımda Yazıcı sokağının köşesin E. 9-11 Y. 5 İki Arsa 
Artırma de sütçü dükkarunın üzerindeki Ne-

1697 Üsküdar Selamsız Silahtar bahçes: E.3-314-316-
318 Y. 278-280 

282 

Üç dükkan, hane ve 1000 Kapalı cibin hanesinde babası Mişon Eskina-
deponun mukataalı zarf zinin nezdinde İzak Eskinazi aleyhi-
mahallinin 3/ 8 ve va ne açılan ve mahkemenin 938-6791 
kıf mahallinia 2/ 4 No. sına kaydolunan ihtar davasında 
his. 

3357 Kadıköy Osmanağa E. Yazıcı oğlu Y. Osman 
Paşa 

E. 31 Arsa 
müddeaaleyhin gösterilen ikametga- ı 

620 Açık hına gönderilen dava arzuhalinde M. 
artırma aleyhin 7 sene evvel Amerikaya git-

3548 Süleymaniye Kebapçı Han yokuşu E. Y. 4 Ada 606 metre arsa ve 2430 Kapalı tiği oradaki adresile ne zaman avdet 
283 Parsel: 1 yarım masura su zarf edeceği meçhul olduğu şerh verilmiş 1 

1 
4943 Samatya İmrahor İmrahor cad. E. 124 Y. 138 Arsanın 18/ 21 his. 1180 

11 
ve yeni ikametgahı da belli bulunma-

5782 Feriköy ikinci kısım Çifte Cevizler cad. 
il ar 

E. 90/ 9 Y. 56 547 metre arsa 1100 ,, mış olduğundan H. U. M. K. nunun 

6795 Beyoğlu Emin camii E. 23 Y. 25Hane arsası 200 Açık 141 ve 142 inci maddelerine tevfi-
artırma kan mahkeme divanhanesine talik ve 1 

7207 Sarnatya İmrahor E. Hacı Manol Y. Manav E. Y. 71 Ahşap hanenin 
18/ 64 his. 

350 bir ay müddetle ilanen tebliğine ka-
" rar verilr~üştir. han tari~inden itiba- ı 

8133 Yeşilköy Şevketiye E. Bulvar Y. Gazi Avranos E. 12 1118 metre arsa 

ve 14 Nisan cad. 
8169 Boyacıköy E. Koru Y. Hekim oğlu E. 80 Y. 90 Bahçe ve ahırın 

cad. 1/3 his. 
8691 Boyacıköy E. Yedinci Y. Yedekçi E. Y. 17 Hanenin 1/ 3 his. 

• 

1120 Kapalı 
zarf 

60 Açık 
artırma 

150 
Hüseyinağa 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün miiddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 27-5-938 tarihine 
düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

ren on gün zarfında muracaatla ce- . 
vap vermesi lüzumu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

KAYIP - Selanik Feyziye lise

sinde~ 320 senes;..ıde a~mış oldu~~~ ı 
şahadetnameyi kaybettım. Yenısını 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. - 160 Mustafa Zeki 

~:~~::~;m MAKASLI MAGAZA ~~:.:;:~e~e0:;_s~~~~ ta!~~ 1 Devlet Hava Yolları Umum 
No: 25 - 27 li müsaadesi üzerine Müdürlü v ünden : 
Mecburi tenzilatlı satış bugünden itibaren başlıyacak ve on beş gün CJ 

lllÜddetle devam edecektir. 1 - Şidmiki kadromuzda aylık ücreti 300 lira olan fen şefliği mün-

LİKİDASYONA ÇIKARILACAK MALLARIN LİSTESİ haldir. 
Cins Miktar Eski Fiat Yehi Fiat 2 - Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan teşkilat kanunu layiha-
~a 

3500 
metre 

40 
ila 

85 
K. 

25 
ila 

40 
K. sına göre üç mühendisten teşekkül edecek fen heyetinin reisine 80 di-

b ğerine 70 şer lira asli maaş teklü edilmiş ve icabında bunların emsali 
öşemelik keten muhtelif 300 ,, 85 "14.0 ,, 65 " 100 ,, hasılları ücret olarak ta verilebileceği kaydı konulmuştur. 

enlerde 
'Yorgan yüzü saten lüks 

250 50 
,, 90 _ 3 - Taliplerin tayyare mühendisi olması şarttır. 

,, 65 ,, 120 ,, ,, 4 - Taliplet"in: 
nela h::ısmasile duvetin 609 " ... şo ,, 300 .. as .. J.65 ,, 

Sofralık beyaz 250 ,, 125 ,, 300 ., 85 ,, 120 ,, b) Sıhhat raporu 
i"ünlü roplu.k. ve manto- 5500 ., 100 ,,1200 u 60 ,, 700 ,, c) Polisten musaddak hüsnühal mazbatası, 
luk d} Şimdiye kadar çalıştıkları yerden aldıkları vesikalar, 

İ:ı:>ekli düz 1300 ,, 180 ,, 700 ,; 100 ,, 300 ,, e) Nüfus tezkeresi sureti 
İpekli çiçekli Emprime 400 ,, 250 ,, 550 ,, 80 ,, 300 ,, f) ÜÇ adet fotoğraf 
keten ve ipek 150 ,, 110 ,, 140 ., 90 ,, 100 ,, g} Askerlik vesikası. ile birlikte hava yollan umum müdürlüğüne mü 
İpek Yün karışık mantoluk 200 ,, 400 ,, 750 ,, 150 ,, 350 ,, racaatları. (1450) (2885) 

k~~~muhluw~~liWO ,, 150,,WO,, 50,,300,, ------------------------------
Karacabey Kaymakamhğından : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: İğdır ovası sulama tesisatına ait mehaz 
tertibatı 560 metrelik tünel ve 1200 metrelik kanal inşaatı, keşif be
deli 560,000 liradır. 

2 - Eksiltme 23 mayıs 1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 28 lirn mukabilin
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmiye girebilmek için 
isteklilerin 26150 liralık muvakkat teminat vermesi. 100,000 liralık Na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakı
Yetle bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz et
nıesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektup lannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1218) (2418) 

M. M. V. inşaat Şubesinden: 

Tahmin Bedeli Cinsi Markası Miktarı 

900 Lira Bakır Sırt tulumbası Vermüral 

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 konağında müteşekkil eksiltme komisyonunda yüz
de 7,5 teminat akçeleriyJc müracaat etmeleri. "2834" 

Beşiktaş icra memurluğundan: 

Şadiyenin Gülsüme olan borcundan 
dolayı tahtı hacze alınıp açık artır
ma suretile satışına karar verilen Be 
şiktaşta Vişnezade mahallesinde Ki
reçhane sokağında 16 numaralı ah
şap hanenin yüz otuz iki hissede on 
iki hissesi açık artırmıya çıkarılmış 
olduğundan şartnamesi 16-5-938 ta
rihinde divanhaneye asılmış olup 21-
6-938 tarihine müsadif salı günü sa
at 14 ten 16 ya kadar Beşiktaş icra 
dairesinde satılacaktır. Tamamı 975 
liradır. Dokuz yüz yetmiş beş liradır. 

EVSEFI - Mezkur eve kapıdan 
üç metre genişliğinde bahçe aralığın
dan girildikte kara taş döşeli bir taş
lık, iki oda, bir hela, merdiven altın
da bir kömürlük ve zemini malta dö
şeli bir mutfak, yukarı katında bir 
sofa, bir büyük oda, odadan diğer bir 
odaya geçilir. Diğer bir oda ve sofa
da bir hela ve sofadan bahçeye çıkı
lır ve bahçede bir mıktar eşcarı müs
mire ve bir kuyu. 

HUDUDU - Bir tarafı Zehra ha
nımın hanesi, iki tarafı Gülsüm ve sa 
irenin müşterek arsaları ve bir ta-

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan : Satılmasına karar verilen 
halı ve koltuk gibi ev eşyaları 21-5-
38 cumartesi günü saat 12 den 13 e 
kadar Fatih Çarşamba Dıraman Ka
tip Muslabattin mahallesi Telci so
kak 8 numaralı ev önünde satılaca
ğından talip olanların yevmi mez
kurda gösterilen mahalde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (7763) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Telefon: 21044 • 22398 

rana ihalesi icra edilecektir. 2004 
numaralı icra kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi a
lacaklılar ile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan iddi-

Daha Genç Görünüyorum! •• 
"Uyanır uyanmaz, hemen el aynanu 
alıyor .. Ve küçük buruşukluklanmın 

tamamen zail oluncıya ka 
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

Bayan Leylanm hakiki 
fotoğrafı 

'"Ancak bir hafta silren bir 
tedaviden sonra bu derece 
güzelleştiğime şaşıyorum. Bütün 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa
yanı hayret bir sekil alan tenim 
·~Ü& aauuu; çuıyuruır.,, 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadın, cazip bir tene ka
vuşmuş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşuklukları kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
nn: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve tazeleşecektir. İşte; Viyana 
Üniversitesi pr<:'fesörü Dr. Stej
skal'in keşfi bu derece ehemmi
yetlr ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olduğu 

retle görüyordum! .. ,, 

Bayan Leylônın yalnız 
bir haftalık tedaviden 
sonra alınmıı ve retüı 
görmemiş hakiki fotoğ· 
rafı. 

ve nıoccı,, tabır ettıgı bu canlı 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamlan 
yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cek ve gençleştirecektir. Bir. 
haf ta zarfında bütün buruşuk
luklarınız kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz ~in (Yağsız) beyaz rengin
deki "Tokalon,, kremini kullanı
nız. Bir kaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
sıklaştınr ve en çirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
latır. 

BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarmın büyük bir 

kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kunıf alacak, ayni zamanda kıymettar mükif atları 
bulunan T okalon müaa.ba.kaaına ittirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

Hazır ve ısmarlama 
KOSTÜM, PARDESO 

ve PANTALON 
iki prova ile en ıon moda kumatlar 

ve rekabetsiz fiatlarla Galata' da Dıefhur 

EKSELSYOR 
Elbise maiaza.smda bulacaksınız 

p E ş i N Milli Müdafaa Vekaleti inşaat şubesine kalörifer ve sıhhi tesisat 1ş
lerinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel 
ayrılmamak şartile ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alına

caktır. rafı da Kireçhane sokağile mahdut
tur. Artırmaya iştirak için yüzde ye
di buçuk teminat akçesi alınır. Ar
tırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir
de ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 
en çok artıranın faahhüdü baki kal
mak üzere on beş gün daha temdit 
edilerek 6-7-938 tarihine müsadif çar 
çamba günü ayni saatte en çok artı-

alarını evrakı müsbite ile yirmi gün VE 
Taliplerin aşağıda yazılı vesaikle Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti 

inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile müracaatları. 
A - Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus tezkereleri asıl ve tas-

dikli suretleri. 
B - Askerlik vesikası, 
C - Zabıta ve Adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
D - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
E - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. (866) 

(2899) 

içinde icra dairesine bildirmeleri la- y E R E s 1• y E 
zımdır. Aksi halde hakları tapu si-

cillerile sabit olmadıkça satış bedeli-j •lll••••••••••••••iliil. •• 
nin paylaşmalarından hariç kalırlar. 
İşbu maddei kanuniye ahkamına gö
re hareket eylemek ve daha fazla 
malumat almak ıstiyenlerin de 935 / 
71 dosya numarasile dairemize müra 
caa lan ilan olunur. (7761) 

Çorlu Kaymakamhğından : 
. Göçmenler ıçin beş yüz altmış iki tane öküz satın alınacağından ta-

lip olanların 17-5-938 tarihinde Çorlu İskan dairesıne lüzu .. 
atları ilan olunur. (2890) mu muraca 
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Kendine beyhude yere eziyet 

Kolonya ve Losyonlarında · Bu 
HASAN Kolonya 
ve Losyonları 

Kr. 
Küçük cep fiteıi 
Cep titesi 
Küçük 

1 / 24 litre 25 
1/ 16 " 40 
1/ 8 ,, 60 

Orta 1/ 4 
Düz büyük titelerde 
Sekizlik 
Büyük 1/2 

,, 1 -
,, top kristal 1/16 ,, 

" " ,, 1/ 8 ,, 
,, ,, ,, 1/4 '' 

Hasan o dö lavant 
(F.au de lavante) 

" " 
,, ,, 

110 

150 
150 
210 

450 

50 
80 

150 

60 
150 

Hasan buz - atef kolonyası 25 

Aybaşından itibaren Tenzilat 
NESRiN Kolonya 
ve Losyonlar~ 

1/ 24 
1/16 
1/8 
1/ 4 düz fİfe 
1/ 4 Karafa, fantazi 
1/ 4 ,, altı köşe 

1/ 3 " 
1/ 2 " 
1/ 1 

" Açık litresi 
1/ 4 Lük. kutu 
1/8 " ,, 
1/ 6 Top kristal 
1/ 8 ,, '1 

1/ 4 " " 
T r&f kolonyuı 

,, n 

1/ 4 Litre 
1/ 3 ,, 

Kr. 
ıs 

25 
40 
50 
60 
70 
90 

110 
210 
200 
100 
60 
35 
50 
90 
30 

ediyor 

GRİP İN 
varken ıstırab 

çekilir mi 1 

BAŞ, DIŞ 
ağrıları 

ve ÜfÜbnekten müte
vellit bütün ağn, ıızı, 
aa.ncda.r1a nezleye, 
romatizmaya kartı 

Ka.telerini tecrübe ediniz. icabında günde 3 kate almabillr. 

ismine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yeri-
"' " 

,, ,, 60 ,, 1 
" 

60 
150 ~. ne baıka bir marka verilirse ıiddetle reddediniz 
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G R I• p NEVRALJi N E z L E BAŞ ve D 1 Ş 1 Sovyet (TEHNOEKSPORT) 
K 1 R 1 K L 1 K A G R 1 L A R 1 !abrikalannın 

1 1--......... ______ ...... ____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;; 

E;:~z===:i~~~ W1'\) H~tı~~f A11~ 
0~ MİDE 

~JL:<::--.. 

Ekıilik, Şiıkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İş 

~ tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 
~fa Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşa-

......:;;.İıil'!ll!""'!!'"° bih J.:slutlllc..ı.ı ,.. c. tc.11.Uucrı ısrarıa 1~ucuuıız. 

\ \ \ ' \ '\ ' \ \\ 
\ \ \ ' \ ,_, 

\ \ \. ' ', \ \ . \ \ 

\ \ \\' \ 

25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

"OA\MA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BUL~BİLİRSİNIZ! 

Ziraat Makineleri 
Sağlamlık ve ucuzluk itiba
rile rakipsiz ma.kinalardır. 

MAYIS SAYISI 
Yaz örnekleri ve mevzularile 

YARIN Ekin biçmiye mahsus dolaplı ve 
tırmıklı orak makineleri, Biçer 
bağlar orak makineleri, aleva
törlü son sistem saman toplu 
buğday ve çeltik harman maki
neleri, biçer döğer harman maki
neleri, çayır makineleri, beygir 

611 ...................................... . 

...._ .. _b•• --o ·-·- - r -·-
rizatör), süt makineleri, Üniver
sal ve büyük Traktörler ve Trak
tör pulluklanmızın bütün aksa
mı en kuvvetli çelikten yapılmış
tır. Türkiye merkez deposu: Ga
lata, Tünel cad. Perçemli sokak 
No. 19 

lsmail Hakkı Kozacıoğlu 
Şubesi : İzmir, Halimağa çar-

şısı No. 20 

Orak Makinelerimizin 
Anadoluda satış yerleri: 

Eskişehirde: Mehmet dost ve Ni
kola Satalbavoy - Akşchirde: Ke
mal Uruslu - Kadınhanda: Os
man Işık ve ortakları - Konya
da: Kasım Kaymak ve ortakları -
Çumrada: Ahmet Kumruluoğlu -
Adana ve Mersin: t. Hakkı ve A. 
Nedim Kozacıoğlu. 

·······-··· .. -·---.... ---·. ······---· 
EN GÜZEL 

Hıf%1.3sıhha noktai nazarın
dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve etı 

ucuz fit1aUa"'?tı yalnız, 

Bake.r Majazalannda 
satılmat;-4dır. ..................... _______ ı ________________________ , .... ~~~~ .. ~~~~-· 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntıen Mütehaısısı 

Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 
Binbirdirek Nuriconker 

Sokağı No. 8 - 10 .................... ,. 
İstanbul birinci ticaret mahkeme- ı 

sinden: - Evgeniyanın Sultan Ah- ı 
met Çayır oğlu sokağında 12 numa
rada Aleksan Aleksanyan aleyhine 
açtığı haczin fekki davası neticesin- ı 
de 15-4-938 tarihinde kabili temyiz 
olmak üzere sadir olan gıyap hükmü 
havi 11-5-938 tarih ve 104 numaralı 1 

ilanı oturduğu yeri belli olmıyan A
leksan Aleksanyana tebliğ olunama
dığından işbu ilamı tebliğile aleyhi
ne yüksek vazüeli mahkemeye mü
racaat etmek için kendisine bir ay 
mehil verilmiş ve ilam sureti dahi 

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 

KURU SİSTEM Fabrikaaında 

"'' 01>t.4 l<Unu !il!iT[MlC 
... ~ LU&D il*' yapılan KELEBEKmarka 

KONTR · PLAKLAR 
-0--

Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire ı.?ihi hiçbir arı7.a göstermez. 

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

KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr - plaklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

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

Han No. 28 - ISAK PILAF1DIS, Galata, Mah
mudiye caddeai No. 21. 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde : KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYI~ H~ NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. ,, 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöÇMEN OCLU KARDEŞLER. 
Umumi aah• yeri: lstanbul, Sirkeci. Mühürdarzade Han 

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

......................................... m!. 

NAS 1 R 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TET · 

~
. KIKAT NETiCESi OLARAK 

. BULDUCU BiR FORMOL-
. DUR. KANZUK NASIR ILA· 

~ CI en eski nasırları bile kö
künden çıkarır. Ciddi ve ,aya
nı itimat bir nasır ilacıdır. 

ING.il.IZ KANZUK 

EC.LANESI 
BEYOCLU . ISTA NBUL 

mahkeme d~anhan~ine t~ik ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
miş olduğu hukuk usulü mahkeme
leri kanununun 141 ve 142 inci mad 
deleri mucibince ilan olunur. 

Sahibi ve umumf neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllrk Ltmitet $ırketi SMıldığı ver TAN Mııthşı;ıF 


