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Londra Kararları 
lngiltere ve Fransa Südetlere 

Başvekil Dönüyor 
Heyetimiz, Dün Coşkuıl 
Tezahüratla Uğurlandı Muh.tariget Verilmesi için 
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lllımet Emin YALMA N 

H er iman, her millet , her 
memleket görünmez ka

zalara, tabii afetlere maruzdur. 
Bunlar haberaizce gelir, çatar. 

Af et neticesinde yaralar açılır. İş
te o zaman bir ferdin bünyesinde de, 
bir milletin bünyesinde de bir imti
han başlar; Yaralı yeri iyileştirmek 
ve tamir etmek için bünyede ne ka
dar zindelik var, ne kadar kudret 
var; bu meydana çıkar ... 

Milli bir felaket karşısında en bü
yük imtihanı hükumet geçirir. Orta 
Anadoluda yer depremesinden dola
yı yüzlerce vatandaşın acı ölü
mü, birçok vatandaşın yaralan
ması, binlerce evin yıkılması milli 
bir felakettir. Hükumetin bu hadise
ler karşısında ne gibi bir imtihan 
geçireceğine her Türk tabii olarak 
merak etmiştir, hükumetin yapacak
lannı alaka ile beklemiştir. 
Kurultayın Cuma toplantısında 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya hükumet namına 
imtihan verdi ve bu imtihandan yü
zünün akıyla çıktı. Her Türk vatan
daşı, Dahiliye Vckilınin ,ı;öz:lcrlni ga
zetesinde okurken hakiki bir mem
nuniyet duymuştur. ünkü huku-
k 1 d~·.1"'•1 rnorfPM'I btr -:L-~- ·• 
arşı a ığını, bilgı ve sısıemle hare-

ket ettiğini ortaya koymuştur. 

E skiden .. olsa. böy~e bU: vaziyet-
te gosterış dıye bıraz iane 

toplanırdı. Bu ianeler, asıl felaket 
görenlerin eline kadar ya giderdi, 
Ya gitmezdi. Halk, yıkılan yerlerde
ki malzeme ile evini J«>rkörüne yap
mıya çalışırdı, hayatın tabii gidişine 
elinden geldiği kadar ı;Üratle uymıya 
~akardı. Yannın neler hazırlıyaca
gını araştırmak, felaketten ders al
mak hiç hatıra gelmezdi. 

Hadiselere bilgi ışığı ile bakan, 
Jnodem Türk hükumetinin bir zcl
tele felaketi karşısında tuttuğu yol 
ŞUdur: Evvela ilk yardımlar yapıl
Jnıştır. Bütün civar halkı ve civar 
hükumet teşkilatı felilket görenlere 
karşı yardıma koşmuşlardır. Vazife-
s· . 
tnı kavramıyan ve alakasız duran 

bir kaymakama işten el cektiril-
1rliştir. ~ 

'.Kızılay da faaliyete geçmiştir. Ça
dırlar göndermiş, ordumuz da çadır 
Vererek yardımı tamamlaınlştır. Az 
~manda iaşesiz bir tek vatandaş bı
l'akılmamış, yaralılar hastanelere 
:Yerleştirilmi~, ilk yardım tedbirleri 
tam olarak alınmıştır. 
h l3undan sonra yarayı tamire ait 
azırlıklara esaslı bir surette geçil

trıiŞtir. İhtısas sahiplerimiz bir he
fet halinde zelzele sahasına gidiyor
bar. Orada araştıracaklardır: Burada 
d aşka zelzeleler beklenir mi? Vatan
~~:~rın burada yerleşmelerinde 
la.rd ike var mı? Eğer yoksa bura
?'rıal a Yapılacak bir ev ne tipte ol
lerdı? Yeni köylerin yerleri nere-

e seçilmeli? 

B undan başka hükumet, yıkılan 
•adur· bir şey tekrar yapılırken, te
lAt.. ~~ hazırladığı birtakım hata
--ın on .. 

ltuç\ik une geçmek istiyor. Mesela 
da r ve dağnık köylerin hayatın
ll'l:ıllı urın türlü 2'orluklar ve gerilik 
hirı~~i var. Bu vesile .ile köyleri 
lto~ıe/~ek ve mesela 150 evlik 
i% b· Vücude getirmek ideale uy-

ır hareket olur. 
(Devamı 10 uncu.da) 

Hafta Belgrada Gıdıyor Bütünlüğü Tam Bir Garanti Altına Ahnacak 
selesi hakkında aşağıdaki kararları 
ittihaz etmişlerdir: 

Londra, 30 (Hususi) - Ingiltere 
ve Fransa Başvekillerile hariciye na 
zırlarının konuşmaları neticesinde 
neşrolunan müşterek tebliğ gcnış bir 
allıka uyandırmıştır. 

Vekillerimiz, Selanikte Atatürkün 
Doğduğu Evi Ziyaret Edecekler 

Türk - Y unan mun.ulftr~llHM inı:za fHeı a ai mi ,,. 

Atina, 30 (Hususı !rurettc giden bah) Sclaniğe varacaklar ve ored 
arkadaŞlmızdan) - Basvekil B. Ce- dbrt saat kadar kalacaklardır. ııu 
• •• • • -•w•.J... • ... ~uı .o. uu~ur muaact 11,:ıuut! htatUrKun doğduğu 

Aras ve maiyetlerindeki zevat, bu ev ziyaret edilecektir. 
g~e saat 21 de hususi trenle Sela- B. Celal Bayar ve B. Rüştü Aras, 
nığc hareket ettiler. Vek illerimiz, bu .sabah arkeoloji mahallelerini ve 
istasyond~ büyükw merasim ve sami- müzelerini gezd iler, Kıfisyada Sesli 
mi tezahuratla ugurlandılar. otelinde Başvekil Gener al Metaksa 

Vekillerimiz, yann sabah (bu sa- (Devamı 10 uncudaı 

Üniversite Heyeti Döndü 

KırşeJıjr Havalisinde 
Zelzelenin Sebepleri' 

P.rofesörlerimiz, Zelzele Sahasındaki 

Araştırmanın Neticelerini Anlatıyorlar 
• 

f 

Zelzele mıntakasında tetkikler yapan Oniver•ite heyeti 

Zelzele mıntakasında tetkikler 
yapmak üzere Kırşehire giden Üni
versite Jeoloji Profesörü E. Parejas 
ve Hamit Nafiz Pamir şehrimize 
dönmüşlerdir. Prof. Parejas ve Ha
"}İt Nafiz Pamir ke~dilcrile . gör~
Ştift. bir muharririmıze tetkıklerı-

nin neticelerini şu suretle anlatmış

lardır: 

"- Üniversite Rektörlüğünden 
aldığımız emir üzerine asistanları
mızdan Enver Altınlı ve F ua t Bay
kal ve Genel Kurmay tarafından Ü

(l>evomı lO uncuda) 

Romadan gelen haberler, müştc -
rek tebliğin ltalyada, Italyanın dün 
ya işlerinde haiz olduğ ehemmi -
yeti tebarüz ettirmek bakımından 
ehemiyemtle ve memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Fransada menuniyet umumidir. 
Siyasi mahfiller Çekoslovakya me
selesini dostça halletmek için bir ça 
re bulmak fikrindedir. 

Bcrlin, Ingilterenin yeni taahhüt 
lere girmcdigıni tebaruz ettiriyor ve 
lngilterc ile Frnnsanın ihtilafları 
sulh yoluyla halle girişmelerinin mü 
fit olmasını temenni ediyor. 

Südetler meselesi için 
bir teklif yapılacak 

Londra, 30 <A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinin salahiyettar bir mem 
hadan ögrendiginc gorc Ingiliz ve 
Fransız nazırları Çekoslovakya me -

ıy r 

En Baıta Macaristanla 
Münasebetler Meselesi 

Üzerinde Durulacak 
Dilkrcş. 30 (A.A.) - Sinııiada Çe 

koslovakyn, Yugoslavya ve Ruman. 
ya Hııricıye Nazırlannın iştirnkilc 

toplanacak olan Kilçük Antant Kon 
seyi konferımsı, merkezi A vnıpa ve 
bilhassa Tuna havzası vazlyetlerile 
Macaristan münasebetlerini tetkik 
edecektir. 

Konferans, Kuçük Antantın Ce -
nc\Tcdc takip cdeccgi hııttı hare -
keti ksblt edecek ve Avusturyonın 
Almanyn ile birl~mcsi üzerine or
taya çıkmı yeni vaziyet karşısın -
dn KCıçük Antant dedctlcrinin teş
riki mesaisini gözden geçirecektir. 

Üç Hariciye Nazırı, konferans"1n 
sonra 6 Mayısta Cencvrcyc hareket 
cdt.>ecklcrdir. 

Bars el ona 
Bombardıman 

Edildi 
Londra, 30 (Hususi) - ispanya -

dan gelen haberlere göre, Frankist 
tayyareler, bugün Barselonayı iki d~ 
fa bombardıman etmişlerdir. Cüm -
huriyetçilcrin avcı tayyareleri ile 
Frankist tayyareler arasında kısa sil 
ren bir hava harbi olmuştur. Bom -
bardımandan, şehrin bilhassa ke -
nar mahalleleri çok zarar görmüş -
tür. 50 den fazla olu ve 70 kadar ya 
ralı vardır. 

Çocuklara Sinema 
Meselesi 

ve Sinemacılar 

Yazan: Sabiha Zekeriya 

Yarınki nüıhamızda okuyunuz 

Fransız Başvekili B. Daladye 

1 - Jngiltere ile Fransa Prag nez 
dinde müşterek bir teşebbüste bulu 
narak Südet Almanlarına lsviçrede 
olduğu gibi federal bir sistem daire 
sinde muhtariyet verilmesini istiye
ceklcrdir. 

2 - Ingiltere Almanyaya Çekos -
lovakyaya karşı hasmane emeller 
beslemediğine dair geçende resmen 
verdiği teminatı hatırlatacaktır. 

3 - Almanya, Çekoslovakyaya kar 
şı şiddetli bir harekette bulundugu 
takdirde giriştiği taahhütlerden mü 
tevcllit bir Fransı7. - Alman ihti -
lafına müdahale edeceğini Berline 
bıldirccektir. 

Londrada alınan kararlar 
Parisin salahiyettar mahfilleri ln

giliz - Fransız görüşmelerinin ne
ticeleri hakkında tefsirlerde bulun -
maktadırlar. 

Bu mahfiller, elde edilen neticele
rin en mühim kısmının Çckoslo -

(Devamı 10 uncuda) 

İtalya • Almanya 
-- - Mussolini Neler 
Görüşecekler? 

Berlin, 30 {A.A.) - Yan resmi poli
tik mahfellerde söylendiğine göre, 
B. Hitlcrc İtalyayı ziyaretinde refa
kat edecek zc.jatın adedi ve mevki
leri, bu ziyaretin yalnız protokol ma 
hiycti arzetmiyeceğini isbat eylemek 
tedir. Bununla beraber, iki şef ara
sındaki mülakatın sürprizler ve ya
hut sansasyonel neticeler vereceği 
tahmin olunmamaktadır. FJ!hakika, 
l 936 Bcrhtcsgaden anlaşmalnrımı 
dayanan ltalyan - Alman münasebet 
leri istikrarını, herhangi bir yeni te
zahüre ihtiyaç ,göstermiyeeek ~azi -

yette isbat eylemiş bulunmaktadır. 

Romnda vukua gelecek görüşmeler 
esnasında, bilhassa, İspanya mcse -
lesinin İngiliz - İtalyan anlaşmaları 
neticesinde Akde:niz havzası vaziye
tinin ve nihayet Londrada Fransız ve 
İ~giliz nazırları arasında yapılan gö 
ruşmelcr neticesinde müzakere edi
leceği sanılmaktadır. Herhalde Al -
man ve İtalyan hükumetlerinin bu 
yeni mülakatı sulh eserine yeni bir 
yardım halinde tecelli ettirmiye ka
rar vermiş oldukları tasrih olunmak
tadır. 

Avusturya • Çek Hududunda 

Henlayn Taraftarları 
Yeni Bir Hadise Çıkardı 
Çek Zabitlerinin Bir Komploya işti
rak Ettikleri Haberi Tekzip Ediliyor 

Çekoslovakya orduıunun motörlü lrıtalarıntlan biri 

[Yaz111 üçüncü sayfamızda] 



% TAN 

No. 45 Yanr11: M. SIFIR 

Y ılanlarin DişiniSökmi
ye Muvaffak Oluyoruz 

BELEDTYEDE : POLiSTE: 

Meclis Dün Son Anjeli öldüren 
Toplantısını Katil Adliyeye 
Yaptı ve Dağıldı Teslim Edildi 

MÜTEFERRlK : 

Avcılar Birliği 
Kongresi 
Dün Top landı 

S ait Molla ile Kürt Mustaia 
ayrıldıktan sonra Yüzbaşı 

Hazak, notları tercüman N omiko
sa bıraktL Yazı mak.inesile yaza
cak ve ertesi gün verecekti. Kendi
•i de grup karargahından ayrıldı. 
Tercüman Nomiltos adamımızdı. 

Hemen oracıkta notlan yazdı. Bi
zim için bir suret çıkannayı da u
nutmadı. O gün öğleden sonra bu 
notların kopyesi ile merkez ku
mandanlığında Esat Beyin yanında 
idim. Kopyeyi verdim ve araların
da geçen görüşmeler hakkında 
Nomikostan aldığım malumatı ay
nen soyledim. 

Sait Molla, ile Kürt Mustafa
nın bu yeni ihanetleri karşısında 

Esat Bey hiddetlendi. Ağzından: 
- Hay alçak ve namussuz herif-

ler hay! • 
Sözleri dökülüverdi. O güne ka

dar Esat Beyin ağzından böyle bir 
IÖzün çıktığım işitrhemi~im. Der
hal kızardı ve gülerek: 

- Beni affet elmasım, dedi. Bu 
adamın hareketi, terbiyemin müsa
ade etmediği sözleri bana söyletti. 
Bu rezillere fena halde kızdım. E, 
timdi ne yapacağız? Vesika ve kuv 
vetli deliller dedikleri şeylerin ne
lerden ibaret olduğunu söylemiş
ler mi acaba~ 

- Hayır, ona dair bir söz. geç
memiş. 

- Benim, milli cereyanlara 
taraftarlığımı ileri sürerek bu 
vatansı.z.ların beni merkez ku -
mandanlığından kaldırtmak için 
uğraşt1klarını biliyorum. Vesika -
lar ne gibi şeyler ise şimdi 
bu iş için kullanacaklar. Bunların 
İngilizlerden evvel bizim elimize 
geçmesi çaresini düşünelim. 

- Duşünmiye vakit yok ki. Yüz 
başı Hazak, Miralay Gripin ile gö 
rüşünce derhal Sait Molladan bu
nu aldıracaklardır. Bana öyle geli
yor ki, bu akpm harekete geçmek 
lizımdır. 

- Pekala bunun için ne yapa
biliriz? 

- İyi ingilizce bilen bir arka
daşımızı İngiliz polisi ünüormasile 
bu gece Mollaya göndeririz. Vesi
kalan Miralay Gripinin istedi -
ğini söyletir ve aldırırız. 

- Sözle olur mu bu? Çok güç .. 
- Yalnız sözle değil, Sait Mol-

laya emniyet verecek tekilde Grip 
hı tarafından bir de mektup yaz
dınnz. 

- Sait Molla şüphelenmez mi? 
- Zannetmem. Elimizde karar-

ılhın matbu başlıklı kiğıtlanndan 
var. Molla, Gripinin imzasını pek 
tanımaz. Tan~ da ayni aynıne 

taklit ettirebiliriz. 
- Nomikosa değil mi? 
- Evet, ona yazdırır. Sadığı da 

göndeririz. 
- Haydi, göreyim, elmasım. 
Kumandanlıktan çıktım. ~dılt 

Efendiyi buldurdum. Nomikosun 
evine gittik. Sait Mollaya emniyet 
ve fazla olarak ta parlak ümitler 
verecek bir mektup yazdırdım. Bu 
mektupta, bu hizmetten ileri gelen 
şeref ve iftiharın Mustafa papdan 
ziyade Sait Mollaya ait bulundu -

ğunu ve bu işteki kıymetli delale
tini Haringtona bildirmiş olduğu
nu da ilave ettirdim. İmzayı Nomi 
koıs meharetle benzetti. Nomikosa 
ait olan ve kolunda karargih işa
reti bulunan elbise ile Sadığı ha
kiki bir İngiliz polisine benzettik. 
Mektubu kendisine verdim. Ne yol 
da hareket edeceğini de güzelce 
tenbih ve tarif ettim. Evden hep 
beraber çıktık. Nomikosun bu hiz
metinden aynca Beyoğlundaki Hı
ıistaki pasajında bir çiçekçi dük
kanı ile de ortaklığı vardı. Dükka
na girdik. Talihimize hiçbir müşte
ri yoktu. Nomikos, telefonla Sait 
Mollanın evini buldu. Şu sözleri 
söyledi: 

- Kimsiniz efendim, ya öyle mi, 

güzel... &n karargahtan mülfızim 
evvel Utficlyan. Sait Molla Lutfen 

telef on başına gelmek z hmetine gi 
rerlcr mi? Kcndi1-rine ,,ek< nW.. 

him bir feY 8Öyliyeceaını. 
efendim. 

İki dakika sonra Sait Molla ile 

konuşmıya başlamıştı. Nomikos, 

sesini değiştirmiş ve lisanınt Erme

ni şivesine benzetmişti. 

- Efendim, Molla Bey. Akşam 
Bugu'·nkü şerifleriniz hayrolsun .. 

mülilkatınız şimdi generale arze -

dilmiştir. Bundan çok memnun kal 

mışlardır. Sait Molla ;Hazretlerinin 
bu hizmetlerini ne ile karşılıyaca
ğız, bilemiyorum, demişlerdir. Ko

lonel Gripin emirleri ile size bu 
güzel müjdeyi vermekle bahtiya-
rım. 

- .... 
- Hayır Molla Bey, zahmet et

meyiniz. Koloneli görebileceğinizi 
:zannetmiyorum. Bu iş için bu ak
şam fevkalade o}arak toplanıyor
lar. Her halde Esat Bey meselesi 
halledilecek gibi... Evet, Peki.. 

- Hayır, hayır ..• 
- .... 
- Evet, o vesikaları sizden al -

dırmak için bir polis şimdi yola 
çıkarılmıştır .. Hayır, zannetmem 
ki, geciksin. Buradan çıkalı çok 
zaman oldu. Pcld efendim. 

Sadık Efendi ile kapalı bir oto
mobile atladık. Ben eski Nafıa Ne 
zareti önünde indim. Sadık Efendi 

(Devamı 8 ıncidc) 

Şehir Meclisi dün, bu devrenin 
son toplantısını yaptı. 938 yılı büt
çesi kabul edildi. İtfaiye birliği yar
dım sandığı talimatnamesi uzun mü
nakaşalara yol açtı. Vali izahat ve
rerek dedi ki: 

- Bu birliği yapmaktan maksat, 
itfaiyeyi ayni kadro dahilinde mu
hafaza eylemektir. Çünkü memleke
tin her tnrafrnda itfaiye kurulmakta 
olduğu cihetle tecrübeli elemanlan
mız fazla para bulunca bizden ayrıl
maktadır. Kadronun bu suretle mü
temadiyen boşalıp işin acemiler elin 
de kalmaması için böyle bir tedbire 
müracaat etmek zaruridir. Binaena
leyh, bu birlikten çıkan ve teşkilatı 
mızı terkedcnlcre sandıkta biriken 
paralarını vermek katiyen doğru de
ğildir. 

Bunun üzerine encümenin mazba
tası kabul edildi. 

Belediye, vilayet, hususi idareler 
namma safın alınan malzemenin te
sellümii için yapılan talimatname 
muvafık görüldü. 

l\'Iargarin yağı imalathaneleri 
hakkındaki talimatname bazı deği
şikliklerle kabul edildi. lnşaat ruh
satnameleri talimatnamesi de mu
vafık görüldü. 

Köy yatı okulları için mütedavil 

sermaye verilmesi kabul edildi. A

rabalara fren konulması, tekerlekle

rinin yaylı olması hakkındaki tali

matname ile mandalardan alınacak 

mezbaha resminin yan yarıya indi
rilmesi hakkındaki talimatname mu 
vafık görüldü. 

Yeni belediye zabıtası talimatna
mesinin muzakeresine imkan kalma 
dığı

0

ndan bunun yeni meclis tarafın
dan İkinciteşrin ayında müzakere 
edilmesi lı.izumu kararlaşttHldı 

DENİZ ve LlMAN : 

Haliçte Yeni 
iki Havuz 
Yaptırı'acak 
Denizbank kurulmadan evvel, Ha

liçteki fabrika ve havuzlar için ha
zırlanmış olan inşaat proje ve plan
ları Denizbank Umumi Müdürlüğü 
tarafından yeniden tetkik olunacak 
tır. Hazırlanan planlara göre inşaat 

beş sene içerisinde tamamlanacak
tır. Azapkapıdan Valde kızağına ka
dar, mevcut havuzlardan başka iki 
havuz daha yapılacak ve her türlü 
deniz vasıtası bu havuzlarda tamir 
görebilecektir. 

Eski Fenerler idaresi 

ÖldUrUlen Anjel 

Evvelki gece Nişantaşında Anjel 
isminde bir kızı öldüren yaşlı aşık 

Ropen hakkında, zabıta tahkikatını 
bitirmiş .,e dün adliyeye teslim edil
miştir. Öğrendiğimize göre, Sürp A
gop civarında Elmadağı sokağında 

85 numaralı evde oturan katil, öl
dürdüğü Anjeli bundan üç sene ev
vel görmüş ve aşık olmuştur. O za
man kızın annesine müracaat ederek 
evlenme teklifi yapmış, fakat, Ro
pen'in hal ve hareketi beğenilmedi
ğinden, 50 yaşını aşmış bu geçkin a
damı1 damat olarak almak aile tara
fından muvafık bulunmamıştır. Fa
kat, o zamandanberi, kızın peşini bı
rakmıyan Ropen, nihayet bundan üç 
ay kadar evvel, sokakta sarkıntılık 
yapmtş, ve bu yüzden cürmü meşhut 
mahkemesine düşmüştür. Fakat, 
mahkemede, suçu sabit görülmedi
ğinden beraet,etmiştir. 

O günden sonra, Ropen, Anjeli öl 
....-. '·- lrarnr uç.rmic;; '\f.P njlıt!ı,,.c+. 1" .. ~ 
velki gece bu knrannı yerme getır-
miştir. 

Kadın yüzünden cinayet. 
Kantarcılarda Ali Paşa hanında 

oturan 22 yaşlarında garson Nuri, 

bir müddettcnbcri, bir kadın mesele 

Avcılar ve atıcılar birliği, yıllık 

kongresini dün birlik merkezinde 
yapmıştır. Kongre başkanlığına ope 
ratör Murat İbrahim Cankat seçil
miştir. 

Evvela idare heyeti raporu okun
du ve birliğin bir yıllık faaliyeti hu 
Iasa edildi. 

Rapor, Av kanunu, av hayvanla
rı sergisi, memleket avcıl~rının dı

şarda temsil işi ve yapılması karar
laşan atış poligonlarından bahsedi
yordu. 

Raporda nizamnamenin genişle
tilmesi \'e birlik ailesi arasına balık 

meraklılarının da alınması temenni 
ediliyordu. Bu rapor hesap raporu 
ile beraber kabul ed.ilerek idare he
yeti ibra edildi. Bundan sonra yeni 
idare heyeti seçimi yapıldı ve netice 
de reisliğe Ali Kunt, azalıklara Sa
mi İsmail Ozan, Seyfi Cenap, Tur
han Tanerler, Miçek Beri, Hulusi 
Gür, Sabri Subaşı seçildiler. 

Paket gümrüğü talimatnamesi 
Paket gümrüğü için hazırlanan 

yeni talimatnamenin bugünden itiba 
ren tatbikine başlanacaktır. Tali
matname bir ay için yalnız İstanbul 
da ve tecrübe mahiyetinde olmak ü
zere tatbik edilecek ve iyi neticeler 
alındığı takdirde bütün gümrükler
de tatbik olunacaktır. 

Tütün ekıperleri 
İnhisarlar müdürlüğünde, tütün 

ekisperleri komisyonu bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıda, im
tihana girmeden ekisperlik yapabi
lecek olanların evrakı tetkik edil
miştir. 

Yabancı tebaalı talebeln 
Maarif Vekaleti, ecnebi mekteple

rinde okuyan yabancı tebaalı talebe 
hakkmda mühim bir karar...-vermiş
tir. Bundan sonra, bu gibi talebeler, 
bulundukları sınıflarda Türkçe ders 

l~~~ ~.ı,ı .. vıtf,;ı.~.-~!amazlarsa, bu 

essir olmıyacaktır. Ancak, bu gibi ta 
lehe, müteakıp senelerde, kendile_ri 
için açılacak hususi kurlara devam 
ederek Türkçelerini kuvvetlendir
mek mecburiyetinde olacaklardır. 

Bu yeni karar, memleketimize gelen 
ecnebi ailelerin, muvakkat birkaç 

sinden dolayı arası açık olan arka- sene ikametleri esnasında, çocukları 
daşı Fevziyi bıçakla ağır surette ya- nın bu gibi mekteplerde, Türkçe 

ralamıştır. Fevzi Ccrrahpaşa hasta- dersi bakımından karşılaştıkları güç 

nesine yatırılmış, Nuri yakalanarak lüğü önliyecektir. 

tahkikata başlanmıştır. • 
Boğaziçi Lisesinden bu sene me-

Tramvay yoldan çıktı zun olacak talebe tarafından bugün 
Dün akşam saa 19 sularında Fa- saat 16 da mektepte bir müsamere 

tihten Taksime gitmekte olan 471 nu 

1 

verilecektir. 
maralı Nazminin idaresindeki tram- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.'...,.....,....,_~""!!!!!!~!!"!===-=s!!!!!!!!!"""'!"'!I 

~ay, Sirkecide İstasyon lokantası ö- divenlerinden dÜ§erek yüzünden ya 
nündeki makasta yoldan çıkmıştır. ralanmıştır. 

Tramvay, yoldan çıktıktan sonra, 25 • 
Fenerler idaresi hiikümet tarafın- metre kadar Herdeki yaya kaldırımı Arabacı Saidin idaresindeki yük 

dan satın alınıp Denizbanka bağlan na dayandıktan sonra ancak durdu- arabası Sirkecide 16 yaşında Alek-
dıktan sonra, şirket hissedarları sa- rulmuştur. sandır isminde bir kıza çarparak a-
tış bedelini az bulmuşlar ve Lahey Al d • l d yağından yaralamıştır. 

· ·· t k nına emır •ap an a Adalet Dıvanı~a ~urac~a a a:ar . . _ • 

vermişlerdi. Şırketın Mahye Vekale Kalafat yerınde çalışan Sadı, 0 ci F dıl isminde birinin idaresindeki 
tine yaptığı müracaate, mü~~it ~e- varda tamirde bulunan Samsun v~- bey:ir Soğan iskelesinde Mehmet is 
vaplar verilmiş ve bunun uzerıne puruna çıkarken, ayağı kayarak duş i de birine çarparak yaralamıştır. 
hissedarlar Adalet Divanına müraca müş ve elinde bulunan bir saç parça 1 m n 
atten vazgeçmişlerdir. Fener için sı alnına saplanmış, ağır surette ya- • . 
500 bin lira kıymet biçilmiş ve tami ralanmıştır. ( K_asımpaşada otu~~~- Zekai ismın 

t · atı için de bu- 8 de bır çocuk attığı buyük bir taş par rat ve memur azmın . i .. .. d 
nun 200 bin lirası tevkif olunmuş- Fatihte oturan ve 9 aylık gebe o- çası ıle arkadaşı Avnin n gozun en 
t lan Ayşe isminde bir kadın, evin mer yaralamıştır. u. 

MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA : 

Dün AvcılarBirliği yıllık kongresini yaptı. Galatasaray lisesi ilk kısım talebesi bir müsamere verdi. Saldaki ve ortadaki resim bu iki hldiıeyl 
tesblt ediyor. Soldaki resim, Ankarada toplanan Merkez Bankası umumi heyet ini göstermektedir. 

1 - 5 - 1938 
. ...... ...... .... ................................... & 

j Ankaradan ! 
1 Telefon ve Telgrafla : . . . . ....... . ......... 

Sinemalara 
Gidecek 
Ço~klar 

Ankara, 30 <TAN Muhabirin -
den) - 16 yaşından küçük çocuk
ların sinemalarn ve umumi yerle ·? 
re kabul edilmemeleri hakkındaki 
kanun teklUl dolayısilc, Sağlık Ba 
kanlığından salahiyettar bir zat 
şunları söylemiştir: 

"- Bakanlığımız eıkidenberi, 

çocuklarımızın ahlakı üzerinde fe
na tesirler hlsıl etmesi ihtimali o
lan bu mesele ile alakadar olmuş 
ve hıfzıssıhha kanununa bazı mad
deler bile koymuştur. Nitekim hu 
kanunun 167 inci maddesi gündüz 
6, gece 12 yaşından küçük çocuk
ların sinemalara ve 18 yaşından 
küçük çocukların da diğer umumi 
yerlere alınmalarını menetmiş bu 
lunmaktadır.,, 

Kızllay Cemiyeti Umumi 
Heyet i Toplandı 

Ankara, 30 (A.A.) - Kızılay Ce
miyeti 1938 senesi içtimaını bugün 
saat 10 da memleketin muhtelif ma
hallerinden gelen murahhaslardan 
mürekkep bir heyet halinde aktet -
miş, 1938 - 1939 bütçesini tasdik ve 
1936 - 1937 senesi hesabatını ka
bul ederek merkezi umumi heyetinin 
zimmetini ibra eylemiştir. 

Kayserinin Bir Nahiyesinde 
Dolu Tahribat Yaptı 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -
Buraya gelen haberlere göre, Kayse 
rinin merkez kazasına bağlı Him
metdede nahiyesine 10 dakika de -
vam eden yumurta büyüklüğünde do 
lu yağmıştır. Dolu resmi ve hususi 
binaların cam ve kiremitlerini kırmış 
tır. insan ve hayvan zayiatı olma -
mıştır. Dolunun mezruata zarar ve
rip vermediği tetkik edilmektedir. 

Fırat Taştı 
Ankara, 30 (TAN) - Erzincan -

dan şehrimize gelen malUmata göre 
karların erimesi ve mütemadiyen ya 
ğan yağmurlum te&i.riyle Fırat neh
ri taşmıştır. Cimin nahiyesinin Ka -
dağan ve Karakilise köylerile neh ,_ 
re yakın diğer. ~öyleı;larazisi su altın 
da kalmıştır. insan ve hayvan zavia
tı olmamıştır . 

MF.1V1LEKETI'E: 

Memur Kadrosunu 

Gen it letmek Lciıım 
Adapazarı (TAN) - Tapudaki 

dört memurun bütün gayretlerile 
çalışmalarına rağmen mevcut işle~i 
matllıp şekilde yetiştirememektedır 
ler. Memur adedinin çoğaltılması, 
muamelfıtın süratleştirilmesi için 
pek ziyade lbımdır. 

Tiryakiler, Yeni rakı ile Tiryaki 
sigarasının istenildiği zaman bulun -
madığını söyllyerek şikayet ediyor -
lar. 
Kasabamızın dahili posta işleri, 

kadronun müsaadesizliği yüzünden 
biraz ağır yürümektedir. Kişe ade -
dini ikiye çıkarmak ve telefon işini 
biran evvel temin etmek, herkesi se

vindirecektir. 

Tale beye Para h Müsamere 
Adapazan, (TAN) - Burada bazı 

okullar talebeye para ile müsamere 
ve temsil verdirmişlerdir. Talebe ve 
lilerinin çoğu, bunu doğru bulma -
makta, müsamere ve temsillerin pa 
rasız olmasını istemektedirler. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
1 Mayıs 1938 
PAZAR 

5 inci ay 
Arabi· 1957 
Sefer: 30 
Güneş: 4,59 
İkindi: 16,03 
Yatsı : 20,47 

Gün: 31 

Öğle: 

Knsım: 175 
Rumi· 13!'>4 

Nisan: 18 
12.11 
19.04 
3,04 

Akşam: 

imsak: 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yurdun doğu ve cenubun doğu bo'lgesi' 

le Karadeniz.in şark cephesinde hava kll"' 
palı ve yer yer yağışlı, Trakyada çok btı' 
!utlu, dlter yerlerde az bulutlu geçml~· 
rilzgirlar doğuda sakin, cenubun doğu böl 
gesinde şimali, orta Anndoluda garbi, dl' 
ğer yerlerde umumiyetle cenubi istika -
metten orta kuvvette esmlşt!r. 

Dün fstanbulda hnva açık gecmls. r(lı' 
glır cenuptan saniyede 2 ilA 3 metre h1:Z..: 
lıı esmiştir. Saat 14 te barometre 758.0 rrıı 
limelre idi. Hararet en çok 19,2 ve en ııı 
5.1 santigrat olarak k::ıydcdilmiştlr. 
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f ·s·iJ"Gti'N··ı .... ....i 
Konuşmaların 

Neticeleri 
Yamn: Omer Rıza DOCRUL 

Avrupanın umumi banşile ya
kından alakadar olduğu pek 

l~ikl:r olan Londra konuşmalarının 
neticelerini, gerçi önümüzdeki gün -
lerin hadiseleri tebarüz ettirecektir, 
flkat bu neticeler iizerinde, şimdi -
den de mütnlca yürütmek imkanı 
\rardır. 

Her şeyden evvel Fran~anın da İn 
Riltere gibi İtalya ile anlaşmak yo • 
lunda ilerliyeceği anlaşılıror. Fran -
ııa da, İngiltere de İtalya ile anlaş -
lnak sayesinde, her şeyden fazla Ak
denizde hüküm siiren gerginliği iza
le etmek ve İspanyayı yaba~cı isti
ladan kurtarmak istiyor. Bu anlaş • 
lna sayesinde bu devletleri alaka -
dar eden daha başka meseleler de hal 
ledilecek, ve asıl en mühimmi Av
t'tıı>a sulhilnü korumak imkanı kuv
l'etJenecektir. 

Bugün Avrupa sulbünü tehdit e
den en büyük tehlike, Çekoslovakya 
h kal"§l Avusturya hadisesinin te -
l:errürü ihtimalidir. 

Uzak Şarktaki •on harp vaziyetini göaterir harita 

Çekoslovakyada Alman ekalliyet
leri lideri son günlerde asgari mata 
llbini anlatmı ve Çekoslovakya hü 
~ti bu matalibi, müzakere ze -
1llbıi tanımıya imkan bulunmadığı
bt hissettirmi§tir. Çünkü bu matali -
\in en belliba~hsı Alman ekalliyet

Çinliler, Bütün Şimal 
Hattı Boyunca Umumi 
Bir Taarruza Geçtiler 

lerin.in ekseriyet teşkil ettikleri yer- Hankeu, 30 (A.A.) - Resmi teb -ı Düşmanın bir taburunun imhası 
lere tam muhtariyet verilmesi, Çe- liğ: Şimali şarkide Taierşvang'a .Ta - ile neticelenen şiddetli bir muhare -
koslovakyanın harici siyasetini de - ponların yaptıkları yeni bir taarru- beden sonra Çinlile.r, Lin!en, Tsiyu
iiştirmesi ve Südet Almanlann Na- zu geri püskürten Çinliler, düşmanı an, Mengsien ve Vensien'i de biribi
~1ik mezhebi dairesinde yaşamak mevkilerinden geri çekilmeye mec .. ri ardına geri almışlardır. 
haklannm tanınmasıdır. ,. bur etmiş ve şimale doğru püskürt- Hankov, (A.A.) - "Reuter ajansı 

Çekoslovakya hükftmeti ise, Al - müşlerdir. Linig - Yihsien'den ge- nın muhabiri bildiriyor:,, Çinliler 24 
1'11t11 ekalliyetlerini hoşnut etmiye len haberlere göre, Taierşvang'a iki saat süren şiddetli bir muharebeden 
h~r olduğunu bildirmekle bera - koldan yeni bir hücum Japonlar ta- sonra Tanşeng'i istirdat ettiklerini 
her bu hasustn csns kanununıtn ha- rafından hazırlanmıştır. Yungavatsn, bildirmektedirler. 
?itine çıkamıyacağını, harici siya - Tautun'da şiddetli bir muharebe vu
~tinl değiştirmiyeceğini ve Nazilik kua gelmiş ve Çin'liler bir müddet 
bıethebinin kendi yurdu dahilinde fena vaziyete düşmüşlerse de nihayet 
illti~na müsaade etmiyeceğini an- pmdat kıtalarının gelmesi üzerine, 
1-tıyor. Çin kıtaları şiddetli bir mukabil hü-

* Tokyo, 30 (A.A.) - Şimdiye ka -
dar Çin sularındaki üçüncü Japon 
filosunun başkumandanı olan Visami 
ral Hasegava, deniz istasyonu ku -
mandanhğı ile Yokosuka'ya nakle -
dilecektir. 

Amiralin yerine deniz ve hava kuv 
vetleri erkanı harbiye reisi visami -
ral Koshiro Oikava, tayin edilecek -

Çekoslovakya hfikumeti diğer ta _ cuma geçmişler ve düşman hatla -
~tan, anlaşılan, İngiltere ve Fran- rını tarumar etmişlerdir. Bu sabah 
~-hUkUınet reislerinin Londrada top erken Çin kıtalnrı, bütün şimal hat
""'QJnalanndan istifade ederek bir tı boyunca Yinsien'e doğru umumi 
~tlhtıra ile Alman ekalliyetlerini bir ileri hareketi yapmışlardır. 
ile derece tatmin edeceğini bildir _ Liaohsien, Hohsun ve Hsia düşman-
~iı ~a suretle A'•ruz>a mılhünü dan istirdat edilmiştir. tir. 
İ1f • :·":~t!~ korumak " ı~ ..ıı- • • ,,.,,.,....... .... __,_,..___,~ , 
)' ıu:retını go termıstır. Çc&o fovak ALMANYA : 
tı~nın bu muhtırnsındn neler anlat -
l' gı malum değilse de İngiltere ile 
t:;nsa hükumet reisleri üzerinde iyi Çekoslovakyaya Mali 
d ır bıraktığı anlaşılıyor. Çünkü Lon 
rı"" konuşmalarının neticesinde, İn
i ~terenin Avrupa sulhünü korumak 
çı.?_ Fransa ile birleşik hareket ede -
~egı bildiriliyor, fakat İngilterenin 
lske • 

l'l yardımda bulunmak için söz 
"~1rrnediği ilave ediliyor. Bundan İn 
tı tere · rftk ~ nın ~ oslovakya meselesin -

1 h~lnc,i nüfuzunu sulbü korumak 
'Se •rıde kullanacağı ve Çekoslovak -
"t~Ya karşı lakayt kalmıyacağı anla
.., 1Yor. 

iıı&'iıt ıuaı ere ile Fransa arasındaki bu 
lltil~rn~?ı? s_ulh? korumaya kôfi gel 
ki eganı şımdıden kestirmiye im-

n Yoktur 
l)• • 

ıa,11 t~er. taaftan Londra konuşmaları 
d .. ~... gıJtcre ile Fransa arasında te

..... uı b" • 
la~ .1r ıttifak Jnahiyetinde bir an 
tllnı a ıle neticelendiği de haber ve-

ektedir. 

lta~ll3en İngiltere, Fransa \'e Belçi
de d 

11 taarnıza uğrnmalan takdirin
hel" erhat faaliyete geçeceği öteden -

l nıaı A d tay . ttnı ur. Almanyanın Ren 
t:_ tı ask • h • ~er· · erı nvzasını işgal etmesi 
harh~lle İngiltere ile Fransa erkini
t 1Yel · "ttıası en arasında konuşmalar ve 
tettıasl ar haşladı. Bundan böyle bu 
!l\Qdar arın sıklaşacağı ve iki tarafın 
ltrı, b llalarını birlikte tanzim edecek 
l'eJı:ıetill hlüdafanlan birlikte besliye
taıııtı ' ve biribirinin müdafaa vası-
te'L lldan .. l . 

~ıer· ve us erınden istifade ede 
da ttı ı, iptidai maddeler almak, gı-
t'ıı:ac1, ·:~~lerini depo etmek hususla-
ta •rıbir' 

taıtıa ınc uygun bir siyaset tu 
lıfi tu "' anlaşılıyor. 

hb~Yetin: bunları tedafüi ittifak ana· 
•r h e telakk" d arek 1 etmek hiç yanlış 
afili itt·;t sayılmaz. Belki de bu te :ille hu:u ak Avrupa sulhiinü koru -

Yardım Teklifi 
Berlin, 30 (A.A.) - Berliner Ta -

geblat gazetesi, Çekoslovakyaya mali 
yardımda bulunmak için Fransanın 
İngiltereye yaptığı teklifi "altından 
kurşunla harp,, başlığı altında yaz -
dığı bir makalede diyor ki: 

"Bu planın İngiltere tarafından 
iyi karşılanmadığı anlaşılıyor. Pari
sin teklif ettiği bu planın çok bariz 
olan siyasi hedefleri kadar Londrayı 
hiçbir şey tereddüde sevk edemezdi. 
Fransa Çekoslovakya halkının yan -
sı aleyhinde yapılan haksızlıkların 

Jngiliz parasile idamesini istediği 
muhakkaktır. 

Nasyonal Sosyalistler 
Hakkında Umumi Bir Af 
Berlin, 30 (A.A.) - Avusturyanın 

Almanyaya iltihakı üzerine Hitler, 
10 nisandan evvel parti mahkemesi 
nezdinde aleyhlerinde :takibata giri
şilmiş olan nasyonal sosyalistler hak 
kında umumi bir af ilan etmiştir. 

Haklarında tard kararı verilmiş o -
lanlar bu aftan istifade edemiyecek 
}erdir. 

Ribbentrop'un Doğum 
Yıldönümü 

Berlin, 30 (A.A.) - Hariciye Nazı 
n Von Ribbentropun doğumunun 

45 inci yıldönümü münasebetilc ga
zeteler uzun makaleler neşretmek -
te ve Von Rlbbentropun yeni Alman 
yaya yaptığı yüksek hizmetleri şük
ranla yadeylemektedir. 

KISA HABERLER 
~ sunda ·· i . 

..,'. ınuess r hır rol oy- * cuma günü rıkşnmı BeyoAlu Halke -

..,ed. 
iti ._ ığjhliz g·h· vfnde saat 18,30 da ''Türk vatandaşlığı na 
ııııı e~lllliyctİ 1 1 Çekoslovakyada - sıl kazanılır ve knybedlllr, hükümleri ne
il tsı oldu" er nıeselesi, günün me- terdir,, mevzulu doktor Kemalettin tara -
l~lt :Ye.ai b~u Londra konuşmaları _ fından bir konferans verilecektir. 

Jtı.._, lr enırj,,:.k• • . 
1 

* İtalya Hnridye Nazırı Kont Ciya-
t ... .racag"a .. ıe nlanı o up o- . ~ı~ nı antarn k . . no, dun Tirandan Romaya dônınfiştiır. 

• a ta gecıkmıye- * İlk beynelmilel ilkbahar fuvarı, 
dun Bclgradda açılmıştır. 

RUSYA : 

1 Mayıs Bayram' 

l~in Hazırhklar 
Moskova, 30 (A.A) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliği milletleri, enter

nasyonal proleter Bir Mayıs Bayr&
mını şevk ve sürur ile karşılamakta 
dır. 

Bütün memlekette, bütün bayram 
hazırlıkları bitmek üzeredir. Şehir 

ve köylerdeki sokaklar ve meydan
lar, bayraklar, Stulinin, Parti ve hü
kumet erkanının fotoğrafları, veci
zeler, pankartlar: Sovyetler Birliği
nin ekonomi, kültür, memleket mü
dafaası sahalarındaki başarılarını 

gösteren müteaddit diyagram tablo
ları ile süslenmiş bulunmaktadır. 

Pankartlar arasında bilhassa federe 
ve muhtar Cümhuriyetler yüksek 
Sovyetlerine yakında yapılacak se
çimlere tahsis edilen vecizeler bil
hassa nazarı dikkati celbeylernekte
dir. 

Birçok mahallerde, bayram müna
sebetiyle yeni klüplerin, çocuk bah
çelerinin, çocuk bakım evlerinin, 
hastanelerin, kültür parklarının açı
lış töreni yapılmaktadır. 

Moskova, Leningrat, Kiye!, Çeli
abinsk fabrikalarında, Donetz kö
mür havzasında ve diğer endüstri 
merkezlerinde bu münasebetle sos
yalist iş rekabeti geniş bir inkişaf 
göstermiştir . 

Memleketin muhtelif noktaların
dan, bir çok fabrika ve köylülerin is 
tihsal planlarını zamandan cyvel 
başarılarını ve faaliyetleri ile Bir 
Mayıs Bayramını tebarüz ettirmek 
istiyen Stakanovistlerin iş verimin
de yeni rekorlar tesis ettikleri bildi
rilmektedir. 

Buzkıran Gemilerinin 
Ta~aları Kurtarıldı 

Moskova, 30 (A.A.) - Lena nehri 
nin mansabı civc:ınnda Biksis koyu 
üssünden hareket eden üç Sovyet tay 

RUMANYA. 

Demir Muhafız 
Teşkilatına 
Ait Vesikalar 
Bükreş, 30 (A.A.) - Eski Demir 

Muhafız teşkilatı merkezlerinde ya
pılan araştırmalarda yeniden ele ge
çen vesikalara göre, mezkur teşki -
}atın reisi Kodreanu, asıl ismile Zi -
linski, devlet müesseseleri dahilin -
de bir casus teşkilatı vücude getir
miştir. Zilinski tarafından davet e
dilen birçok muhbirler nasıl çalışa -
caklarına dair talimat alıyorlardı. 
Zilinskinin emirlerini ifa etmiyenler 
hain telakki olunuyordu. Bu talimatı 
iyi ifa edenler ise vatanperver addo 
lunuyorlardı. 

Muhbirler bütün devlet müessese 
lerinde ve bilhassa polis müdüriyet 
lerinde, emniyet işleri genel direk -
törlüğünde, genel kurmayda ve fab 
rikalar, siliı.h ve tayyare imalathane 
leri gibi mühim hususi müesscseleP 
de çalışıyorlardı. 

* Belgrad, 30 (A.A.) - "Rumanya-
da siyasetten uzaklaştırma hareke -
ti,, başlığı altında Svctovski imzasiy 
le "Samuprava,. gazetesinde intişar 
eden bir makalede ikinci Cristea hü 
kumeti tarafından Demir Muhafızla 
ra karşı alınan tedbirlerin ehemmiye 
tinden bahsedildikten sonra ezcümle 
şöyle denilmektedir:. 

"Devletin otoritesi artmış, Ruman 
yanın dahili vaziyeti de iyileşmiye 

yüz tutmuştur. Büyük harpten şim -
diye kadar bundan evvel gelen hü -
kumetlerin hiçbiri siyasetten uzak -
}aştırmak sahasında bu kadar Radi
kal bir harekette bulunmak cesareti 
ni göstermemişti. 

Atatürkle Prens Paul 

ve Ahmet Zogo 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 30 (A.A.) - Yugoslav Kral Na 

lbi Prens J>aul'un dolumu ,yıldönümu .,.,a 
n ascoeu)lc, ~11~ıdııki \clgr:ı.fulr teati olun 
muştur: 

Altes Ruva:ryal Prens Paul Kara· 
georgeviç Yugoslav Kraliyeti Naibi 

Belgrad 
Altes Ruvayyalinlzin doğumu yıldönü

mü münasebetiyle size en hararetli ve en 
dostane tebriklerimi bildirmekle bilhassa 
bahtiyarım. 

K. Atatürk 

Ekselans Reisicümhur Atatiirk 
Ankara 

Beni derin surette mütehassis eden ck
sellınsınızın samimi temennilerinden do -
layı hnrarcUc te:ıckkürlcrimi bildiririm. 

Paul 

* Ankara 30 (A.A.) - Arnavutlar Kralı-
nın izdivacı dolayısiyle Rcisicümhur K. 
Atatürk ile Majeste birinci Zogu :ırasında 
aşağıdaki telgraflar teatl olunmu;ıtur. 
Majeste birinci Zogu 

Arnavutlar Kralı 
Tirana 

Dost Arnavutluğun tcsit ettiği mesut 
hAdise dolııyıslyle samimi tebriklerimi ve 
şahsi saadetleriyle Kral ailesinin saadeti 
hakkındaki çok samimi temennilerimi ka 
bul etmelerini Majestelerinden rica ede-
rim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatiirk 
Türkiye Rcisicümhuru 

Ankara 
Göndermek h1trundıı bulundukları te -

mennilere karşı en samimi tcşekkürledmi 
ve şahıslan ile rıstı Türk milleti hakkın -
daki sıımimt dostluk hissiyııttmı kabul et 
melerini eksc!Ansınızdan rica erlerim. 

Birinci Zog 

yaresi Lappiev gölünün buzlan ara
sında mahsur kalan Sedovmaliğin 
ve Sadko isimlerindeki üç buz kı -
ran gemisinde bulunan 184 ki~iyi gc 
ri getirmişlerdir. 35 kişi iki sene ki
fayet edecek miktarda erzak ve mah 
rukat ile gemilerde bırakılmışlardır. 

B. Blondel 

Fransa - İtalya 
Görüşmeleri 
Paris, 30 (Hususi) - Fransanın 

Roma maslahatgüzarı B. Blondel bu 
gün, Hariciye Vekili B . Bone ile gö· 
rüşerek İtalyan • Fransız temasları 
hakkmda mütemmim izahat ''ermiş
tir. B. Blondel, yarın yeni talimatla 
tekrar Romaya dönecektir. 

Avusturya -Çek 
Hududunda 
Londra, 30 (Hususi) - Çekoslo

vakyadan alınan haberlere göre Sü
det Almanlar bir Mayıs münasebeti 
ile büyük nümayişlere hazırlanmış
lardır. Bütün Südetlerin bu nüma -
yişlerc iştiraki . ve Henlayn etrafın: 
da birleşik olduklarını göstermelerı 
için birçok propagandalar yapılmak 
tadır. 

Çeklerin de büyük nümayişler 
yapmak için hükumetten müsaade al 
dıkları anlaşılıyor. 

Bratislava, 30 (A.A.) - Geçen ak 
şam Avusturya - Çek hududu ci -
varında polis ile H enlayn taraftar -
ları arasında ciddi hadiseler çıkmış-

liğe g6re Viyana yo
lunda hududa yakın bir yerde beş 
kişinin almanca yazılmış gamalı haç 
lı ilanlar yapıştırmakta oldukları 

Baratislava polis müdürlüğüne ha -
her verilmiştir. Bunun üzerine ha
ber verilen yere bir üniformalı po -
lisle bir sivil polis müfettişi gönde -
rilmiştir. llk olarak hfıdisc mahalline 
gelen polise yumruk ve tekmelerle 
hücum edilmiştir. 

ElCK 
Spor Yapmak Kadar 

Bırakmak da bir 

Hünerdir 
[Yazan: 8. FELEK] 

Takımımız Estonyadaki güreşler-
• den mahzun olarak dönerken iki se-

neye yakın bir zamandır söylemek 
istediğim bir sözü bu acı fırsattan 

iı.tifade ederek SÖl'lcmiye mecbur 
kaldığıma pek miiteessirim. 

936 Olimpiyadında Yaşar kendi 
ağırlığının Cihan pchli\'anı oldu v 
ismi Berlindeki muazzam stadın taş 
dıvarına hakkedildi. Yaşarın İstan 
bula döner dönmez yapacağı ilk iş: 

"- Ben milletime elimden gele 
hizmeti yaptım. Bugün başıma koy 
dukları hu çelengi her türlü zaafta 
korumak için artı'k Milli Takımd 
çekiliyorum.,, demek olmalıydı 

Çiinkü Yaşar kendisinin bu büyü 
Ün\·anı muhafaza edip edcmiyeceği 
ni hepimizden iyi bilirdi. 

936 Olimpiyadının güreş müsaba 
kaları cereyan eden 20 bin kişili 

muazzam (Doyçland Halle) isminde 
ki salonda Yaşarın bu zaferini tebri 
ettiğim zaman o vnkitki Gür.eş Fede 
rasyonu Reisi Ahmet Fetgeri arka 
daşımız bana: 

- Bu Unvanı muhafaza etmek al 
maktan daha güçtiir. Demişti. Şüp 
hesiz bu güçlüğü Yaşar da biliyor 
du. 

Buna rağmen ve işin fenası daim 
iyi hazırlanmadan geçen sene Şu 
batta Şimal turnesine çıkan takımı 
mıza o da katıldı. Çünkü o memle 
ketler Cihan pehlh·anını istiyorlar 
dı. Yaşar evvela Finlnndiyada 6 a 
evvel Berlinde birincisi olduğu sik 
Jetin ikincisi olan FinHindiyalı raki 
bine yenildi. Oradan isveçe gcçtile 
İsveçte de siklctinin iiçüneüsüne y 
nildi. Bu defa da Estonyada sikleti 
nin dördiincüsü olan Letonyalıy 

yenildi. Arkasından daha kime y 
nildi bilmiyorum. 

Fakat bö •le olacak yerde Yaşa 

yazdığım gibi: 

- Ben artık :Milli Takımda i 
gcirdUm. Başımdaki ereli ufak 
fek seyahatlere \'e hazırlıksız müs 
bakalara feda edemem. Dese \'e b 
saydığını mağlfabiyetlere uğramas 
idi, yirmi ay evvel yüz bin kişi önü 
de ha ına gİ)·dirilcn Cihan pehliva 
lığı çelengini hfılU sertnç ctmekt 
sayılırdı. Bugün bizde olduğu koda 
güreştiği ,.c yenildiği yerlerde d 
Yaşarın bir eski şampiyon olduğu u 
nutulmuş gibi ise bunun vebali snd 
genç \"e tecrübesiz \'e hele kazandı~ 

Bir müddet sonra gelen müfettişte galebe He hcyecanlnnmış olan Ya 
taş yağmuruna tutulmuştur. Müfet-

şarm değil, birnz dn ona bu yoldak 
tiş o zaman tabancasile ateş ederek 

hattı hareketinde rehberlik etrnes 
Südet Almanları partisi azasından 

lazım gelenlerin boynuna nsılınnlı 
ve Die Zcit ismindeki Henlaynist ga-
zetenin muharrirlerinden Potzki'yi dır. 
yaralamıştır. Potzki'nin arkadaşları Tıpkı Yaşar gibi şimdi 11 seneli 
bir müddet sonra tevkif edilerek amatör ı:iireş hayatının en İli netic 
Bratislavaya sevkedilmişlerdir. ı.ini alıp Estonyadnn dönen Çoba 

Südet Almanları partisi vakanm ::\fehmet te eğer Yn~arın uğradığı a 
bu suretle cereyan etmediğini iddia kıhete uğrama ını istemiyorsa: 
etmektedir. Bu parti neşrettiği bir - Size hu ~·aşta bir diinya üçiin 
tebliğde 1 mayıs münasebetile parti cüliiğü verJiın. Artık beni Milli Ta 
azasının polisten ilan yapıştırmak kımdan affedin. Demeli ve ynşı Her 
için müsaade aldığını ve iki sivil şah lediği giinlerde nankör muahazele 
sın hüviyetlerini bildirmeden miida- işitmiye sebep olacak aksi neticeler 
hale ederek ilanların yapıştırılması- maruz kalmamalıdır. 
na mani olmak istediklerini kaydet - Milli şampiyonlar unutmamalıdır 
mektedir. Bu esnada bir arbede çık- lar ki sporu yapmak kadar onu n 
mış ve hudut karakollarının birinden zaman bırakmak llizım geldiğini bil 
bir asker vaka mahalline gelerek bi- mek te hiinerdir, 
liıihtar tabancasıyle ateş edip Potz- -===============' 
kiyi yaralamıştır. AMERfK 
Komplo haberi tekzip ediliyor A: 

Londra, 30 (A.A.) - Çekoslovak
ya elçiliği , Çek zabitlerinin memle -
ketin Siidetlerle meskun kısmında 
bir hadise çıkarmak gayesiyle hare
ket eden bir komploya iştirak ettik
leri hakkında Alman matbuatı tara 
fından verilen haberleri tekzip et -
mektedir. 

LEHiSTA N: 

Karakovi'de Kanii . 
Bir Çarpışma Oldu 

Yeni Zırhbların Sayısı 

Altıya Çıkarıhyor 
Vaşington, 30 (A.A .) _ Yeniden 

iki zırhlı yapılması için Ruzvelt ta
rafından istenen tahsisat hakkınd 
Bahriye mahafilinde beyan olundu 
ğuna göre, bu iki zırhlı derpiş edi 
len deniz silahlnnma programına d 
hil değildir. a 

Çürüğe çıkarılmak zamanı gelmiş 
olan zırhlılar yerine yapılacak 1 .1 . i o an 

Sadko ile Maligrl bir fen heyctiy 
le Long adaların adoğru gitmekte 
iken buzlar arasında kalmışlardır. 
Heyetin başında Samoiloviç bulun -
makta idi. Bu zatın 1928 senesinde 
yine bir fen heyetinin başında bu -
lunduğu halde Krassin ismindeki 
buz kıran gemisiyle general Nobi -
l~yi ve İtalyan kabili !'evk balonu, 
"Italya,, nın mürettebatını kurtar -
dığı hatırlardadır. 

Varşova, 30 (A.A.) - Krakovi'de 
t Mayıs tezahüratı için beyanname
ler dağıtan Marksistlerle Demokrat 
lar arasında kanlı bir kavga olmuş -
tur. Marksistler Demokratların üze 
rine bıçaklarla hücum etmişlerdir. 

Her iki taraftan da birçok yaralı var 
dır. 

yenı erın n adedi bu suretle son an-
da altıya iblağ edilmis oluy 

~ or. 

* Vaşington. 3 <A A ) R 
1 • · · uzve t 

parlamentoya bir mcsaJ· g· d . · on ererek 
Amerıkada iktisadi inhisarı 

l 
. . ar me _ 

se csının daha iyi bir tetkik t b. 
t ı . . e a ı tu 
u ması ıçın 500,000 dolarlık t h . 

sat kabul edilmesini istcmiştir.a sı 
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Sahte Vasiyetname ile 
Para Çekmek istemişler 
Ağırceza Mahkemesi, Üç Suçlusu Bulunan 

Neticelendirdi Bir Saht ekCirhk Davasını 

Ağır ceza mahkemesi dün 420 bin 
drahmilik bir sahte vasiyetname da 
vasmı bitirmiştir. Davanın Maryan
ti isminde bir kadınla Yani ve Suti
ri isminde üç suçlusu vardır. Üçü de 
mevkuftur. İddia şudur: 

Lazaros isminde varissiz bir zen -
gin iki sene evvel İstanbulda öl -
rnüştür. Lazarosun Yunanistanda 
Pire milli bankasında 420 bin lirası 
vardır. Yani ve Sutiri ile Madam 
Maryanti bu paraya konmak için ça 
reler aramışlar ve nihayet bir sahte 
vasiyetname uydurmuşlar ve bunun 
da lağvedilen İstanbul ikinci noterli 
ğinde tasdikli bir suretini alarak İs 
tanbul Yunan konsoloshanesi vası -
tasile Piredeki bankaya göndererek 
420 bin drahmiyi çekmek istemiş -
lerdir. Bu sırada Lazarosun hakiki 
varisleri işi öğrenmişler ve hemen 
müddeiumumiliğe başvurarak sah -
tekarlan yakalatmışlar ve tevkif et-
tirmişlerdir. ~ 

TAZMiNAT: 

Ölenin Yaşına 
Göre Tazminat 
Verilecek 

Geçen sene Harbiyede bir tram -
vay kazasına kurban giden Basanın 
refikası Bayan Penbe asliye birinci 
hukuk mahkemesine müracaat ede
rek tramvay şirketi aleyhine 15 bin 
liralık bir tazminat davası açmıştır. 
Ölen Hasan 22, davayı açan kansı 
44 yaşındadır. Mahkeme, Hasanın iç 
tirq~ vaziyetini1 mesleği yaşı ve se
nelik kazancı nazarı itibare alına -
rak maddi zararın tesbiti için şehir 
meclisi azasından Ethem Akille tabi 
l:iiadil Enver Karanı'. ehlivukuf seç -
miştir. Ehlivukuf dün toplanarak 
tetkikatını yapmıştır. Bu gibi tet -
kiklerde insan için vasati ömür 65 
yaş olarak kabul edilmektedir. Ö -
len Hasanın yaşı 22 olduğuna göre 
daha (43( sene yaşıyacağı nazan 
itibare alınarak senelik kazancı bu 
43 rakkamile darbolunmakta ve 
tazminat miktarı ortaya çıkmakta -
dır. 

Ehlivukuf raporunu hazırladıktan 
sonra mahkeme kararını verecektir. 

:AGIRCEZADA: 

Bir Suçlunun idam 

Ednmesi istendi 
Ağır ceza mahkemesi Sirkeci ha

mallar katibi Hüsnüyü öldüren Ha -

mal Yusuf hakkındaki muhakemeyi 

bitirmiştir. İddia makamını işgal e

den müddeiumumilik muavinlerin -

den Ahmet Remzi, vakayı uzun tet
kik ve teşrih eden iddiasını söyle -
dik.ten sonra hadisede taammüt ve 
kast bulunduğu netiçesine varmış, 

suçluya idam cezası verilmesini iste 
miştir. Muhakeme karar için başka 
b ir güne bırakılmıştır. 

Müddeiumumilik, ikinci noterlik

ten bu vasiyetnamenin aslım istet -
miş, noterlikte aslı olmadığını ve 
işin sahteliğini meydana çıkarmıştır. 

Suçlular, esasen bu gibi birçok su
iistimalleri tesbit edildiği için lağ -
volunan İstanbul ikinci noterliğin -
den asılsız bir suret almıya muvaf -
fak olmuşlar ve bununla Lazarosun 
parasını çekmek istemişlerdir. 

Dün mahkemede suçlular ve avu

katları müdafaalarını yapmışlar, Ya 
ni ile Sutiri: 

• - Bizim senetten haberimiz yok. 

Bizi Lazaros notere götürdü. Vasi -
yetnameyi yaptırdı. Biz de şahit ol -
duk. Başka bir kabahatimiz yoktur. 
Demişlerdir. Maryantinin avukatı da 
mahkemeye uzun bir müdafaana -
me vermiştir. Müddeiumumi, daha 
evvelce suçlulara ceza verilmesini is 
temiş, muhakeme karar için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

TAKLiT : 

Bilardo 
Makinelerini · 
Taklit Etmiş 
Asliye üçüncü ceza mahkemesi 

dün, bilardo davasına devam etmiş
tir. Davacı Pangaltıda otomatik bi
lardo yapan Misak Nazar isminde 
bir sanatkardır. Suçlu yerinde de 
Bulgaristandan İstanbula gelen ve 
burada ayni şekilde bilardo yapmı -
ya başlıyan Macarofla avukatı Ali 
Ekrem Atakul bulunmuşlardır. İd
dia şudur: 
Davacı Misak Nazar otomatik bi

lar~o makineleri yapmak için evvel 
ce Iktısat Vekaletine müracaat ede 
rek bir ihtira ve icat ber a b :ılmıs ve 
bunu da kanuni yollarla tesçil ettir-
miştir. Davacı bu beratile Türkiye
de başkalarının bilardo yapmaları -
na set çekmiştir. Macarof Bulgaris
tandan gelmiş, bilardo yapmıya ve 
satmıya başlamıştır. Ve bilardoları 

da rağbet gömüştür. Bunun için de 
Misak Nazar bir taklit davası açmış 
ve Macarofa ceza verilmesini iste -
miştir. Mahkeme ayni zamanda Ma
carofun yaptığı 250 lira kıymetinde 
ki (7) bilardoyu da muhakeme neti
cesine kadar bi'r yere kaldırtarak 

mühür altına almıştır. Dün mahke
mede suçlunun ve avukatının müda 
faalan dinlenmistir. Müdafaaların -
da demişlerdir ki: 

- İktısat Vekaleti her müracaat 
edene icada ihtira beratı verir. Hal
buki Misak Nazar bilardoyu icat et 
miş değildir. İhtira beratlarının her 
kese verilmiş olması bu davaya yol 
açmıştır. Bizde birinci ticaret malı -
kemesine başvurarak bu beratın ip
tali hakkında bir dava açhk. O dos 
yanın da celbedilerek tetkik edilme 
sini isteriz. 

Mahkeme, bu dosyanın celbi için 
muhakemeyi başka bir güne bırak
mıştır. 

BURSADA: 

TAN 

TRABZONDA: 

35 Kişinin 
Olümüne Sebep 
Olan Kaza 
Trabzon, (TAN) - Ziganadaki 

müthiş otobüs kazası hakkında yeni 
tafsilat elde edilmiştir. Bu kazada 
mahvolanlar, her sene kışı deniz ke
narında geçirmiye gelen ve bu mev
simlerde yurtlarına dönen Kelkitli
lerdir. Muhtelli ailelerden mürek
kep 41 kişilik bir kafile, Kelkite git
mek üzere buradan yola çıkmışlar, 
bunlara otobüsün sahibi de dahil ol
muş ve şoförle beraber 43 kişi olmuş 
lardır. Zigana dağı bin müşkülfıtla 

inilmiş, bu suretle herkes geniş bir 
nefes almış ve Köprübaşı mevkiine 
gelinmiştir. Tehlikeli yerlerden ge
çilmiş olduğu için yolcuların ferahla 
dığı bir esnada, meçhul bir sebeple 
otobüs 200 metre yardan bir dereye 1 
düşerek param parça olmuştur. ı 

43 yolcudan yalnız 3 ü kurtulmuş 
tur. Beş kişi ağır surette yaralan- 1 
mıştır. 35 yolcu ölmüştür. Bunlann 
içinde otobüs sahibi ve Reşat Kaya 
ismindeki şoför de vardır. Cesetle
rin çoğu, gömülmek üzere Kelkite 
gönderilmiştir. Şoförün h enüz sekiz 1 

günlük şoför olduğu hakkındaki şa-
yialar tahkik ediliyor. "" 

By. Karantinu 

Konseri 
Tanınmış Yunan artisti By. Ka -

rantinu şehrimize gelmiştir. Pazar
tesi akşamı Fransız tiyatrosunda 
bir konser verecektir. 

Yunan artistinin ihtısas sahası Yu 
nan milli şarkılarıdır. Son zaman -
larda Yunanistanda Majeste Kral 
Jorjun himayesi altında bu sahada 
bir konser vermiştir. İstanbulda ver 
diği konser de Yunan başkonsoloslu 
ğunun himayesindedir. 

By. Karantinu milletlerarası bir 
şöhreti olan bir sanatkardır. Pazarte 
si akşamı kendisini dinlemek, hem 
musiki sevenler için, h em de Türk
Yunan kültür münasebetlerinin ge
nişlemesini istiyei:ıler için güzel bir 
fırsattır. 

•

TOPI A ~ITIL.A ___ t\ __ I 
DAVETLER e 

Bugün: 

Bakırköy Ha11<evinde bugün saat 14 te 
bir resim sergisi açılacaktır. 

İki senedenberi estetik danslarda büyük muvaffakıyet gösteren Ba -
yan Mualla, yakında bir turneye çıkmak iizere hazırlığa başlamıştır. Kı

sa bir zamanda yetişen bu genç artist, şehrimizin birçok sahnelerinde 
h ayli alkış toplamıştır. 

Bugün SARAY Sinemasmda 

2 Büyük film birden - Fevkalade bir program: 

ESRARENGİZ ı Umunıl talep üzerine 

~hn!>Ka~ılı~ i ~~~P.~~~:w 
"Stavisky,, işinden sonra meşhur romanından muktebes baş r oller -
Avrupa skandali PETEK LORRE de: HED WİGE FEUİLLERE ve 
tarafından Fransızca sözlü film. PİERRE RİCHARD WİLLM 

Bugün m atineler saat 11 den itibaren : Suvarede 8! da her iki film 
birden 

•Rngİin CAKAft:V A Sinemasında• 
En güzel renklerle si.isl ü en güzel film 

NAPOLEON'un METRESİ 
lBECKY SHARPJ 

Asrımızın en kuvvetli ve en şayanı hayret maceraperest kadınının 
hayatım tasvir eden Fransızca sözlü renkli film. 

Hafta İçi.c-l~: Baş rolde: M İ R I A M H O P K I N S 
Üniversite doçentlerinden doktor Tev - haveten: PARAMOUNT JURNAL'de İngiliz - İtalyan muahedesinin 

1 - 5 - 1938 

' ', ••• ,;- • ,,, f~ I •. • .j,• IJ Q.d· y ;~': 
lstanhul Radyosu 

Öğle neşriyatı: 

'I'· .. 

Saat 12,30 PH'lkla türk musikisi, 12,50 Ha
vadis, 13,05 Plakla türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son. 

Akşam neşriyatı: t 
Saat 18,30 Konferans: Ulusal Ekonomi 

ve artırma kurumu namına: Akşam kıZ 

sanat mektebi Müdürü Ayşe, 19 00 Plaklıt 
dans musikisi, 19,15 Konferans:' Prof. Sa
lih Murat (Radyo dersleri), 20 Müzeyyen 
ve arkadaşları farafındanTürk musikisi ve 
halk sarkıları, 20,45 Hava raporu, 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 21. 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat a• 
yarı), 21,15 Orkestra, 1 - Andran: La Mas
kot, 2 - Drigo: Vals Lant, 3 Gllnka: Ma• 

• zurka, 4 - Aylenberk Am. Mülbah, 22,15 
., Ajans haberleri, 22,30 Plakla sololar, opera 

ve operet parçaları, 22,50 Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23. Son. 

Ankara Radyosu 
Öğle neşriyatı: 12,30 Karışık plAk neş· 

riyalı, 12,50 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13,15 Dahili ve harici haberJer • 
Akşam neşriyatı: Çocuklara masal (Ma

sal dede), 18,50 Kar~ık plak neşriyatı, 

19,15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak 
bule Çakar ve arkadaşları) 20 Saat ayarl 
ve arapça neşriyat;20.15 Türk musikisi ve 
halk şark1ları (Salfilıaddin ve arkadaşları) 
21 Konferans: (Ulusal Ekonomi ve A,rtırma 

. Kurumu tarafından) Öğretmen Süheyl!, 
21,15 Stüdyo orkestrası tarafından muh· 
t.eill Sigan, 22 Ajans haberleri, 22,15 Ya
rınki program. 

* ' 
SENFONİLER: 

14.45 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 22 Roma, Bari: Filharmonik ta
kımın konseri (Furstwaengler'in idaresi 
altında: 1 - Brucktıer, 2 - Strauss, 3_. 
Mzart - Vivaldi). 22.15: Prag: SenfonJk 
musiki. 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Bertin kısa dalgası: Bayram t em

posu: (8.15: Devamı). 9.45 Berlin kısa 

dalgası: Bir mayıs programı. 9.50 Paris.
Mondial: Pl~k. 10.45: Keza. 11.35: Keza. 
13 Paris - Mondial: Konser nakli. ıs 

Berlin kısa dalgası: Hatif musiki (14.uı: 
Devamu). 13 Bükreş: Diniku orkestrası 
(14.30: Konserin devamı). 13.15 Roma 
kısa dalgası: Karışık musiki. 15: Keza, 
14.15: Pnris - Mondial: Konser nakli. 
16,15 Berlin kısa dalgası: Mayıs Bayra· 
mı programı. 17 .45 Berlin kısa dalgası: 

Neşeli akşam musikisi. 18 Peşte: Radyo 
orkestrası. 18 Prag: Fok orkestrası (Di
vorak, Smetana vesaire). 18.5·cr Berlin 
kısa dalgası: Neşeli akşam musikisi. 
19.15 Bükreş: İlkbahar musikisi (Ban
do). 20: Keza. 20 Peşte: PlAk kon.seri· 
20 Berlliı kıs:ı dalgası: Halk B!l,Yı:l\J'll1 
programı. 20.30 BtıKr~:;>· ,,,. .... ~~··~~l, Ka-

riŞ}K:"tnU~«I!ı'i'.' ~ujfü'"Pa~is' - MondiaI: 
Kahvehane musikisi. 21 Viyana: Neşeli 
musiki. 20.30 Mllii.no: Karl.Şlk musikts1 
konseri. 23 Bükreş: Hafif plAk musikiSİ· 
23.25 Peşte: Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 

!ik Berkman tarafından salı günü akşa- imzası merasimi ve "Tehlikeli Sporlar,, 
mı saat 21 de Bakırköy Halkevinde "umu il••••••• ···•••••ili miyetıe urlar, kanser nedir, bunlar kar _ • Bugün saat 11 de Tenzilatlı matine 

17 .15 Roma kısa dalgası: Lirik opet'fl 
musikisi. 21.30 Torino: Johann Strau!S 
operetlerinden birini nakil. 22.30 Lille -
Toulouse • Limoges: Opf'.ra piyesi nal«• 
ll. 

ODA MUSİKİSİ: 

şısında bilinmesi kap eden fenni bilgiler,, 
mevzulu bir kon!erans verilecektir. Kon
feransı orkestra konseri takip edecektir. 

Salı günü akşamı saat 18,30 da Beyoğ 
1u Halkevinde profesör Bay Şerafeddin 

Yaltkaya tarafından "Bcdrettin Simavi,. 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Gülhane Müsamereleri 
Senenin sekizinci tıbbi müsameresi 

rontgen pro.f. Şükrü Cangörün reisliğinde 
top 1 anmıştır. 

Bu müsamerede baş asistan Dr. Salll -
haddin Çet!nsoy tarafından bitotu ile iki 
ağulanma vakast baş asistan Dr. Tacet
tin tarafından İstanbulda ilk görülen yer 
1i bir Madura ayağı vakası, asistan Dr. 
Kemal tarafından İstanbulda görülen yer 
li bir şark çibanı vakası ile iki yaygın ran 
dü vakası gösterilmiş Prof. Bürhanettin 
Tugan tarafından diyabetin bu ıı-ünkü bil 
gilere göre tahlil ve tedavisi hakkında kıy 
metli bir tebliğ yapılmıştır. 

,.. Bu hafta SUMER • 
sıneması 41 

Zengin ve mütenevvi programını büyük muvaffakıyetle gösteriyor. 

ESRARENGİZ ARSIN MAL 
1 

ALAN KATIL 
Rin - Tin - Tin 'in rakibi 
KÖPEK TUFFY Türkçe sözlü ve şarkılı 

Büyük ve neşeli Şark Opereti tarafından büyük macera filini. 

ilaveten Ankara'da GÜNEŞ • HARBiYE ve 
ile GONEŞ • MUHAFIZGüCO futbol maçları 

TEKIRDAGLI HÜSEYİN. KARA ALI pehlivan CJÜreşi 
Bugün saat. 11 de tenzilatlı matine .. ..................................... ----

Bugün T Ü R K Sinemasında 2 film birden ____ ,lıııı 

18.30 Roma kısa dalgası: Oda musiki" 
si k enaeri. 19.30 Prag: Yaylı sazlar kıJ" 
arteti. 
RESİTALLER: 

12.15 Roma kısa dalgası: Halle ısark1' 
ları. 16 Peşte kısa dalgası: Macar hs11' 
şarkıları ve orkestra. 18.30 Bertin kı~ 
dalgası: Alman Çocuk.lan ııarkı söYUl" 
yor. 19 Bratlslava: İşçi oarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
23.35: Prag: 24 ten sabah 4 de kadsf. 

Viyana (Dans ve hafif musiki) . 24.16 
Torlno, Mil~no. 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kısa d11lgası: Arapça ıntV 
slkill program. 20.3'7 Bari: Türkçe nııl' 
sikili program .. 21.15 Bari: YunanistB~ 
için musikili program. 22.30 Patis P. 1• 
T., Grenoble: Tiyatro; "Prenez garde ' 
la peinture.,, 

e k 

ÖLÜM Bu mevzular üzeri.ne Prof. Lütfi Aksu, 
Prof. Abdülkadir Noyan, Prof. Murat 
Cankat, Prof. Bürhanettin Tugan, Prof. 
Bürhanettln Un:ıs, prol Vahdettin Özan, 
söz almışlardır. 

Beyoğlu kazanç komisyonu raP"r 
törlerinden sabık hazine vekili aer 
gamalı Omer L utfinin eşi Bayan ~~ 

Fevkalade heyecanlı meraklı film. Görenleri hayran eden nefis şa- dı.ka vefat etmiştir. Cenazesi bU~~ 1 · ÖLÜM ZEPLiNi 2 · LA HABANERA MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

ikinci Noterlikteki 

Yolsuzluk Tahkikatı 

Yeni Binaların Temeli Atıldı 
Manyas, (TAN) - Burada hüku

met konağı ile Sıfat istasyonunun te

melleri atılmıştır. 

1 MA Y I S ___ _ 

F
ayramında T0 R K MA
CEMİYETİ Rozetlerini 

takınız .. 

kaldırılacak, namazı öğleyin Fat1, 

Robert Armstrong - Dorotty Wil- heser. ZARAH LEANDER camiinde kılındıktan sonra, Edirtıe 

Müddeiumumilik, birçok yolsuz -
lukları ve suiistimalleri yüzünden 
lağvedilen İstanbul ikinci noterliği 
hakkındaki tahkikata devam etmek
tdir. Dün de tahkikat hakimi sıfati
le Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi Reşit noterliğe giderek dosya
lar üzerinde yeniden meşgul olmuş
tur. 

• İstanbul müddeiumumi muavinli-

ğine tayin edilen Ankara Sulh ha -
kimlerinden Bay Lutfi Kaynak İs-

tanbula gelmiş ve 

başlamıştır. 

yeni vazifesine 

* Bandırma, (TAN) - Aksakal 

on . Seans: 1 - 4,20 - 8 Seans: 11 - tenzilatlı 2,30 - 6 - 9,15 
•••••••••••••••••••••••••••••••' kapıya defnedilecektir. 

köyünde bir ilkmektebin temelleri a-
tılmıştır. ' ' f Bugün 1 p E K sinemasmda 2 büyük film birden. __ _, 
* Smdırgı, (TAN) - Halkevinin 1 Me,hur Opera Lirik pntözü • a • • N 

:::;~b!~;t:!!::.ı~:::~:: OLGA SOMOGYI 1-MEŞ'UM GEMi il D 1 Ş 1 TARZA 
miş olan Gençlerbirliğinin federas- Fransızca sözlü, renkli film ~ Türkçe sözlü, aşk ve macera filmi 
yonca tescili için müracaatte bulu- Yunan operası tenörü 91 411••••••••••"' Bugün &aat 11 d e tenzilatlı matine 
nulmuştur. B A K E A ~ Çocuklara Yardım ------ ---- --- -----------------"'..,j 

ve Tenor YUNKA Salihli, (TAN) - Çocuk bayramı 
münasebetile halkevi içtimai yardım 
kolu 55 fakir yavruya elbise ve a- NOVOTNl'de 
yakkabı vermiştir. Kızılay ve Ber- M. KEMAL orkestrası iştirakile 
herler cemiyeti de, belediye revirin-
de 81 çocuğu sünnet ettirmişlerdir. 

Fransııe" 
Sözlii MEt0EKALTIN YAGMURU 

Zevk, - Neşe - Nefis musiki - Güzel şarkılar - Heyecanlı ve meraklı b ir filın 
-~ Sinemasında Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

'T'AN'ın hedefi: H•berde, fikirde, her• 
leyde temiz, dUrUlt, nmlml olm•k, 
kerıın gezeteal olmıy• ç•lıım•ktır. 

-0-

AQONE BEDnt 
Tur kiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 A.y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 300 Kr, 

M111etlerarası posta ittihadına dahil ol
hnyan memleketler için 30, 111, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli pe indir: Adres deiiş
tirrnek 25 kuru,tur. Cevap için mektup 
lara 10 kuru luk pul tllvesl lAzımdır. 

1 GON?N MESELELERi 

Yanllş ve 

Doğru Ölçü 
Amerika en çok petrol iıtihHl e

den memlekettir: 1,800 milyon va
ril tutan senelik cihan istihsalinin 
1,100 milyon varili ona aittir. Bazı 
iatilıuller lıe tamamen onun lnhlsa-
1'1 altındadır: Helium gazi gibi. .. 1936 
da dünyada seyrüsefer eden 40 mil
)'on 288 bin otomobilin ZS milyon 
221 bini Amerikada idi. Fransız mu
harriri bunlan saydıktan sonra: 
.. F . • - akat, dıyor, Amerikanın asıl 

lerveti, halkıdır. Say ate'l ile ya -
ban, ihtlraıh ve ıiddetle nikbin hal
kı!,, 

Bu halk mütemadiyen istihsal ve 
bılltemadiyen lıtlhlik eder. Şark 
tekke1lnin miıtiif i1e, nice asırlar -
danberi, imanda lfte bu atewi, bu lh
Urası ve bu nikbinllil yıpratmata 
Ulra,tı. "Bir lokma, bir hırka!,, mis
kinliği ile, her iHl•I için asgari, her 
işçisi için asgari, her türlü rahat ci
hazları bulunan bir ev, radyo ve bir 
otoınobll iltiyen, ve bunu da ancak 
.. 1.den ve onun daha iyi kıymetlen 
dirilmesinden ve organize edilme • 
•inden bekliyen halkın insanlıtı a
"-ıııdaki farkı mukayese ediniz. 
hıtlyaçlardan vaz geçmek demek 

•lan ıark tasarrufu ile, ihtiyaçlann-
4- hiçbirini feda etmiyerek. onla
ta kendi bnkanlan için.le temin et 
.._ terbiyesi demek olan carp ta • 
"rrufu arasında hiçbir münasebet 
hktur. Bizde ekseriya IU'ks sözü ih
~1tll;,'··-n .. 1-.... Hilbuki me 
Ilı ddl •.l"et ,.,.,,h .... ; .. ; llt • . -

4 
• m'nevt ihtiyaçlann taaddii • 
tinden daha iyi miyar bulabilir mi

)'lz? Milli inki§allar, bir taraftan :k ihtiyaçlı ferd vilcuda getirmek: 
ler taraftan, ba ferde lhtiyaçlan-
~ temin edecek say ve istihsal fm

lllarını vermekle olur. 

te!eklce riyazetçllliini terkedeml -
ban sakat diltüncelere inkılabı 

ltlıZQı , 
Yolu ba olduğunu hatırlatmı -

h aruıra llıtiyaç vardır •• Fatay 

Arapları 
liataya 
Getiriyorlar 

(ULUS) 

~dan il.ta a, 29 {TAN Muhabfrinden)-
llbı· ~~akt seçim komisyonu reisi
btt · Hataylı olduğunu herhangi 
~esika ile ispat etmek, intihaba 
tttı ıaı:akkını verir . ., şeklinde yap
~eııt un İttihadı Vatan Partisi 
l.Gb &atine uygun telikki edilerek 
ÇoJt ~an otomobillerle Hataya bir 
1-t )al P ıetirilınekteclir. Bu Arap
~ aııcı tahitlerle intihap cetvel
' \t lraydettirUmek istenmektedir. 
~Yet Türk halk mümessilleri 
' an komisyon nezdinde pro-
~ilmiştir. 

~Ut iayon bu müracaati haklı gör 
t.. \te icap eden tedbirleri almıftır. 

'l'\lt)t ':11ın Antakya delegesi Garo 
~ )~ adamlan ile tanışmak 

llaı. Ankaraya gidecektir. 
s;~clan . ıelen haberlere göre, 
Proı>.g Abdulkerim Adll Türklere 
~~1 arıcta yapıyor, diye İttihadı 
~mensupları tarafından yara-

ır. 

~ 
~llılayın lalosu 
~ tct' ('l'AN) - Kızılayın yeni 
:!:1ttttı-. :~ heyeti bir balo tertip 
lb~a, kızılaya, bütün mas
~. IOııra 650 lira temin et-

TAN 

Zelzele Mıntakasında 
Yeni E Vlerimizi 
Nerelere Kurmalıyız? 

K öylü halk ekseriya ba
yatını çiftçilik ile top

raktan kazanmak mecburiye
tinde kaldığına göre yerletme
ai ikHm ve zemin prtlarıne 
bağlıdır. lçanadolu gibi yafıtı 
az olan yerlerde ve bilhassa 
zelzele bö!ıeai ıibi atep ..ha· 
larınc:la köy topluluju llf&iı 
yukan ıerek akar IU vadile
rinde gerek toprak altında ku
yu yatağı teklinde suyun bu
lunabileceii yerlerde merkez
letmittir. (lçanadoluda kapalı 
havzalarda ıöllerin çok defa 
suları tuzlu veya acıdır, istifa
de mahduttur) . 

Memleketimizin iklimi şiddet
li yani yaz ve kıt ile gece ve gün
düzün suhunet farkları pek bü
yük olan yerlerinde köyler ekıeri
ya dağlann ve vadilerin güney 
maillerine ve yamaçlarına dayan
mlflardır. Kıt'a iklimini haiz ol!n 
bu yehlerde kııın sema ekseriya a
çıldır, fiddetli güneşlenme (inso
lation) ile evlerin cenuba bakan 
odaları ve sofaları ısınır, zaten 
yakacağını güçlükle tedarik eden 
köylünün tabii sıcaklık imdadına 
yetifir. Yazın sıcak zamanlarında 
ise açık sofanın gölge tarafından 
güneşli tarafına ('imalden cenu
ba) doğru püfür püfür esen rüz
gar tahammül edilmez sıcaklığı 

tadil eder. 

1 ç Anadoluda çok defa köy
ler yayli ve derin vadile

rin maile ve yamaçlarının yan 
yerleri üzerine (vadi tabanı ile 
Yf11A sathı arasında) kurulın.Uf
ıar&r. Herhalde Anadolu köylü
sünün tfurayı seçmede pek büyQk 
isabeti vardır. Bir defa buna ile-

zannediyorum. Zira vadi yamaç
ları üzerine kondurmayıp ta düz
lüğe, yayla sathına köyünü kur&a 
kı'ın ıiddetll rüzgArları ve üpile
ri kendini hırpalar, vadi tabanın
da veya özünde tesis etle yağış 
hususunda son derece çalık akıllı 
(capricieux) olan mıntaka su bas
kınlan ile yurtlirını bilyük hasar
lara uğratır. Bundan başka kışın 
sakin havalannda vadi tabanını 
ekseriya ıis bürür ve çok defa su
huneti yaylA sathının suhunetin
den aşağı bulunur. (suhunet te
aküsü}. 

Anadolu köylüsünün köyünü ya 
maçlann yan kısımlanna kondur
masının ba•ka bir sebebi de var
dır. Buradan köylü hem mer,Jtep 
üzerine yüklettiği kara sabanile 
yaylA üzerindeki tarlasına hem de 
su tedarik etmek için vadi taba
nına ve oradaki bahçesine ve ça
yırına kolaylıkla gider. Köyünü 
kurduğu yer ihtiyaçlannın tam or 
tasında bulunan bir yerdir. 

K öylilnün yamacın yarı yeri
ne meskenini kondurma

sı bilhuaa - hiç şüphesiz bflmi
yerek - zelzele mıntakası gibi böl 
geler için çok daha mühimdir. 

Vadi yamaçlan çok defa eski, 
yeni devirlere ait pek ve nğlam 
kaya üzerinde bulunur, halbuki 
vadi tabanları her vakit alluviyon 
lan ihtiva eder. 

1930 senesi Torbalı - tzmir 
zelzelesinin tetkikinden yapı yer
lerinin aeçilmesi için çıkardığımız 
neticeler fUnlardı: 

a) Da~ köylerinde eski kütleler
den (şistler, mermerler v.ı.) mü
rekkep sa~lam kaya Üzerlerine ku 
rulmuş köyler ve çilflikler siddetli 
sarsıntı yemiş oldukları halde sah 
renin <kava) sa~lam ve şekli pek 
güçlükle bozulur bir bünyeye ma
lik (kesif ve kRtı) olması vüzün
den en az hasara maruz kalmış 

sahalardı. 

b) Nispeten veni devirlere ait 
(üçüncü zaman bilhassa neogen a
razisi) arazinin kalker gibi sert o
lan yerlerinde hasar pek az ve bf-

~~·YAZAN=-~~ 
ı Profesör lbrahim Hakkı Akyol 

Son zelzelede Kır,ehir civarında yıkılan bir cami 

likis kil gibi yumuşak olanlarında 
ise daha ziyade olduğu tespit edil
mişti. 

c) Nihayet dördüncü zamana alt 
vadi diplerinde, bataklık sahalar
da ve pek kalın bir toprak tabaka
sı arzeden yerlerinde yani umur
ları kolayca biribirinden aynlabl
lir arazide (umumiyetle alluvi
yonlu arazi) sarsıntının teısiri ta
mamen elbtikl olmıyan ve her
hangi bir kuvvetin altında kolay.o 
ca §eklini bozuveren topraklarda 
tahribatın en ziyade oldultı yerler 
bulundutu netlceatııe vanlıntı 
kil. Hatta Kayu'ta (Torbalının 
J.U - ... "' AU .. , lS•U UU!U~ Auyun ba-

taklık kenarına yapılmıf olan kıs
mında ve modem bir tarzda inşa 

edllmif istasyon binasında tahri
bat pek ziyade, neogen kalkerle
ri etelfnde bulunan mahalle1inde 
daha az, nihayet sağlam kaya üze
rine kondurulmuş kısmında haaar 
en az bir dereceye lnmif bulunu
yordu. 

Tabiatln pek kıskanç oldultı 
(az ve keyfi yağı§, soğuk 

baskınlan v.s.) ve bu yetl§miyor
muı gibi de arasıra yeri ırgalama
• He somurtmuş yüzünü gös
tererek blZt canca ve malca a
rasıra büyük zararlara sokan yer-

•• 
Eskiden Çocuklar 
Nasll Eğlenirlerdi? 
H avalar ısındı. O ısınmasa idi, biz 

ktzacaktlk. Sotuklann hiç bu se 
nekl kadar ııay11aızlık etttttnt batırla
mı;rorum. Geçen eene biz bu mevaimde 
harıl hant çilek yiyorduk, Bu ıene çi
lekler daha bıyık vermedi. Bir de der
ler ki, tabiat kanunları değişmez. Geç 
efendlm! Bir sene baharı nisanda g&ı -
deren bir sene Mayın kadar ıeciktfren, 
canı !atene hiç bahar yapmı;ran bir kuv 
vete kanun d~iliü ;rak11tınlabilir 
ml? 

DOn ~yle arkadatımın denize bakan 
sırttaki evine kadar uzandım. Çoktandır 
ıörüfelllerni,tik. Hoş sohbet adamlan ee 
verim. LAkin vakit oluyor mu? K4b o
nun, kih benim bin türlü enaellmiz bi
zi blriblrlmlzden ctıda etmift,L 
Vardık evt-elzine, Ölleden sonraki bot 

zamanını Rdtnı uzanıp okumakla geçi
riyor. Ne mutlu böylelerine! 

- Ool Hot ıeldin! Sen tatanbulda mı
sın? 

- Nereye ıtdecelim! Buradayım. Ya
zılarımdan da anlamıyor musun? 

- Valllb, siz yazılannızı bafka ye- -
!erden de yazıyorsunuz da, onlara ba
kıp sizin burada oldutunuza hükmet -
mekten çekiniyoruz.. 

G lSrüştük, candan iki arkadafuı bir 
lettfkleri ıtbl havadan 11Udan bab 

settfk. Nihayet lAf çocukların sinemaya 

~ YAZAN: 
Burhan Felek 

ıttmelerl, Citmemeleri üstüne düştü. O 
bunun lehinde. Nedense sinemayı sev -
miyor. LAkln iddiası çocuktan sinemaya 
g6nderm871nce onlara başka bir eğlen
ce vermek. Ve karşılıklı çocukluklanmı 
zı 7Adettlk. Anlatıyordu: 

- Be biraderi Biz çoaıklutumuzda 

ne kadar etıenlrdlk, detll mi? 

Bir kere uçurtma uçurturduk. Bütan 
tehrin ıenif bostanlan, dıt mahalleleri, 
viraneler, arsalar bu güzel ellenceye 
tahslı edilmiş gibiydi. Baharla beraber 
eehrtn ıeması altı köşe tırtıllı, armudi
ye, kilpeli, çifte kuyruklu ucurtmalarla 
dolmaz mıydı? Bir mahalleden ~teki ma 
halleye ucurtrna aalıı> oranın uçurtmul
nı dilıilrmez miydik? 

Sonra efendim, mahallelerimizden 
kukla ıreeerdl. İki türlü kukla vardı de
~il mi? Blrfıl dört köee bir bez çadır !cin 
den kuklacının ellmne taktıtı belden 
yukansı f6rünen kuklalar. Hlc: unut -
marn. Bir tası kuklacı vardı. P~k lf(lzel 
oynatırdı. Bir de iskemle kuklası var
dı Dört tane kukla ayaklarındıtn takılı 
olduktan deyneklerde döner dururlardı. 

Ya sokaktan ıeeen macuncular, ayıcı
lar, maymuneulara ne dlyelhrı. Dafıa f!V 

vellert kabakçı araplar ıeçercU. Ben pek 
iyi hatırlanm. 

"Mıaıra 8itU, kurtulamadım!,. diye ba 
ıit prkılanru kurumut balkabqına ıe
rtlml• iki kalın kiri• De çalar, Atrika
nın yan vaht! oyunlannı oynarlardı. 

Ramazanlarda Karagöz, meddah rah
metli Kel Huan. hatü Hamdi m~hu -
m\ID ZUhurt kolu hep bizim için delil 
miydi? 

lerde köylü bu darlığı. sezmif, ta
blati koklamış, empirik te olsa, 
pek uzun asırların tecrübeleri (ta
tonnement) aayelinde coğrafya 

şartlan çerçevesine dayanarak 
köyleri için kendilerine en müsait 
gelen yerleri seçmişlerdir. 

Buna mukabil bu alaçsız mın
takada (Orta Anadoluda) mabe
me olmak üzere -yine coğrafya 

kadrosu icabı- eline geçirdili h• 
men hemen taş ve çamurdan lsü
fade etmek mecburiyetinde kal
mı§tır. Yapı teknill bozuk. kalın 

kirişler (poutrelle) ile yapılmlf kı
sımlan ya atmosfer tesirleri altın
da bozulmµş, tozar hale gelmiş ve 
ya çok defa çim4bıtosu çamurdan 
ibaret bulunan itinuız taş istifine 
istinat ettirmiştir. Hafif bir sarsın 
tı ile ekseriya çatı şakullüğünü 

kaybetmiş bir meanedi tazyiki al
tında ya dışan atarak (1'\ail çatı

larda) veya sadece çökerterek (uf-

ki çatılar) evin ya birdenbire veya 

tedricen göçmesini mucip olmak

. tadır. 

Eskiden İltanbul, İzmir, Sakız 

gibi sık ve pddetli zelzele bölgel• 
rinde yapılar sakız işi, bağdadı v. 

ı. gibi hafif ve nevama mafsallı 

(oynak) bir tarzda yapılırdı. Bu 

1 

G'OPtl$LE&> 
Zelzele ve ı . s. 1 g-

Moclern Köyler 
Y cmın: SABiHA ZEKERIY A 
Orta Anadoluyu sanan sehele 

fellketsedelerine karp bilttln bir 
halk, hilldunet, devlet, o kadar stt
ntle harekete ıeçtl ki~ bqtln sel -
sele mıntakumda çadınız, ylyeeek
lls, tek bir fert kalmadıiuu DahW
ye Veklll Bay ŞUkril Kayanın atma
dan dinllyorus. 

Bir millet lçln ba ne muvaffala -
yetil bir imtihan. ve ne muvaffala -
yetil bir neticedir. Küçük çocukla -
nadan hamallarma, devlet memur
lanndan en bilytlk otoritelere ka -
du lelüetsedelere kup kendllllln
den ı&terllen allka, ve buledllen 
)'ardunlar slisflmtlstl iftiharla tlti 
reeek kadar hilyflkttlr. 

latiWat devirlerinde ıık ıık la -
taakl- en mat... yerlerini .Wp 
ıtlpllren ,.......ı.n, ve bu yaqın
lana MDeleree utta ölllnclye kadar 
eokaldarda yenls yurtsu bıraktılı 
yaqın f eliketsedelerini hatırlana
nıs, bucün bir selzele fellketude • 
lerine bu kadar atlratle yeti'8n yar

yapı tarzında asıl iktuıadi ve nlıhl dunın m&na ve ehemmiyeti gözü _ 
sebepler yanında acaba 

kaygusu da yok mudur? 

zelzele nüade o nilbette bUyilr. 

Bu birkaç satırla kısaca 
üade etmek ve tebarüz 

ettirmek istediğim, halkımı

zın coğrafi şartlara uygun o
larak, tecrübesi dairesinde, 
empirik bir şekilde yaptığı 

sağlamlık, konfor ve sıhht 

şartlar göz önünde bulundu
rulmak suretile memleketi
mizden daha sık ve daha şid
detli zelzelelere maruz kalan 
meselA Japonya ve İtalya gi
bi memleketlerin bizim şart
larımıza uygun yerlerinde ya , 
pılan tecrübelerden örnek a
larak ülkemizin hususiyetine 
uygun, bize göre ve bizim ~ 
modem köy yeri ve yapı tarzı 
seçilmest noktasına işaret et
mektir. 

Halkın gönlünden, içinden kopan 
'8fll•ti bir insanlık destanı ıfbl •ır 
kenara koyduktan sonra, devletin fe 
liketsedelere yaptıtı günlük yar • 
dımı ve bu köylerin modem tekilde 
iman için meclllten lltediii 100,000 
lirahk tahıisatı ve bu yüksek teıeh
büsll gözönüne ıetirebilininiz. 

Anadoluda birtok kijyleri hain bir 
aebelenla harap etmesi, ytlzlerce va 
tandapn açıkta kalması hiç kimse
nin dilediii bir teY değildi. Fakat 
f ellket, hiç kimsenin reyini alma _ 
dan ıeldi. Fakat bis felakete reyi. 
miz, ve ıuurumusla, '8lkatimble 
karıı koymasını bildik. Bele 
z e 1 • e 1 e mıntakasma sidea 
fen heyetleri ve devletin b . 
racatı köyler hakkında bu heyetle
rin kararına göre hareket tetebbtbfl, 
eskilerin yerine modern köyler 
kurmak telakkisi, bUtün icraatta i
lim, teknik, ve ıuuru hlkim kdm•k 
ta yine inkılap bük<unetine mlJes-

.ım . ~ •evfrlerla ldlttln 
icraatı tesadllllere ve fertlerin phsl 
hükümlerine ctire yapan bir devlet 
mekanizması yanında, buctınkil a-

41 ORDUDA: 

Ayı ve maymun oynatmak - IÖzQm 

ona - çtnaeneı.rin inhisarı altında idi. 
Bir tatil ıuno mahalleden bir ayı geç
mesi halkı, çoluk çocuğu neşe içinde 

bırakırdı. 
~m en kıymeW repertiivarı. a

yıcı ile güreşmesı idi. Bunu ancak bir 
l(lmill çeyrele yaparlardı. Maymun da 
çi~enln elindeki detnelln üstüne çı
kar canbazlıklar ederdi. 

K araf6zde hamam oyunu, Zuhurl ko 
lunda da Kanlı NilAr pek hOf\lDlA 

liderdi. 
Karagözün çırılçıplak hamamdan 

kovutu,u bizi amma ıtıldürürdü. O za
manlar şimdiki gibi plAjlar olmadığın -
dan ~ıplaklık bize tuhaf gelirdi. Kanlı 

Niglr da bütün taklitler nnnelerden da 
yak yerlerdi. 

Ben meddah İsmet merhumu pek se
verdim. Aşk! onun kadar delildi. isme
tin en büyük kuvveti taklidini yapbğı 
adamın şemailini almuı ve çehresini o
na benzetmeal)'di. 

Bahar gelince; en büyük zevk bir me -
cldiyeye bir kuzu alır, -ekseri adını kara 
ıöz koyardık - ve kırlarda otlatmıya gö 
türilrdijk. O zamanki çoaıkluk böyle el 
lenirdi. Ben fimdiki çocuklara acıyo -
rum dofrusu. 

Bütün bu söyledilim ellencelerden şim 
dl eeer yok. Ortada kala kala bir sine
ma var. O da ne çocuklann k...ıne, ne 
de yaşlarına uygun. 

Bir çocuklan etlendlrme cemiyeti yap 
ular ilk önce ben Aza olacatım. Bak yav 
ruları naaıl etlendirirlm. O el arabam 
yarıştan mı, kör t-be mi, köşe kapmaca 
mı, yumurta yanşı mı, g6zQ kapalı boks 
mu, çö!l11ek kırma müsabakuı mı? Ne
ler yaparım. LAkln çl faide kl. ne bu
nun için bir 7er var. Ne de beni arayıp 
soran. 

Partiye Yeniden 

Girenler 
Ordu, {TAN) - C. H. Partfsfne 

yeniden giren bir kafilenin kayıt ve 
kabul resmi geceliyin Halkevinde 
yapılmı§tır. Bu vesile ile Vali Ba
raıı bir nutuk aöylemiı. bunu parti 
ilçe bqkanı Hamdi Şarlan ile Yekta 
Kara Muatafanın nutuklan takip et
miftir. Daha sonra Halkevi bandosu 
ve incesaz heyeti müntehap parçalar 
çalmışlardır. 

Kurdayın Faa llyetl 
Ordu, (TAN) - Orta Anadolu zel 

zele feWteti burada derin bir teessür 
~y~dırmıftır. Kızılay Cemiyeti, Va 
lınm müzaheretlyle halka beyanna
meler dağıtarak feWcetzedeler 1çin 
yardım iatem.iftir. Okullardaki genç 
llk Kızılay dernek kollan da arala
nnda iane toplamıya bqlanu§lar
dır. 

Çocuk Haftası iyi Geçt i 
.. ordu, (TAN) - Çocuk Haftası çok 

ıuzel geçmiştir. Halkevi salonunda 
verilen çocuk balosu iyi olmuftur. 
!~okullarda ve bilhassa İsmet İnö
nu okulunda verilen müsamere pek 
parlak olınuıtur. 

İZMİRDE: 

Fuara Hazırhl( 
İzmir, (TAN) - Enternasyonal 

Fuar hazırlı.klan devam ediyor. Bil
haaaa ıelecek misafirlerin istirah t • 
etmeleri ve eğlenmeleri için h 

8 

hazırlanmaktadır. erşey 
Ticaret Odası, İktısat Vekalet· -

den aldığı emir üzerine F .1~ 
ak ed 

• uara ıştı-
r ip etmiyeceklerini QAh . 1z· 
bil ilk . r- rım m 

Y ticarethanelerinden sorm 
tur. Cevaplann hepsi gelme . uş
şlmdiye kadar .. t mışae de 
bettir. vuru edenler müs-
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larında isminin Sabri Sancak oldu • :_ Yazan : Mark Hellin9er • Çeviren : lbrahim Hoyl E. 
ğunu söyliyen biri geldi. Yüzünden 
çok müteessir ve muztarip olduğu 

anlaşılıyordu. Dört gün evvel Ela'lığ
dan geldiğini söyledikten sonra, ila
ve etti: 

28-4-938 tarihli gazetenizde bir 
tefeci kadına dair yazınızı okudum. 
Gazetenizin nasıl bir halkçı ve haki 
katçi gazete olduğunu bilirim. Umu 
mi menfaat namına yaptığınız müca 
deleler cidden takdire layiktir. Fa
kat bu sonuncusu hepsinin en mü -
himmidir. Çünkü miirabahacıların 

kucağına diişenlerin çoğu ufak me • 
murlardır. Bu korkunç dertlerini 
kanunun çerçe\'esi içine sokarak bir 
türlü halletmelerine imkan yoktur. 
f ~te onlardanbiri de benim. Bundan 
dokuz ~ene evvel inhisarlarda me • 
murdum. Bir hastalık dolavısile pa
ra~·a ihtiyacım vardı. Adli~·e kori
dorlarında bir mürahahacı kadının 

11111111111111111111111111.. • •• 111111111 lltlllllll il il., 

E sposito ile Lombardi ço
cukluk arkadaşıdırlar. İki

si de hayatın çakıllı yollarında i
lerlie ilerliye bugünkü hallerini 
bulmuşlardır.· Lombardi. meşhur 

bir mimar oldu. Esposito da bor
sa oyunlarına girişti. Epeyce pa
ra kırdı. Mimar ahbabımız 33 yaş
larında iken evlendi ve iki yıl son
ra da bir oğlu olmak saadetine e
rişti. Esposito'ya gelince, o bekar
lık, sultanlıktır, diyerek dünya ço
cukluk arkadaşını da asla yalnız 

bırakmadı. 

Çocuk, dört yaşına basıp ta, tür
lü türlü yaramazlıklarile Lombar
diyi saadetten deli etmekte idi ki, 
Madam Lombardi, dan dünyada 
pırasa gibi bıyıklarile, viski ipti
lasından başka bir şeyi olmıyan 

kart bir İngilize gönül verdi ve 

Pişkin oğlan başını salladı ve ce
vap verdi: 

- Ne demek baba, ben istediğin 
gibi mimar olacağım. Ama bana 
yüz dolar lazım. Öte beri alaca -
ğım da ... 

Ve, mimar cenapları 100 yerine 
500 dolar verdi. 

Beyoğlu Ralkevi kışlık spor faaliyetine nihayet vermiş ve dün bu münnsebeUe Halkevf jimnastikhaneslnde bOyilk şeı -
likler yapı~. Davetliler, gençlerin muhtelif sporlarda göstcrdlklcrl muvaffakıyet çe kabiliyeti umn uzun a!kışlamış -
lardır. Bu arada aletli ve alet.siz jimnastik hareketleri, müzikli jlmnasUk, paralel veBarfiks hareketleri ve eskrim müsabaka -

1 yanında bulunan katibi vasıtasile 
ben de onun ağına diistüm: İnhisar
lardaki vazifemi tahkik edip öğren
dikten sonra bana yüz lira vermiye 
razı oldu. Bir notere ırittik. Ben çok 
ağır bir vaziyette idim şartlarını 
söyledi: 

kaçtı. I 

Miman teselli eden yine Espo
sito oldu: Ne yapalım? Müteessir 
olma. Olan oldu. Karını çok sever
din. Biliyorum ama, bu yanda da 
oğlun var. Onu düşün. Onu büyüt
mek, yetiştirmek seni meşgul e-

Nasıl oldu, nasıl becerdi biline
mez. Bir de baktık ki, Vinsent mek· 
tebi bitirip mimar çıktı. Babası da 
oğlunun mürüvvetini gördü, ona, 
muazzam bir yazıhane açtıktan bir 
kaç giin sonra da, kemali sükunet
le, bu dünyadan göçtü. Kemali sü
künetle diyorum ama, bunda şüp
heliyim. Zavallı mimarın hayırsız 
oğlunun yüzünden öldüğüne daha 
fazla inanıyorum. 

lan yapılma~. Bu resimde, dunkü spor §Cnliklerlne işürAk eden genç kızlanmı:ı:ı ıörüyoruz. 

ANKARA: Bugünkü Futbol Maçları 

G. Saray· Beşiktaş 
Karşllaşıyorlar 

Dairenizden bir arkadaşınızı ke -
fil vereceksiniz. hiitiin noter masra 
fı size aittir, ilk ayın fai'li olan on 
lirayı pe~in ahnm. 200 liraya ~enet 
tanzim edilir. Her ay muntazaman 
borcunuzu ve onar liradan faizini 
verir1'iniz, bir av taksiti vermez ise 
niz borç acele hale gelir. o zaman 
faizle beraher 200 lira ödersiniz. 

der. Dedi. 

J 

Bugün Milli Küme karşılaşmala -
nndan Beşiktaş - Galatasaray mü-

sabakası oyun itibarile olduğu kadar 
bir haftadır çalkanan şayialar bakı
mından da meraklıdır. Daha dört 
gün evvel, beyaz siyahlıların en kuv 

vetli elemanlarından mahrum kala
cakları söyleniyordu. Hakkısız, Şe
refsiz, Eşrefsiz, Hüsnüsüz, Feyzisiz 
bir Beşiktaş takımının Galatasaray 
önünde nasıl bir' oyun oynıyacağı 

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

Bebek Kollej Sahası: 
Atletizm müsabakaları saat 9 

Taksim Stadı: 
Pera - Şişli kupa maçı saat 10,30 

' 

Fenerbahçe 
Muhtelit Takımı 
3-2 Yendi 
Ankaraı 30 (TAN) - Gençlerbir

liği ve Ankaragücü klüplerinin da
veti üzerine gelen Fenerbahçe bi
rinci futbol takımı ilk karşılaşması
nı bugün Ankaragücü sahasında 8 

ı bine yakın bir meraklı önünde iki 
klüp .muhteliti ile yaptı ve 3-2 ka
zandı. 

Oyun başlar başlamaz Fenerin sağ 
dan yapmak istediği iniş ~uhtelit 
müdafaasında kesilerek uzun bir vu 
ruşla derhal iade olundu. Oyunun 
ilk dakikaları iki tarafu~ da enerji-
sinden ve tekniğinden beklenmlye -

~··· Gune - altı klüp muhl.cllti mllU 1 ı'ı 
ı ı kiımc maçı saat 14,30 , ı ı cek kadar bati ve, heyecansız ve zevk 

Profesyonel gUreşler saat 14,30 

I • Şeref Stlft 

Galatasaray • Beşikta&. milli kü- 11 siz hücumlarla ve karşılıklı deneme 
mc maçı saat 16 1) !erle geçti. Bu arada gerek Fener ve 

Çok darda idim. Arkada'51arım • 
dan birini kefil ,·ererek 80 kii'iur 
lira aldım ve birinci avdan baslı:va
rak tefeci kadının evin.e her o~: ~it
tim, horc:"umu ve faizini '·ertfim ve 
her para verişte de cep defterimi im 
zalattım. 

Mimar arkadaşımızın gözleri par 
ladı ve arkadaşının elini tuttu: 

- Evet, diye cevap verdi. Oğ
luma bakmak, onu yetiştirmek i
çin, karımı unutmalıyım. Vinsct, 
oğlumdur, diye söylemiyorum ha
ni, cidden harika bir çocuk. Bu 
yaşta, bu zeka ... Alimallah, babası
nı bile geçecek .. Hem, onu öyle bir 
yetiştireceğim ki, sonunda bana 
dua edecek. Oğlumu, dünyanın en 
büyük mimarı yapacağım, bugün
den itibaren de bu maksatla. e
llinden ~eleni esirgemiyeceğim. 

Vinsent, hiç şüphe yok ki, istidat· 
lı bir çocuktu. Fakat mimarlığını, 
güzel ve gönül alıcı kadınlarla İs
panyada şato yapmakla gosterdi. 
İki seneye varmadan babasından 
kalan paraları har vurup harman 
savurdu. Meteliksiz bir mirasyedi 
gibi Nevyorkun kaldırımlarını a
şındınnıya başladı. 

V e aklınıza geleceği gibi, eski 
baba dostu. bizim de bekar 

dostumuz, Esposito, çocukluk ar· 
kadaşının oğluna yardım elini u
zattı. Bir gün evine gitti ve: 

- Oğlum. Sayfiyede bir ev yap 
tıracağım. Tabii sen varken başka· 
sına gitmek doğru olmaz. İşi götü
rü vereceğim. Evi bitirip teslim et

' tikten sonra. ~nına layık ıbjr üc
ret veririm. Pazarlık edecek de· 
ğiliz ya .•. dedi. 

Vinsent, fırsatı kaçırmadı. Kendi . ~ , 
herkesi meraklandırıyordu. Halbuk1 
son dakikada haber aldığımıza göre, 
Beşiktaşın iç meselesi halledilmiş ve 
oyuncular takımdaki yerlerini mu -
hafaza etmeye razı olmuşlardır. 

l~~~~i!i!!i'!'!!!!!!!!!!!!!i!!!iiiiiiilll!ll!!!!'lm_l!lilii.._,ıqı ~-- 'l'W\. ııht-.1:•.........-.-.. .. -_..._._. n.u&u 

Borcumu tamamile ö<ledikten son 
ra yine bir parava ihtivacım oldu. 
Ayni muamele ile ve yine hir kefil 
vererek 80 kfömr lira daha aldım. 
Bu defa verdi~im kefil Jfüdavendi • 
ırar hanında biiyük('c bir tücurdı. 
İkinci borcumuzu da vaktinde öde
dik. Scnetlerimir;i istedik. O esnada 
l 7 - 18 ya larındtki kızanın ,.eratın
dan teessürle bahsederek zihninin 
t"""- 1 .__ __ ._ -1...J •• ~----~ 

in;~~lara m~h~Üs bir 1·iavirla'"ôı~ 
an sustu. Sonra, ağır, ağır konuş
tu: 

kendisine: . }(:az Ba-
İste volunacak bır · H ..,.,.--;,..,°;j\,>&,• ~·J ... .. u.uıraoııırım. e· 

Şu vaziyete nazaran bugünkü ma
çın neticesi ne olabilir? 

Beşiktaşın kağıt üzerinde en kuv

vetli ve tehlikeli takımlardan biri 

olduğunu tekrar uzun uzun yazma -
ya ihtiyaç yoktur. 

Ekseri kimseler Galatasarayın çok 
müşkül bir rakip karşısına çıkacak
larını hesaplamaktadırlar. Birçok 

meraklılar da yüzde doksan beş ga
libiyetin beyaz siyahlılarda olduğu

nu tahmin etmektedirler. lki rakibin 
karşılıklı kusur ve meziyetlerini ve 
her türliı ihtimalleri inceden inceye 

gözden geçirmeyip, laalettayin, umu 
mi bir huküm vermek istenirse, Be

şiktaşın muhakkak galibiyetini söyle 
mek doğru olur. 

Fakat, bir de Beşiktaşın kusur -
Jarını daha kabartacak bünye ve sis 

temde oynamak meselesi vardır. 
Kanaatimizce, bugün Galatasaray 

oyuncuları, müdafileri de dahil, alı

dıkları veya verdikleri, yahut kar -
şıladıkları topları göğüs hizasından 

daha yiıkseğe kaldırmamaya ahte -
derlerse işin çehresi hayli değişebi -

lir. Yalnız sarı kırmızılılar topu ye
re yatırmak kararını o kadar kati 
vermelidirler ki, gol pahasına dahi 
olsa, müdafiler gelen topları uzun 

dcgajmanlarla açmayı göze aldırma 
lıdırlar. Vakıa bir maçta topu yere 
yatıracak hat muavin hattıdır. Fakat 

muavinlere top havadan gelirse, mü 
cadele edeceği ve yüksek oyunda 
daha kuvvetli olan taraf karşısında 
ekseri aciz kalarak vazifelerini ba -

şaramazlar. Ayrıca, havadan iade e
dilen topların ölçüsü yerdekiler ka
dar isabetli olamaz. Havadan isabet
li paslar ancak yerlerini iyi alan a
çıklara tevcih edilebilir. Halbuki, 

müdafi degajmanları muavin hattın 

dan veya muhacim hattından açıkla

ra uzatlan havadan paslar cinsinden 

değildir. Ekseriya sahadan kalabalık 
parçalarına düşer. Yahut toplar mah 
rcklerinin uzunluğu dolay,.ısile rakip 
lcrin kalabalık bulunduğu ve yetiş -

melerine imkan olan 
tesadüf eder. 

murabbalara önlerinde elde ettikleri muhtelif gol 
vaziyetlerinden istifade eaemediler. 

koyduğunu bilmediğinden ve zaten 
imzası olduğundan bahsederek ver
medi. Simdi aradan tam dokuz !"ene 
gecti. Birinci parayı aldığım zaman 
kefil olan arkadasımın maa'iınıt ha -
ciz koymak suretile o parayı bir de
fa daha aJmıva kalkıstı. 

Eğer Galatasaraylılar bu cihetleri 
maçın her saniyesinde akıllarından 

çıkarmazlarsa. kağıt üstündeki he
saplarda yüzde doksan galip addolu
nan rakiplerini sürprizler içine dü
şürebilirler. 

Son olarak şunu ilave edelim: 

Muhacimlerden itibaren son oyun 
cusuna kadar yerden oynamayı ah-

tetmiş ve bu kararında hiç şaşırmı
yan bir takım karşısında çok kuv -
vetli gön.inen Beşiktaşın derecesi ya-

rıdan fazla düşer. O vaziyete getiril
miş bir rakiple de uğraşmak ve gali 
biyeti elinden koparmak ihtimalleri 
fazlalaşmış olur. 

Atletizm : 

Seçmeler Bugün 
Dokuz seneden beri muntazaman ya 

pılmakta olan Istanbul atletizm bay
ramının seçmeleri bugün saat dokuz

da Bebekte Kollej sahasında yapıla
caktır. Bu sene de müsabakalara her 
zaman olduğu gibi 250 den fazla at
let kaydedilmiştir. 

Türkiyedeki bütün spor meraklı
larının sabırsızlıkla bekledikleri bu 
müsabakalara 1930 senesinde ilk de
fa kollej müdürü doktor Geyts'in 
oğlu Mister Geyts ve yine Istanbul
da yerleşmiş lngilizlerden Tomson
la Adilgiray tarafından tertip edile
rek başlanmıştı .. 

Kollejde o sıralarda muallim bu -
lunan olimpiyat ikincisi Amerikalı 
Kolier de iştirak ettiği bu müsaba -
kalar her sene daha fazla bir rağ-

bet görerek bugüne kadar arızasız 
bir şekilde devam etmiştir. 

Eski atletlerimizden Semih, Hay-

dar ve Veysinin de bu müsabakala

ra iştiraki yarışların heyecanlı ola -

cağına bir delildir. Bugün seçilen at 

Jetler gelecek hafta final müsabaka
sını yapacaklardır. 

28 inci dakikada Niyazi, kendine 
has bir çeviklikle ve yıldırım sürati 
le muhtelit kalesine kadar sürükle
diği topu güzel bir eşape ile kendin
den daha müsait vaziyette bulunan 
Yaşara geçirdi. Yaşar da bu güzel 
fırsatt~n istifade ederek iki bekin 
arasından sıyrılarak çektiği sıkı bir 
şütle takımının ilk golünü yaptı. 

Muhtelitin yediği bu golü telafi et 
mek icin yaptığı bütün akınlar da 
bir netice vermediğinden maçın ilk 
kısmı 1-0 Fenerin lehine neticelen
di. 

icra dosyalan tetkik edilerek mü 
rahahacılara karşı e aslı bir müca -
dele açmak ('ok yerinite olur. Ciinkü 
bunların ı'lı"hep oldukları felaketle
re hudut yoktur ... 

!kinci devrede Fenerin, oyunun ilk 
kısmında bırakmış olduğu intıbaa na 
zaran gol adedini biraz daha yük • 
selteceği tahmin olunuyordu. Fakat 
hiç te öyle olmadı. Çünkü düdükle 
beraber harekete geçen muhtelit, Fe 
ner kalesine sokularak bir hayli taz-
yike başladı. Fakat Yaşar ve Fazılın 
uzun vuruşları muvakkat bir zaman 
için bile olsa bu tehlikeyi bertaraf 
ediyordu. 

37 inci dakikada Muhtelit solaçığı 
Ali Rızanın Fener kalesine sürükle
mekte olduğu topu kesmek üzere 
hatalı bir çıkış yapan Yaşara hakem 
penaltı cezası verdi. Bu fırsatı Ali 
sıkı bir şütle gole tahvil ederek ta
kımının beraberlik sayısını temin et
ti. 

Yedikleri bu golün verdiği hızla 
tekrar oyuna başlıyan Fenerliler 
soldan çok sıkı bir inişle muhtelit ka
lesine sarktılar. Bu esnada Nacinln 
yaptığı enfes bir vuruşla gelen top 
vakitsiz çıkışla Rahimin boş bırak· 

tığı kaleye sol müdafi Enverin fal -
solu vuruşu ile ikinci defa olarak 
girdi. Bu suretle 2-1 galip vaziyete 
geçen Fenerliler eldeki sayı avanta
jını kaybetmemek için yeni bir hız
la muhtelit kalesini tekrar sardılar. 
Fikretin bir vuruşu ile kale önlerin
de husule gelen kargaşalıktan isti -
fade eden Naci çok sıkı ve isabetli bir 
şiltle 40 ıncı dakikada takımına yeni 
bir gol daha kazandırdı. 
Ankaranın canlı ve enerjik oyun 

culan Fenerin yaptığı bu üçüncü 
gole rağmen yılmadan ve sarsılma-

Tamir Atölyesi 
Kuruldu 

Liman İşletme İdaresinin Azapka 
pıda kurmakta olduğu tamir atölye
si tamamlanmıştır. Şimdiye kadar 
böyle bir atölye bulunmadığı için sı
kıntı çekiliyordu. Bundan sonra De
nizbanka ait vasıtaların tamirleri 
burada yapılacaktır. 

dan sanla başla çalışarak oyun üze
rinde tam bir hakimiyet tesisine mu
vaffak oldular. Nitekim bu çalışma -
larının neticesini de elde etmeye mu 
vaffak olan muhtelit 43 üncü daki
kada yine Alinin ayağıyle ikinci go
lü kazandı. 

Bu golden sonra geriye kalan iki 
dakika yine muhtelitin hakimiyeti 
altında fakat golsüz olarak geçtiğin
den maç ta bu suretle Fenerbahçe
nin 3-2 galibivetile sona errli. 

Harbiye, Alsancağı Yendi 
Izmir, 30 (A.A.) - Milli Küme 

karşılaşmalarına bu hafta da devam 
olunmuştur. Havanın kapalı olmasın 

dan dolayı az bir seyirci önünde ya
pılan Harbiye - Alsancak macı. Al 
sancağın nisbi bir hakimiyeti altında 
cerevan etmf>sine rağmen Harbiye
nin 1-0 galibeyetiyle neticelenmiş -
tir. 

Barut9ücü • Galatasa ray 
Galatasaray lisesi A ve B takımla

rile Barutgücü A ve B takımları dün 
Taksim stadında karşılaşmışlardır. 
B takımları arasındaki maç 5- 3 Ba 
rutgücünün galibiyeti ile neticelen
miştir. A takımları arasındaki maç 
ta beraber kalmıstır. 

- Evet dostum, yerden göğe ka
dar hakkın var. Bundan böyle, oğ
lum, sen ve ben üç arkadaş ola
cağız. 

Çocuk buyudu. .l<'akat baba
sının istediği, beklediği gi

bi çıkmadı. Doğrusunu isterseniz, 
koca mimarın oğlu, gördüğünüz 

an sınırınıze dokunan, burnu 
balası budur diyerek, saniye kay
betmeden bir yumruk savul'acağı
nız, soysuz, haylazın, aptalın biri 
oldu, çıktı meydana .. Babası da 
bunu bilirdi de, dostlarına, ondan 
utanarak bahseder: 

- Vinsent, biraz haşarıca.. Bu 
da, daha çocuk, delikanlı oluşun • 
dan ileri geliyor Büyüdükçe, du
rulacak, aklını başına toplıyacak 
ve günün birinde mimarlık dehasi
le bütün dünyayı yerinden oyna-
tacak. Bekleyiniz .. Görürsünüz .. 

v insent, koleje girdi. Halk da-
ha hala. çocuğun uslanaca

ğıhı bekliyor. Ama ortalarda bir 
şey görmüyordu. Orta kısmı biti
rip liseye ~eçince, kanı kaynıyan 

Vinsent, bilgi namına elde ettiği 
şey, ucuz içkileri karıştırıp, kaçak 
içki satan meyhaneciler gibi kok
teyl yapmak, altındaki otomobil ile 
dağ, tepe demeden uçmak. uçmak
tı. Bir keresinde bu heves yüzün
den az kaldı öbür dünyayı boylı
yacaktı. Mimar, oğlu ile başa çı

kamayınca, önüne aldı ve ona şu 
ültimatomu dayadı: 

- Bana bak Vinsent. Şimdiye ka 
dar, ses çıkarmadım. Ne yaptınsa, 
sineye çektim. Bu sonuncusudur! .. 
Ben, senin mimar olmanı istiyo
rum. Düşün, taşın, baba mesleği
ni devam ettirmek istiyorsan, söy
le. Ben de işimi ona göre tutayım 
ve illa baban yok bil.. Biraz dün
yalığım var. Ve elimden geleni de 
arkama koymuyorum. Tahsili
ne devam etmek arzusunda değil
sen, ve benim de oğlum olmaktan 
utanıyorsan .. Sıkılma söyle .. dedi. 

rife, ustaca bir madik oynar, pa· 
pelleri çekerim... diye düşündü. 

Delikanlı da doğruluk cevheri yok 
tu. Akrep gibi, maddesi- fenalıkla 

yuğurulmuştu. Ne denir? 
Delikanlı işe koyuldu. Ama ne fŞ· 

Çimentodan, kumdan, demirden 
çaldı. Harçtan çaldı. Mesela 200 
torba çimento kullandı. Masraf 
puslasına bunu 500 diye geçirdi. 

Vinsent'e göre, bir ev çerden, çöP 
ten yapılmış ne çıkardı? Herkes 
gelip te ayrı ayrı hnrcını, demiri· 
ni muayene cdee:ck değildi, her hal 
de günün birinde enainin biri çı· 
kar, gözü kapalı evi "kelepir!,, di· 
ye satın alırdı. Bu da tasa mıydı, 
sanki .• Fena mı bir taşla iki kuş vıı· 
ruyordu. Bir yandan masraf pusla· 
!arını kapartarak. para çekiyord\l· 
Öbür taraftan da. baba dostu. h~r 
halde, kendisine umduğu. külliyet 
1i bir el emeği, alınteri hakkı ve
recekti. Para kazanmak buna der· 
lerdi. 

v insent. söz verdiği günde .e"İ 
bitirdi ve doğru EsposıtO" 

nun yazıhanesine giderek, dünysi' 
fethetmiş bir general tavrile bl' 
ba dostuna bunu müjdeledi. !':P" 
İşte, şimdi moruk çek defterini çf 
karacak. ve ne bileyim .. Aferin ° t 
lum. Sana şu kadar dolar yete 
mi? diye soracaktı. 

Ama. hiç te öyle olmadı . ast>' 
dostu Esposito, Vinsent'e doğru e' 

ğildi ve: 
e",ç - Oğlum, seni her zaman s ·tfJ 

rim. Babana karşı olan hürı:netı 
1 

den bu sürprizi hazırladım . sıı;. 
ücret olarak bir şey verecek de ,
lim .. Buna mukabil benden pare' 
sını çekerek yaptığın evi saıı.~ ",. 
diye ediyorum. Bilirsin ki, dıı0"11, 
da herkesin dikili bir ağacı olJ1l

9 

dır, dedi. 
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Ba,vekilimiz 8. Celal Bayar ve Hariciye Vekili B. RüftÜ 
Ara• dün gece Atinadan ayrıldılar ve büyük tezahüratla uğur
landılar. A,ağıdaki resimlerle Vekillerimizin Atina ziyaret-

• • lerine ait muhtelif intıbaları tesbit ediyoruz: • 

Hindistan Yaz.tarı : • 

Bir Harpte 
60 Milyon 

Asker ' 

Bugünkü Hint Köyü 
V K •• ı •• •• Arkadaşıma dedım kı: e Oy USU tal ada~l~~~i~~a~;!.c~r;.t~;~ 

~caklarına supruntuculugu bırak 
~l'Vl'"""'""'4 mamışlar? Eğer süprüntücülüğü bı 

f 
1 

~ raka idiler Haricanlık meselesi 

r ,,1 ~ ""' " - Mesela nasıl?,. 

• 
• 
• 
• 
• 

ı Dört sene süren Büyük Dü6ya har 
• 1 binde çarpışan iki taraf, 60 milyon 

., askeri silah altına almıştır. Merkezi 
devletlerin topladığı asker 21 mil-

• yon, büyük itilaf devletlerinin 39 mil 
yondur. Avrupa nüfusunun yüzde 12 

• si askere alınmıştır . 
Çarpışan bu 60 milyon askerden 

• 
10 milyonu harp meydanlarında öl
müş, 21 milyonu hafif ve ağır suret
te yaralanmış, 2 milyonu kaybolmuş 

• ve diğer 2 milyonu da esir düşerek 
gittiği yabancı memleketlerde has-

Arabalar hali bir araziye gir
di ve durdu. Hepimiz indik, 

yürüdük. Biraz sonra köylüler a
lay, alay gelmiye başladılar. 

Gandhiji-Ki-Jai avazları yüksel
miye başladı. Bunun manası "Gan
diye zafer!,, dir. Kalabalık arttık
ça köy ihtiyarlan ve köycü genç
ler elele vererek, Mahatmayı ka -
]abalık sıkmasın diye etrafımızda 
bir kordon yaptılar ve yurumıye 
başladılar. Bu köylerin hepsinde 
yaşayıp, çalışan köycü kadın ve 
genç erkekler hep orada idiler. 

~- V"QZQll .• ~ kendi kendine halledilirdi.,. 

~ "-Mesela, üç yüz milyon hal--H ı•d Ed• ~ kın pisliğini temizliyen, birkaç 
~ a 1 e ıp ~ milyon Harican bir gün, efendiler, 

• • talıktan, sefaletten ve yorgunluktan 
B. Celal Bayar, Meçhul Asker abiJ~ine çelenk koyuyor ölmüşlerdir. Yahut, tabiri ditf!rle i-

Güneş tepemizde kaynıyor, he
pimiz, bir duman bulutu içinde yü
rüyorduk. Herkesin yüzünden ter 
akıyordu. Bu yorgu~lar güruhu a
rasında hiç solumıyan, terlemiyen, 
odasında yürür gibi sükunla yü -
rüyen, konuşan Mahatmanın ken
disi idi. Köylülerle şaka ediyor, 
bize Cenubi Afrikadaki hayatın -
dan bazı fıkralar anlatıyordu. 

Mahatma ile yürüyen bütün 
gençlerin müşahedesine nazaran o
nun kadar yorulmadan muntazam 
yürümenin sırrını bilen adam yok
tur. Bence bu bir sır değildir. A
yakları rahat olmak şartile ayni 
tempoyu muhafaza ederek yürü -
yenler {'Ok uzun gidebilirler. Bu 
hususta bizim neferleri geçen in -
aan yoktur. 

Bu köylere girdiğim zaman 
Hint köylüsünün ve köyle

rinin sefaleti, fukaralığı hakkında
ki iddialan evvela biraz mübala
ğalı gördüm. Her halde şarkta böy-
1~! eatta bunlardan daha iptidai 
gorunen k öy çoktur. Ayni gübreli 
pl.s sokaklar, ayni içi karanlık ev
ler. Sığırları bana biraz zayıf gö
rünüyordu. Fakat köylünün kendi 
si de pek zarü görünüyordu. 

Bugün her halde orta • 
lıkta bir bayram havası vardı, her 
kesin yüzü gülüyor, ihtiyarlar bi
le çocuk gibi sıçrıyor, gözleri par
lıyordu. Arkadaşıma sordum: 

"Bunlar Harican köyleri mi?., 
"Hayır karışık.,, 

Haricanlığı lağviçin yapılan te
şekkülün gençleri, ekseri karışık 
köylere yerleşiyor, mektep açıyor, 
elişleri, sanayi atölyeleri açıyor. 
Bunlarda yavaş yavaş sınıf farkını 
kaldırılıyor. Bu teşekkül her sene 
bilançosunu neşreder. Memlekette 
kaç kuyunun Haricanlara açıldı
ğını, kaç çocuk okutulduğunu, 
kaç yerde Haricanlık farkı kalktı
ğını ilan eder. En kalkması müşkül 
olan fark mabet meselesinde ... Çün 
kfi kanun, Caste Hindularına bu 
?rıeselede büyük salahiyet veriyor. 
l3ir köyde bir tek 'adam itiraz e
derse Haricanlara bir mabedi ks
Pıyabilir. 

Nihayet, ta lık bir meydana 
nazır bir köy evinin tera. 

l!lna oturduk. Halk meydana top
landı. Mahatma, onlarla sakin, sa
kin kendi dillerinde konuşm1ya 
ba~ladı. Hiç kımıldanmadan, tel:iş
llı bir konuşuşu var. Fakat halk 

li:ı:erindeki tesiri fevkalade roman

tik bir hatip kalabalıga suni bir 

heyecan verebilir. Fakat bu nevi 

~anuşuş daha müessir. Gülüy1'Tlar, 
aşlarını sallıyorlar, aralarında ba-

2!tsı da bir şeyler söylüyor. Biraz 
s~nra köylüler elişleri nümunele
~tni getirdiler. Hasır örmeleri, bez-
er, deri işleri ve saire. Dnha son

l'a bu meydanlığa açılan atölyeleri 
~.:ı:dil<:. Her şey c;ok basit, fakat te-

l ı:ı:. Ben Mahatmanın bez tezgah
a?'t b 

t<:!t • ~şında uzun kalacağını far-
b l'llıştım. Halbuki o, en çok deb
dağlık şubesinde ve deri işlerinde 
tııllrdu. Sebebi bu işin vaktile ta
li~rn~ Harlcan işi olmasından. 
ındistanda bu sınıfın yaptığı it-

~ ~ pisliğinizi kendiniz temizleyiniz, 
t,,,.,I" ,..,,, ı ı ı ~ ~iz artık bu işi yapmıyacağız? de-

seler, ne olurdu? Caste Hinduları 
iki mesele karşısında kalırdı. Ken
di pisliklerini kendileri temizler -
bu halde herkes Harican olur, Ha
ricanlık kalmaz. Yahut bırakırlar. 
Bu vaziyeti de düşünmek ihtimali 
yoktur. Lağım tesisi de bu memle
kette öyle, beş, on senede vücut 
bulamazdı.,, 

Arkadaşım sordu: 
"- Süprüntücüler, böyle kaü 

bir grev yaparlarsa ne ile yaşar
lar?,, 

"-Böyle bir grev çok az sürer. 
Caste Hinduları, üç günde bunla
rın dediğini kabul eder. Hem ka
sap, balıkçı, derici ve saire öteki 
Haricanlar bir sindika yapar, bun
lara yardım eder.,, 
Arkadaşım: 

"- Bu tehdti ve pazarlık olmaz 
mı?,, 

Ben: 
"- Fakat sizin Non - Coopera

tion ihtilaliniz İngilizlerle böyle 
bir pazarlık değil miydi? Eğer in
san, insanlığının haysiyetini baş
ka bir suretle temin edemezse her 
halde grev isyandan daha makul 
bir usuldi.ırı,, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Sere;de yerlilerden biri "Hoş geldiniz,, nutkunu söylüyor 

li • 

tilaf devletleri Biıyük Harpte, 5 mil-
8 yon 700 bin asker ve merkezi mütte

fik devletler de 3 milyon 500 bin u-
• ker kaybetmişlerdir. ,,. 

• Görünmiyen Okyanoı 

Biz insanlar, görilnmiyen bir at-

• 
mo~fer olan 'Okyanosun altında otu-
ruyoruz. Şeffaf olan havanın görü
nüşte hiçbir ağırlığı hissedilmemek-

• tedir. Fakat hakikatte her insan, o
muzları üzerinde koca bir hava yükü 
taşımaktadır . 

• Yükü, hissedilmiyen bu havanın 
tazyiki ölçülüyor. Deniz içinde balık-

• lar da, Üzerlerindeki su tabakaları
nın ağırlığını hissetmeden yaşıyor-

• lar. İşte, insanlar da böyle balıklar 
gibi, hava yükünü taşıyorlar. Vücu
dümüz bu yüke alışkındır. . ... 

Omürler uzuyor 

• Geçenlerde, Oslo'da tarihten önce 
yaşamış insanlar mevzulu beynelmi-

• lel bir kongre yapılmıştır. Burada 
profesör, H. Valoa, muhtelü devir
lerdeki insan ömründen bahsetmiştir. 

• Söylediği nutkunda, insan ömrünün 
gittikçe uzamakta olduğunu iddia et-

• miştir. Tarihten evvel insanların va
sati ömürleri 60 sene imiş. Halbuki 

Her halde bu gezdiğimiz köyler
de Haricanlarla öteki Hindular a
rasındaki farkı köycüler kaldır -
mıştır. • 

• 
bu nisbet şimdi artmış, bugün~ i
J.imıci •• lıı····tuaı -'-·9 'W'C Oö:rle
likle ya§4 ihtiyarların adedi çoğal

Atinaya gelirken yollarda yapılan büyük tez.ahüral • mıştır. 

Gandinin en son 

resimlerinden biri 

ler arasındo iki tanesi en aşağı ad
dedilirmiş: Deri işleri ve süprün
tücülük. Süprüntücülük bizim bil
diğimizden burada çok başkadır. 

Yalnız sokak süpürmek, süprüntü 
dökmek değildir. 

Hindistanın büyük bir kısmın

da müesses lağım yoktur. Tabii ihti 

yaçların defedildiği malzemeyi te

mizlemek hep bunların işidir. Bu 

işten daha aşağı bir şey Hindistan
da yoktur. Deri işleri bile bundan 

yüksektir. 

Halbuki Haricanlar deri işlerini 
bırakmış. fakat süprüntücülüğü bı
rakmamıştır. Bu bırakış Hindis
tana pahalıya oturmuştur. Deri iş
leri ihraç eden ve dahilde kullanan 
Hindistan bu işi Haricanlar bıra
kır bırakmaz, azim bir iktisadi za
rara uğramıştır. Mahatma, bunun 
ihyasına çok ehemmiyet veriyor. 
Kendisi de debbağlık işini pek iyi 
bilirmiş. Esasen onun yapmadığı iş 
yoktur. Onca her iş temiz ve mu
kaddestir. İşçi ne iş görürse gör -
sün bir tek hakiki ve faydalı in
sandır. "İnsan yalnız işi ile insan 
olur . ., Esasının İslıimiyetin binası 
olduğuna kaniim. nfahatmanın bu 
zihniyetine, belki İslamiyetin de 
tesiri olmuştur. 

N ihayet, bir köy meydanına • 
daha geldik. Ortada bir top 

rak yığının üzerine bir örtü ser -
mişler, üstüne '>turduk. Meydan kı- • 
yamet günü gibi rengarenk esvaplı 
köylü ile dolu. Mahatma bunlarla • 
da konuştuktan sonra bir mektebe 
gittik. Bir köy evi odası. Karan- • 
lık . Çocuklar Mahatmanın etrafını 
aldı. Kitaplarını uzattı. Baktım 
hepsi el ile yazılmış. Bu Hindu • 
köycülerinin gayreti gözlerime yaş 
getirdi. 

Hindistanda birçok darülfünun • 
vardır. Yeşil meydanları, büyük 
bina ve laboratuvarları, vakur pro- • 
fesörleri hep İngiliz kolejlerini ha
tırlatır. Hiç şüphe yok ki, bu mü.. .. 
esseseler Hindin uyanışında bir rol 
oynamış ve hala oynamaktadır. Fa-
kat iptidai tahsili nisbeten çok ge- • 
ridir. Hele köy mektepleri yok gi
bidir. Bu karanlık ve zavallı köy- • 
lere tahsil getirmek için gençliğini 
ve çok zaman zengin bir hayatı ter
keden köy hocaları bana darülfü- • 
nun hocalarından daha büyük in -
sanlar gibi geldi. Hatta bu yokluk • 
\'e sefalet içinde okutacağı kitap-
ları bile elile yazan adamlar, Hint 

1 
istiklalinin müjdecileri gibi görün- • 
dü. Kendi kendime sordum: 

"İngilizler, burada orta sınıfı ve I • 
asilzadeganı tutmuşlar, onlara tah-
sil vermiş, zengin etmişler. On- • 
lara Garp medeniyetinin iyi, kötü 
her tarafını vermişler. Acaba bu 
gayret ve bu parayı halka, bilhassa • 
köylüye sarfede idiler acaba bu
günkü Hindistanın şekli ne olur- • 
du?,, 

1 MALATYADA: • 
Bu Sene Kaysı A.z • 

Malatya, (TAN) - Geçen sene ka
yısı mahsulö şimdiye kadar görülme • 
miş bir şekilde çok olduğu için bu 
yılki mahsulün az olacağı hakkında- • 
ki tahminler doğru çıkmıştır. Kayı-

sı ağaçlarındaki meyvalar bir sene • 
evvelkine nazaran bazı mıntakalar-

da yüzde kırk ve bazı yerlerde de 
yüzde 10 - 20 arasındadır. • 

Sere.z istasyonunda halk, Türk mİ•a/irlerini •elci.mlıyor 

Gümülcüne istasyonunda Ba,vekilimi.ze yapılan 
istikbal merasimi 

1·ürk gazetecileri, M~laul Asker abiJui önünde 
selam vaziyetinde 

:.y. 

• Garip bir istida 
Çekoslovakyada Bereho kasabasm-

8 da okumak ve yazmak bilmiyen bir 
kadın, mahkemeye çok garip bir isti
da göndermiştir. Çok iyi resim yap
mayı bilen bu kadın. istidasında, yap-• 
tığı resimlerle, bir bayandan alacaklı 

• olduğunu anlatmıştır. Bu kadına ö
dünç para vermiştir. İki kişinin dö
vüştüğünü gösteren son resim, iste
diği para yerine borçludan dayak ye 
diğini ifade etmektedir. 

• 
• 
• 

.... 
Muhtekirlerin ce.zmr 

Eski devirlerde hayatı ucuzlatmak 
için muhtekirlerin ne suretle ceza-

• landırıldıklarını hatırlatmak fena ol
maz. 

• Orta Çağda, muhtekirler çok şid-
detli surette cezalandırılıyorlarmış. 
Eksik ekmek satan sahtekar fırıncı, 

• derhal rezalet direğine götürülerek 
boynuna elenek dolu bir sepet asılı-

• yormuş. Sahte ölçü ile içki satan mey 
haneci de, rezalet direği önünde boy
nunda asıl: içki şişelerile ayakta di-

• kili tutuluyormuş. 
En fena cezaya, bozulmuş balık sa-

• tan balıkçılar çarptırılıyormuş. On
lar rezalet direği önünde kokmut 
balıkla halka teşhir ediliyorlarmış. 
Malları~ı makul fiyattan çok pahalı 
satan tuccar da muhtelü cezalara • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

çarptırılıyor !armış. 

• 
Büyük bir sigorta lfl 

Miki Mavs'ın kaşifi, yahut babası 
Yolt Disney, Miki Mavs'un sigorta 
edilmesi için büyük bir sigorta şir
ketine müracaat etmiştir. Miki 
Mavs'ın sigortası 50 milyon frank o
lacaktır. ,,. 

Hapisanelerde yatacaklar 
İn~iltere Dahiliye Nezareti, hapis& 

nel~r~ ıslah etmeyı kararlaştırmıştır. 
Bu ışı tetkike başlıyan mernurl ... _ . l . ar,~ 
pısane er~ gezece~!er, koğuşlarda tıp. 
kı mahkumlar gıbi, ayni şartlar al
tında yaşıyarak birkaç hafta kalacak-
lardır. Bu suretle mahku" 1 h 

m arın •-
yatı tetkik edilerek raporlar .. 

h , ona go-
re azırlanacaktır. 
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ERZINCANDA : 
------- .. · 
Yeni Caddeler, 
Güzel Binalar 
Y aptınlıyor 

ERZINCANDA iMAR FAALiYETi: SALiHLiDE.: 

Yeni Orta Okul 
Binas · nın 
Temeli Atıldı 
SaHhll, (TAN> - Orta okulun te

mel atma merasimi yapılmıştır. Ev
vela muallim Melek Kızıldağ, kısa 

bir nutuk söylemiş, sonra Manisa va-
· lisi I...ütfi Kırdar "Salihlililerin baş
ladığı bu işte muvaffakıyetler dile- ı 
rim,, diyerek ilk temel taşını koy
muştur. 

Bundan sonra, belediyenin Cümhu 
riyct meydanına koyduğu Atatürk 
büstünün önüne gidilmiş, Kemal Er-

AYDINDA ÇOCUK BALOSU ı 

Erzincan, (TAN) - İlkbaharla be
nber imar hareketleri canlanmıştır. 
938 yılı içinde bapnlmak istenilen 
bir hayli iş vardır. Bunlar, Erzincan 
•Jstasyon binuımn ve 120 bin liraya 
çıkacak halkevinin bitirilmesi, ba
taklıklann kurutulması, elektrik te
sisatının ihalesi, Erzincan ovasını su 
lama proje ve planlannın hazırlan
ması, sivil orta okulun genişletilme
•al, belediyece açılacak 19 metre ge
ni,liğindeki istasyon caddesi üzerin
•cle bulunan binalann istimlaki, dör-
düncü ~umt müfettişlikçe gönderi- Enincanaa yeni b~ ltinalar yaptınlmış, caddeler açılmışbr. Ya-

~ ~~lin~~~hll~~'=k=~=~=·=~==~==~=·=·=~===~=-~==o=l=~==m=g=~=~=~=o=r=.======== 

1 soyun söylediği nutku müteakıp, va
li, büstün küşat resmini yapmıştır. 
Buradan da halkevine gidilmiş, yine 
vali tarafından radyo hoparlör tesi-

Çocuk bayramı miinasebetile Aydın Halkevinde bir çocuk balosu veril· 
miştir. Baloda vali de bulunmuştur. Yukarıki resim balodan neşeli bir 

anı tesbit ediyor. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları ·Nafıa V.ekaletinin yardımile içme su-
larının membalanndan istasyona ka
dar demir borular içinde getirtilme
sidir. Bunlardan bir kısmı yakında 
ikmal edilmek üzeredir. 

Belediyemiz, geçen bir sene .için
de de faydalı .işler görmüştür. Bu 
ımeyanda, 2,5 tonluk bir itfaiye ara
zözü getirtmiş, akaratını tamir ettir 
ımek ve hastane civarında yeni bira-
1 kar yaptırtmak suretile varidatını ar 
ıtırnuş, bir barsakhane yaptırmıştır. 
•Halk ta şehrin imarı hususunda yar
dım göstermektedir. Meseli Hl§lr 

lnebolu Civannda Çok 
Zengin Madenler Var 
Bu Liman Şehrinin inkişafı için 
Şimendiferin Kol Vermesi Lazım 

Nuri ve nalcı Aziz akaratı ve otelle
rile mağazaları, Erzincana bir süs 
vermiş, çarşının manzarasını güzel
leştirmiştir. 

ERDEK: 

Küçük Bir Ada
da Binlerce Sarı 
Altın Bulunmuş 

İnebolu, (TAN) - . .Kastamonu il
çesinin ihracat ve ithalat yeri olan 
kasabamızın nüfusu, Çankırıya şimen 
difer geldikten sonra bir parça azal
mış, 6100 den 5200 e düşmüştür. Çan 
kırının ithalit ve ihracatı da buradan 
geçmez olmuştur. Bu vaziyet karşı
sında, iyi bir liınan yapılarak ticare
tin istenildiğinden fazla inkişafının 
temini düşünülmüş,fakat mendereğin 
birkaç metre ilerletilmesinden başka 
pir şey yapılamamıştır. 

İleride Karabük fabrikalannın ih
tiyacı için Söğütözü kömür madenle
rinden de istifade edilmesi, bu mak-• 

Erdek (TAN) _ Evvelce tacirle- satla Söğütözünden Kastamonuya 
rlnin dotrudan doğruya Avrupa ve uğnyacak bir demiryolu inşası ve 
Amerika ile 1§ yaptıklan Marmara Samsun ~vzasına bir ko'?- raptı hak 
nahiyesine bağlı Ekinlik köyü ada- kı~da gorulen bazı neşr~yat, ~~rada 
sına son senelerde 1neboludan getiri- alakad~rların nazarı_ dikkatı_nı cel
len yirmi kadar aile iskan olunmuş- beylemıştit. Bu takdırde demıryolu-
t nun İneboluya kadar uzatılması. li-
ur. manımızın inkişafı için pek ziyade 

Bij adacıkta, eskiden kalma büyük lfızımdır. Bundan başka İnebolu ve 
evlerden birinde, ismi dahi bilinmi- . rı sahili birçok madenleri saklı-

b . .,....... f da b" 1 cıva , 
yen ır !r""uS tara ın n ın erce sarı İkt" t v' kAl t• uk b l yor ısa e a e ıne v u u an 
lira bulunduğu söylenilmektedir. Ay .. • t - erine bu sene mühendis-. . .. b d hazi . muracaa uz , 
m şay~ya. gore, u ~ am, _ neyı (er gönderileceği ve madenlerin tet-
.keşfedıp elıne geçen bır motorle, Ka- k .k tt" ·ı ğ. b"ldirilmiştir. İnebolu 
rad . lm . . Key!.. b.. ı e ırı ece ı ı 

enıze açı ış ımış. ıyet u-
tün liman ve gümrük idarelerine bil- civannın maden noktasından çok 
dirilmi§, böyle bir adam görülürse zengin olduğu anlaşılacağına şüphe 
yakalanması bildirilmJtir. edilmiyor. Yeni bir hat yapıldığı tak 

HAVZADA: 

Tenezzüh trenleri 
Tekrar ihdas 
Edilmek Lazım 

dirtle İneboluya uzatılması bu sebep

ten de çok istifadeli olacaktır. Hem i

yi bir limana, hem de şimendüere 

malik İnebolunun süratle inkişaf e
deceği şüphesizdir. 

İnebolu ve civarında arazi çıplak, 
sarp ve dik olduğu için, köylünün ek 
tiği yiyeceğine yetmemekte ve bu ihti 

ki seneye kadar mahsul alınacağı an 
!aşılıyor. 

İlişili Mehmet Çelebi isminde bir 
hayırseverin bundan otuz sene evvel 
Marsilyadan getirterek Jq):j1üye da
ğı tt~"l ilk patates tOh\lD'llan sayesin
de, bu gün İlişi köyünde senevi bir 
milyo~ kilo patates yetiştirilmekte
dir. 

İnebolu belediyesi reisi Hüseyin 
.Kaşif Karagülle, iyi çalışmaktadır -
lar. Bütçe 30 bin liradan ibarettir. 
Buna rağmen, elektrik temin edil
miş, sokakların hemen hepsi yapıl

mış bulunuyor. Mezbaha ve helilar 
yeni yapılmıştır. Şimdi, her sene ta
şarak zarar veren İJd ~y d~sinin 
feyezanına mini olmak içi.n setler ya 
pılmaktndır. Çarşı içindeki belediye 
bahçesi de düzeliilmektedir. Buraya 
Atatürkün heykeli dikilecekttir. 

AKSARAYDA: 

Çocuklar Ö~üm
den Tesadüfle 
I<urtuldu'ar 
Konya Aksarayı, (TAN) - Zelze

le muhitimizde de hissedilmiştir. Ka 
sahamızda bunun tesirleri en ziyade 
Teftiş mahallesinde görülmüş, on 
beş kadar evin duvarları çatlamış ve 
yık1lmışt1r. 

Bu esnada bir duvarın dibinde oy 

nıyan çocuklar, nereden geldiği ha
la ainlaşılamıyan bir yastığın taşlar-

dan 3-5 saniye evvel düşmesi saye-

Havza, <TAN) - Geçen sene, Sam 
sun - Amasya tenezzüh trenleri kaldı 
nlmış, bu sebeple Havza, banyo 
yapmak iı;in gelen yüzlerce misafir
den mahrum kalmıştır. Vilayet umu 
mi meclisitıin içtimaında, bu sene te
nezzüh trenleri işletilmesi için bir 
temennide bulunulmuştur. 

Ağaç Sevcılıl l~ln 
Bir Tedbir 

yacın yandan fazlası satın alınmak- sinde ezilmekten kurtulmuşlardır. 

tadır. Evvelce ziraat mütehassısları Aksaraydan on beş kilo metre u

tarafından yapılan tetkikat, muhiti- zaktaki Akhisar ;köyünün hemen he

mizde fındık, badem, zeytin yetişe- men üst tarafında bulunan kayalar 

bileceği neticesini vermiştir. Altı se- korkunç bir şekilde çatlamıştır. Ka

nedenberi Ordu ve Giresun havali- yalann dağılıp yuvarlanmasından 

sinden 500 bin fındık fidesi getirtil- korkuluyor. Bu köyün başka bir 

miş ve köylüye meccanen dağıtılmış- mahalle nakli çok isabetli bir ha

ıır. Bunlann çoğu tutmuştur. Bir, i- reket olacaktır. 

Havza, (TAN) - Belediyemiz, a
ğaç sevgisini artırmak için bazı ka
rarlar ittihaz etmiştir. 100 meyvalı 
fidan dikene 10, 100 meyvasız fidan 
dikene 5 lira vermektedir. Bu fidanı 
koparan veya zedeleyenlerden 5 lira 
para cezası alınacak, bunun yansı, 
ıuçluyu haber verene ikramiye ola
rak verilecektir. 

KAŞTA: 

Ağaç Altında Ölüm 
Kaş, (TAN) - Dere köyünde Kır

nacık ormanlarında ağaç kesilirken, 
koca bir ağaç Kendive köylü Yusu
!un üzerine düşmüştür. Yusuf dört 
gün sonra ölmüştür. * Kaş (TAN) - Birkaç ay evvel 
Fenikede yakalanıp buraya getirilen 
dolandırıcı ve sahte gazeteci Cemil 
Maksut, altı ay hapise ve altı ay em
niyeti umumiye nezareti altında bu 
lurunıya mahk~ edilmişir. 

SALiHLiDE ÇOCUK BAYRAMI: 

Salihlide çocuk bayramı çok neşeli geçmiştir. 
ltirçok kimsesiz çocuk sünnet ettirilmiştir. 

Bu mftnasebetle de 

satı istifadeye açılmıştır. ' 

Doğruyol 4 Yaıında 
Bulgaristanda çıkan türkçe "Doğ

ru Yol,, gazetesi dördüncü yaşına 

girmiştir. 

[Türk Casusun dan Mabaat] 

Y ilanların Dişini 

Çekmiye Muvaffak 

Oluyoruz 

Aile Tarifesinde Mühim Değiıiklikler 
1 Mayıs 938 tarihinde meriyete konulacak aile tarifesi Mayıs başından 

eylül sonuna kadar tatbik edilecektir. Biletlerin meriyet müddetleri iki 
aydan dört aya çıkanlm.ıştır. Biletler Gidiş - Dönüş ücreti mecmuunun 
yüzde yirmisi ayrıca tediye edilmek şartiyle beşinci ay için temdit edile
biJir Yolcular, beş yüz kilometreye kadar bir ve daha fazla mesafeler -
de de beher beş yüz kilometre ve kesri için keza bir istasyonda biletleri
nin meriyet müddeti dahilinde tevakkuf edebilirler. Grup meyanından 

bir kişi Grupun azimet seyahatinden sonra gidiş - Dönüş istasyonları a
rasında mıntakada mer'i tarifelere ve daha ehven düşerse Gidiş - Dönüş 

tarifesine göre hesap edilecek ücretlerin yarısı mukabilinde biletin me
riyet müddeti dahilinde istediği kadar seyahat edebilir. Fazla tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. (2425) 

*** 
(Ba§t 1kincide) 

Mollanın kapısını çalarken, ben ka 
ranlıkta, köşe başında gözlüyor -
dum. Kapı açıldı. Evvela bir U§ak Avrupa Hattında Mühim Tenzilat 
ve birkaç saniye sonra Sait Molla Avrupa hattında 5 Mayıs 938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına mü-
ile birkaç hoca göründü. Sadık E- him tenzilat yapılmıştır. · 
fendi, Möllayı yanındakilere kar- ı - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her 
şı göstermiş olsun diye hürmetle hangi bir istasynouna ve bilmukabele yapılacak nakliyatın ücretleri, sı-
sclfımladı. Molla, öğrenmiye çalış- nıf farkı aranılmaksızın, ton ve kilometre başına; perakende (3), asgari 
tığı yarım yamalak ingilizcesi ile: beş ton ücreti verilmek şartile (2, 5) ve asgari on ton ücreti verilmek 

- Sizi bekliyordum, dedi. Fır- şartiyle (2) kuruşa indirilmiştir. 
kada bir içtimaımız vardı. Beni Tenzilat miktarı 70 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İstanbul 
bekletmediniz. Teşekkür ederim. arasında "Peynir, Manıfotra, Tuhafiye, Kavafiye, Bakkaliye, Zücaciye ... 
Bu zarf hürmetlerimle beraber ge gibi" bir sınıfa tabi eşyadan ton başına: 
neral hazretlerine verilecektir. Ko Perakende 1470 kuru~ yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuoı.ş ye 
lonele öenden selamlar.. rine 700 ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

Kapı önünde bckliyen kendi o- 2 _ Sirkeci - YeşilköY' kısmındaki istasyonlardan Avrupa hatttmın 
tomobiline bindi, gitti. Yazılan herhangi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatlnın ücreti, asg~~i cM§ 
mektubun verilmesin bile lüzum ton ücreti verilmek şartiyle, ton ve kilometre başına "1,50" kuruşa ln-
kalmamıştı. .dirJ!miştir. 

Beş dakıka "Sonra, Sadıkla oera- 3 - A~vr""u,..._p_a nat ının lieflillnğf b"lr ma-syontınttım ~trkccl - Yeşilköy 
ber, Esat Beyin odasında idik. Bizi kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti verilmek 
sabırsızlıkla bekliyordu. Elimdeki şartile nakledilecek dökme ve çuvallı zahirelerin, yağlı daneleri, tohum-
zarfı görünce Esat Beyin ihtiyarı ların ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe için ton başına "400" 
elinden gitti ve haykırdı: kuruşa indirilmiştir. 

- Yaşayın \ocuklar. 4 - Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2424) 
Zarf açıldı, içinden çıkan hıya- *** 

net vesikalnn şunlardı: Gidiı • Dônüı Biletlerinin Müddeti Uıatılmııtır. 
1 - Komodor Nazmi Beyin mai-

yetinde bulunan yüzbaşı Şemsi Be- , 1 Mayıs 1938 tarihinden itibaren gidiş - dönüş tarifesi, biletlerin me-
yin, muhtelif gün ve saatlerde E- riyet müddetleri bir aydan iki aya çıkarılmak ve yolculara gidiş - dö-
sat Beyi makamında ziyaret etti- nüş mesafesi mecmuu üzerinden beş yüz kilometreye kadar bir ve daha 

ğ . d · A ş R t 1 fazla mesafelerde beher beş yüz kilometre ve kesri için keza bir istas-ıne aır . ., ., A . . imza a - Ü 
rile bir zabıt varakası. yonda tevakkuf hakkı verilmek suretile değiştirilmiştir. cretlerde de-

2 _ Merkez kumandanlığı ya- ğişiklik yoktur. 1 Mayıs 938 tarihinden evvel alınan biletler eski tarife 
veri Burhan Beyin komodor Nazmi hükmüne tabi olacaktır. 
Beyi makamında ziyaret ettiği Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir: (1232) (2426) 

gün ve saatleri bildiren t. H., A., H. 
1. S. imzaları ile bir zabıt varaka-
sı. 

3 - On gün içinde Kont Kapri
ninin Esat Beyi makamında kaç de 
fa ve hangi gün ve saatlerde ziya
ret ettiği hakkında İtalyan karar
gahında tercümanlık eden Türk -
lerden birinin raporu. 

4 - Bu zabıt varakalarında im
zalan bulunan sekiz şahıs tara -
fından aynca imzalanmış uzun bir 
vesika. Bu vesikada, Cami altın

da ve İtalyan zırhlısının bulundu -
ğu sahile yakın bir mahalden ma
çona ile yedi buçukluk dört sah
ra topunun ne suretle mavnaya in
dirildiğini ve Esat Beyin yaveri 
Burhan ve bahriye yüzbaşısı Şem
si kaptanın Maçonada bulundukla
rını hadise mahalline yakın bir 
yerden ve üç sandal içinde bulunan 
imza sahipleri tarafından nası'! gö
rüldüğünü hikaye eden uzun bir 
mazbata. 

5 - Topknpılı Mehmet Bey ta
rafından teşkilat hakkında yazılan 

uzun bir mektup. 
6 - Burhan Beyin Sadıkzadele

rin Ruşen Beye sık sık geldiği ve 
her gelişinde Ankaraya gönderil -
mek üzere müteaddit zarflar bı
raktığı hakkında Ahmet Nuri ve 
İsmail Faik imzalı uzun bir rapor. 

Bu vesikalann vakit ve zamani
le ele geçirilmesi sayesinde yılan
ların dişi sökülmüş oldu. Teşebbüs 
leri boşa gitti. 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 inci kilometreleri ara

sında l 2282.38 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 28/ 3/938 tarihinden 
18/ 4/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/ 4 / 938 tarihinden 9/5/ 938 Pazartesi 
günü saat 15,40 da kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya konmuştur. 

Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zar.f usuliyle icra edile
cektir. 

Muvakkat teminat 921.18 liradır 
Bu işe ait evrak: Tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve eksiltme 

şartnameleri, proje, genel şartname ve mukavele projeleri her zaman Es
kişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhit'L~k ves!.kasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

Mektuplar 9/5/ 938 tarihinde saat 14,40 a kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. "2257 .. 

Kartal • Maltepe Piyade Atı~ 
Okul Komutanhğından : 

Okulda tesis edilecek Basımcvi için aşagıaa yazııı maıtıne ve maızeme
ye ihtiyaç vardır. Tnliplerin 15 Mayıs 1938 tarihine kadar Komutanlığa 
müral!aatları. ffiunlar hakkmda tafsilat her gün Okuldan öğrenilebilir· 

(Telefon: 54 - 8J. 
Adet 

1 
l 
ı 

1 
1 
1 

1'ipo tahı mak1nesi 
Lito Makinesi 
Pedal ,, 
Transpor Tezgahı 
Bıçak makinesi 
Tel Dikiş Makinesi. (2465') 

FEYZIYE MEKTEPLERi CEMiYETiNDEN : 
22 Mayıs Pazar günü saat 11 de Cemiyetin Umumi Heyetinin içtiın-' 

yapılacağından muhterem azanın teşrifleri rica olunur. 



l - 5 - 1938 TAN 

1 E K 
iHRACAT: 

o N o 
•••••••••••••••••••••••••• 
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M i 1 
DIŞ TİCARETİMİZ : 

Aleyhdarlar, "Kahrolsun 
l\türitler,, Diye Bağırdılar 

Hariçten Bazı 
Firmalar Tuz 
istiyorlar 
Dış memlektlerin bazı firmaları 

yurdumuzdan tuz satın almak iste -
diklerini ve nümune ile birlikte teklif 
ler yapılmasını Türkofise bildir
mişlerdir. Pirede bir firma üç bin 
varil kesilmiş beyaz peynir satın al
mak istediğini bildirmiştir. 

Dün muhtelif piyasa1arda önemli 
~ iş olmamıştır. Ziraat Bankası buğ -
daylarından 90 bin kiloluk yumuşak 
kilosu 5,28 kuruştan ve tüccar mal • 
!arından 35 ton ekstra ekstra Polatlı · 
buğdayı 6,22,5 - 6,24 kuruştan sa
tılmıı;;tır. Saım~un malı arpalardan 
yüz bin kiloluk bir parti 4,07,5 ku
ruştan, Adapazar mısırlarından 15 • 
bin kilo beyaz 4,37 ,5 ve otuz bin ki-
lo sarı mısır 5,10 kurulitan satılmı:ş
tır. 

Mart içindeki 
ithalat 
Ve ihracatımız 
Istatistik Umum müdürlüğü 1938 

senesi mart ayına ait harici ticaret 
istatistiklerini tamamlamıştır. Alı -
nan neticelerden geçen senenin ayni 
ayına nazaran ithalatta 3 milyon li
ra artış ihracatta ise 100 bin lira nok 
sanlık vardır. Ihracata nazaran itha
lat fazlası 2,5 milyon liradır. 

Dört kişi, yerinden fırlamışb. 
l3unlann içinde bulunan Osman, e
teğinin altına, bacaklarının arası
?\a sakladığı tabancayı süratle çı
karmış, Hamzat Beyin tam kalbi
itin üzerine boşaltmıştı. 
Dağıstanın ikinci imamı: 
-AI . .laaah ... 
Diye boğuk bir feryat ile yere 

Yu\'arlanmışb .. Facia, bununla kal
lnanuştı. 
Osmanın yanında duran Hacı 

}.f urat ile iki arkadaşı da ayni su
tette tabancalarını çıkararak yerde 
Yatan Ham.zat Beyin üzerine ateşe 
başlamışlardı. 

C aıni o anda biribirine ka· 
nşmıştı. Hamzat Beyin mu

hafız müritleri, Osmanın üzerine a
tılarak onu bir hamlede parçala -
tnışlardı. 

Fakat Hacı Murat, büyük bir çe
"~'-~likıe halk arasına karışmış .. 
1:apıya kadar fırlamış .. sesinin bü
tün kuvveti ile: 

- Ey Honzahlılar! Masum han
ıadelerinizi öldüren.. sizi, hakaret 
\ıe istibdat altında ezen Hamzat öl
dü. 

Diye, bağırmıya başlamıştı. 
l3u feryat, bir parola idi. Cami

rı:· 
Ul civarında iolaşan, şurada, bu-

tada saklanan büyüklü, küçüklü 
~Plar, derhal silahlarını çekerek 
~8tniye hücum etmişler .. müritler-

le kanlı bir mücadeleye giriş.m.is
erdi. 

li:aınzat Beyin aleyhtarlan: 
tr Kahrolsun müritler. 

ltq 1Ye bağırıyorlar.. ellerindeki 
~ tn~la.r ve kılıçlarla, müritlerin 
erıne saldırıyorlardı. Ayni za • 

ll°landa, direkleri siper alınış olan 
tıı .. . 
urıtlerin üzerine kurşun yağdın

Yorlardı. 
Carnı· · · t w nın ıçi, dumanla dolmuş -

t~· Boguk feryatlar, tüyleri ürper
llYordu. Yerdeki halılar ve duvar
t ar, k.an içinde kalmıştı. Camlar ve 

1 a:vandan sarkan kandiller, kami
d~n Parçalanmıştı. Allahın mabe-

ı, korkunç bir maktel halini al -
tnıştı. 

te~aınzat Be!.in muhafızları müs
sadna 0~ak uzere, diğer müritler 
lar ece bırer kama ile müsellfilı o
lar ak: camiye geldikleri için, kılıç
!rl k.ve tabancalar karşısında fazla 
11.., tı a\'emet edememişlerdi. Mağ -
"P Ve pe · b" l'il . rışan ır halde yerlere se-
tnişlerdı· B . 

dar ~nlard~n ancak yirmi kişi ka
tarak kendılerini pencerelerden a
lalltnak k~~tulabilmişlerdi. Silah
Sar ıçın, koşa koşa hanın 
1.-._ aYııı.a gitmişlerdi. Digw er birta
"''01 ?n" . 
ketıdUeu:ı~ler, .. oraya iltica ederek 
bıişlerd?"1 mudafaa etmek iste _ 

ı. 

~akat • · 
lta et . asıler, derhal sarayı ablu-
l'tarbetnı~l~r, ?urada da şiddetli bir 
fll1ttt rrışınışlerdi. Asilerin eleba
Ceği.n~ u mukavemetin uzun süre-

- ı anlayınca: 
ltaı11l'l: akalım, onlan, diri diri ya-

k· biye b 
ılel' tar ağırnuştı .. Bu teklif, öte-

lllarıll\ a!uıdan memnuniyetle kar 
() ıştı. 

~~ ~nda ellerine geçen yanabile-
~ Ylerj 

a başı ' sarayın etrafına yığmı-
~etden arnışlardı. Bunları da birkaç 
~§aı:> s:utuştunnuşlardı. Eski ve 
ll\ıştı. :a· rkay, her taraftan ateş al-
11111 h ır aç d kik er t a a zarfında bina-

ıvı ~ arafını l 1 
l Uritıe d a ev er sarmıştı. 
er· r en b. 
~ ıçlnde ırçokları, bu alev-
d l'di. ~te;.aYır cayır yanıp gitmiş
aı~~l'l. fırıı;n acısına dayanamayıp 
~ı"" &armış anılar da, her tarafı sım 
,, e o an a 'l . 
d ~erler sı erın kurşunla-
e ca. e serile k 

l'l. Verrn. 
1 

re , kanlar ir;in.
ış erdı' 

Ü . 
Çt1Ncü İMAM 

Ş •?l'ıil _$AM iL 
_ bi}i;~;~erin iyi gitmediğini 

'l'ırrnığıtn u.i ~aınzat Beyin: 
' Yı toprakta çalı-

Şamil, imam olmadan evvel 

şıyor. Artık, taşlara takılmıyor. 

Diye verdiği teminatın sadece 
bir gururdan ileri geldiğini çok i
yi takdir ediyordu. 

Nitekim, arası çok geçmeden, 
Hamzat Beye bir suikast hazırlan
dığını Hacı Yasul Muhammet is
minde birinden işitmişti. Ve bu
nu işitir işitmez, yanında bulunan 
müritlerden Hüseyini derhal Hon
zaha göndererek Hamzat Beyi i
kaz edip neticeyi öğrenmek iste -
mişti ve bunun için de Hüseyine: 

- Üç gün zarfında, gidip gele -
ceksin. 

Diye, talimat vermişti. 

Fakat, Hüseyinin Honzaha ha
reketinin ertesi gece, Şamil, sabab 
namazına kalktığı esnada kapı ça· 
lınmış, Hüseyinin zevcesi gelmiş
ti. 

Şamil, bu kadının böyle vakitsiz 
geldiğini görür görmez, mühim 
bir hadisenin vuku bulduğunu his 
setmişti. 

Kadın, vaziyeti, kısaca Şamile i
zah etmişti: 

- Hüseyin geldi. Fakat, hem 
çok yorgun ve hem de pek müte
essir olduğıı için buraya kadar ge
lemedi... Hamzat Beyi öldürmü~ 
ler. 

Dedi. 

Şamil o kadar müteessir olmuş
tu ki: 

- KalU, inna billah .... 

Ayetini okumaktan başka, nıç
bir şey söyliyememişti. 

Vaziyet, son derece nazik ve 
tehlikeli idi. Teessürle bir 

dakika bile vakit geçirmiye müsait 
değildi. Onun için Şamil, orada, e
linin altında nekadar adam varsa, 
etrafa koşturarak Müritler tariki
ne dahil olan kadıları, hocaları, 

kabilelerin bütün ileri gelenlerini 
Gohlokte köyünde umumi bir 

içtimaa davet etti. Kendisi de o
raya gitti. 

Haber gönderdiği adamların hep 

si oraya geldiler. Hararetli bir mü 
zakereye giriştiler ve bu müzake

renin daha ilk safhasında: 

- Uzun düşüncelere hacet yok. 
İmamet makamı, Şamilindir. 

Dediler. 
Şamil, umumi bir ittüakla veri

len bu kararı, derhal kabul etme -
di. 

- Bana yükletmek istediğiniz 

bu yükün ağırlığını biliyorum ve 
bu ağırlığı taşıyabilmek için, ken
dimde kafi derecede kuvvet göre
miyorum. Benden daha ehil ve 
müstahak birini intihap ediniz. Ben 
ona bütün varlığımla yardım ede
yim. 

Dedi. Ve bütün o muhitte ilmi
Ie şöhret bulmuş olan Sacit ismin
de birini teklif etti. 

Sacit te o mecliste idi.. Derhal a· 
yağa kalkarak: 

- Be•, zayıf ruhlu bir adamım. 
İrademe hakim değilim. Halbuki 
memleketin vaziyeti ve görülecek 
işler mühimdir. Bu vazife, cevval, 
faal ve son derece azimkar bir za
ta verilmelidir. 

Dedi. Ve teklüi kabul etmedi. 
Bunun üzerine Şamil, Korako

lu (Gazyo)yu gösterdi. O da ayni 
sözleri tekrar ettikten sonra: 

- Bu iş için, çok tecrübeli .. ce
sareti tahakkuk etmiş .. şimdiye ka
dar yaptlğı işlerle halkın emniyet 
ve muhabbetini kazanmış birinin 
seçilmesi lazımdır. Bu da, ancak 
Şamil olabilir. 

Cevabını verdi. 

Şamil, imameti, yine kabul et -
mek istemedi ve yine başkalarını 

göstermek istedi. O zaman Gazyo, 
ayağa kalktı: 

- Hepimiz biliyorm: ki, çarın 

orduları bizi her taraftan çevir

P.D.iye hazırlanıyor. Eğer başımıza 

Almanyaya Sevkedilecek 
Türk Sün9erlerinin 
Nakil Masrafları 

............................ 
ithalat ve ihracat yekfınlarının 

936--937 senelerile mukayesesi aşa· 
ğıda bösterilmiştir. (Rakamlar üç sı
fır ilavesile). 

1938 1937 1936 
Ithalat 12.362 9.440 6.515 
Ihracat 9.595 9.694 7.361 

Türk - Rumen transit anlaşması 

hükümlerine göre bir partide asga
ri beş tonluk Türk süngerleri BerJ.i.
ne beher yüz kilosu 10,95 Türk lira
sı mukabilinde naklolunmaktadır. Bu 
nakliye ücretinin 750 kuruşu Ru
nıanya deniz yollarına, 153 kuruşu 
Rumanya ve Çek demiryollarına, 

132 kuruşu Alman demiryollarına 50 
kuruşu Köstencedeki masraflara, 10 
kuruşu da müteferrik masraflara a
ittir. 

Kliring 
Hesaplarının 

Son Vaziyeti 
Başlıca ithalat maddelerinin üç ay 

Ankara, 30 (A.A) - İktısat Veka- lık rakamları: (Rakamlar üç sıfır i-
!etinden alınan malumata göre 22- lavesile). 

4 - 1938 ·tarihinde kliring hesaplan 1938 1937 
1.074 durumu şöyledir: 

DIŞ TİCARET 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 

lstanbul ve Londra Ozerin- kredili ithalata ait taahhütler: 

den ihraç Olunacak Hahlar Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

Iran Iktısat Vekaletinin bir tami- kasından alınan hesap hulasalarma 
göre 22-4-1938 tarihindeki kli-ınine göre Istanbul veya Londra üze 

rinden ihraç olunan Iran halıları an ring hesapları bakiyeleri ve kredili 
ithalat için Cümhuriyet Merkez Ban cak Iranın takas anlaşmaları yaptı-

Yün, kıl ve iplikleri 1.084 
Pamuk ipliği 1.731 
Pamuk mensucat 2.269 
Demir ve çelik 5.179 
Makineler 4.589 

527 
3.239 
3.164 
2.797 

Kara nakliye vasıtaları 1.94 924 
Başlica ihracat maddelerinin üç ay 

lık rakamları: (Rakamlar üç sıfır i
lavesile). 

1938 1937 
Tütün 9.411 7.802 
Fındık 2.783 3.199 
Kuru üzüm 2.089 1.403 

g- ı memleketlere satılabilecektir. (Al- kasına verilmiş taahhütler yekun-
kuvvetli bir şahsiyet geçmezse, he- lan: 
pimiz mahvolacağız. Sözü bu ka- manya veya Isviçreye). 

dar uzatmakta ne mana var. La

kırdı çoğaldıkça herkes sinirleni -

yor, ve kalkıp gitmek istiyor. E
ğer burada bulunanlar dağılırlar

sa, bir daha toplanmazlar. O za
man, tamamile başsız kalırız ve 
düşman hücumları karşısında, ne 
yapacağımızı şaşırırız ... Böyle bir 
hale meydan vermek te bir nevi 
düşmanlıktır. 

Dedikten sonra Şamile dönerek: 
- Şamil!. Yoksa, sen de mi bi

ze düşmansın? 
DiYe. balhrdı. 

(Devamı var) 

CETVEL- 1 
Gümrük Tarifesinde 

Değişiklik 
Italyan gümrük tarifesinin umumi 

kısmında birtakım değişilikler ya -
pılmıştır. Mesela buğday ve mısırın 

100 kilosu şimdiye kadar 18 liret i
ken 45 lirete çıkmıştır. MalUm oldu
ğu üzere memleketimiz İtalyan ah
di tarifesinden istifade etmektedir. 

Türkiye Cürnhuriyet Merkez Ban
kasındaki kliring hesaplan borçlu 
bakiyeleri: 

• .J'D• 
Iran sanayi nezareti bir ipek istih

sal inhisarı tesis etmek arzusunda
dır. İnhisar tohum istihsal ve ticare 

1

' 

ti ile koza alım ve satımına sam.il -
dir. 

Memleket l\liktar T. L. 
Avusturya 1.504.200 
Çekoslovakya 3.738.900 
Finlandiya 677.900 
Fransa 3.479.700 
Holanda 1.069.300 
İngiltere 9.111.200 
İspanya 443.900 
İsveç 2 .015.000 
İsviçre 946.000 
Letonya 69.200 
Macaristan 1.059.800 
Norveç 882.300 
Romanya 1.711.500 
Rusya 1.001.600 
Yugoslavya 362.600 
Yunanistan 181.600 

CETVEL - 2 

ET SUYUNA ÇORBA 
Kredili ithalat için Cümhuriyet 

Merkez Bankasına verilmiş olan ta

ahhütler yekunları: 

Yemek pışırcn her kişi et su • 
yu çıkarmasını da bildiğini sana
rak, göz kararlamasile eti suya 
kor ve kaynatır. Onun için hasta
ların çoğu et suyunu yemezler ve 
aç kahrlar ... Hastaya içirilecek et 
suyu sağlam adamların önüne ko
nulacak çorbanı!) el suyu gibi ge
lişi güzel miktarda etle, kemikle 
ve sebzelerle çıkarılmaz. Onun her 
şeyini hesapla yapmak lazımdır. 

Hastaya içirilccek et suyunun 
en lezzetlisi şöyle çıkarılır: Yarım 
kilo et (sığır, dana, yahut koyun) 
tavla zarlan gibi kiiçiik ve birer 
santimetrelik parçalara doğranır. 
Bunlar birer birer ağzı genişçe bir 
şişenin içine atılır. Kapağı maki
neli ve lastikli şişe, en iyisidir. Bu· 
lamazsanız, herhangi bir şişenin 
ağzını gavet ı;ılcı surette kapamak 
ta olur. Şişenin idne su ve tuz koy 
mıya liizum yoktur. Et parçaları
nın hepsi si!'!eye girdikten sonra şi
şenin etrafına birkac kat bez san
lır ve iyice bağlanar~k bir tencere
de soğuk suyun 1eine sişe batırılır. 
Tencerenin suyu hafif ateşin iize· 
rinde kırkbeş dakika kaynar. Ten 
cerenin suyu soğuduktan son • 
ra, şişe daima su:vun içinde kal -
mak şartite, şişenin içinde biriken 
et suyu ince bir tülbentten süzÜ· 
lür. Bu esnada şişenin kırılmama
sı için suyun icinde sıkı tutmayı, 
bir de tenceredeki su kaynarken, 
eksildikçe üzerine sıcak su katma
yı unutmamalıdır ... Bu suretle 150 
santimetre mikap kadar. fakat pek 
lezzetli bir et suyu çıkarırsınız. 

Bunu yapamazsanız, eti tencere· 
de su i~inde de kaynatabilirsiniz. 
Ancak bir litre suya yarım kilo 
et ve üç gram tuz nisbetini unut
mamalısınız. Tavuk suyu olursa 6 
g.ram tuz ister, İ:visi sığır, dana, ko 
yun ve tavuk etlerinin her birin
den 125 gram alarak hepsini ince 
kıydıktan sonra bir çeyrek saat so· 
ğuk suda bıraktıktan sonra kapalı 
tencerede iki saat kaynatmaktır. 
Bu dört türtfi etten çıkan suya da 
sonunda üç gram tuz yeti ir. Fakat 

tencerede su eksilmiş olacağından 
et suyunu süzdükten sonra üzerine 
yine kaynar su koyarak bir litreye 
tamamlamak lazımdır. Et suyu kay 
narken köpiiklerini daima almayı 
da tabii unutmazsınız. 

Et suyu hasta için kuvvetli bir 
gıda olamaz ama, iştah verir. has
tanın sonradan yiyeceği yemekleri 
daha seve seve yedirir ve kolay 
hazmettirir. Başka hiçbir yemek 
yemesine izin verilmezse bile has· 
tanın yüreğini ve sinirlerini kuv • 
vetlendirir. 

İ~erisine şehriye, un, sebze ez • 
meleri ve en ziyade pirinç konul
duğu vakit epeyce kuvvetli bir gı
da da olur. İştahsız hastalara tür
lü türlü yemek yedirebilmek için· 
iyi bir vasıtadır. Çiy eti yiyemiyen 
hastalar da onu et suyu içerisinde 
daha kolay kabul ederler. 

Bizim eskidenberi en mühim 
perhiz gıdamız olan et suyuna pi
rinç çorbasını da hesaplı pişirmek 
isterseniz şöyle yaparsınız: 

Bir litre et suyunu çıkardıktan, 
yahut önceden çıkarılmış olup ta 
soğumuşsa, tekrar kaynattıktan 
sonı-a içine yirmi ~am pirine kor
sunuz ve yirmi dakika pirinçle bir
likte kaynattıktan sonra atesten çe
kersiniz. O vakit içerisine iki yu
murta sansı akıtmak, gıdanın kuv 
vetini arhrır. Yumurta ile tt>krar 
kaynatmıya lüzum yoktur. Üzeri
ne bir limonun suyunu da (yani bir 
litreye bir limon) sıkınca lezzeti i
ki kat olur. Limonun vereceği vi
taminler de başka. 

Midesi bozuk hastalann he
men hepsi et suyuna tahammiil e
der. Hele mideleri zayıf, kansız, gı
dalarında maden almaları lazım o
lanlar en zivade istifade ederler, 
yürek hastaları, az miktarda. et 
suyuna tahammül ederler. Seker 
hastalanna, pirincsiz et su~nun 
zararı olmaz. Yalnız, böbreklerin
den hasta olanlar, kanlanna faz -
laca üre karışmış bulunanlr, da
marlarında tansiyonu artmış bu -
hmanlar, bir de karaciğerleri yor
gun olanlara et ~uyu içirilmez. 

Memleket YekUn. 
Almanya 22.178.534,02 
Avusturya 225.084,18 
Belçika 20.860,09 
Estonya 21.053,00 
Finlandiya 9.309,00 
Fransa 261.283 ,36 
Holanda 143.141,00 
İngiltere 705.613,9. 
İspanya 21.180,00 
İsveç 1.015.218,27 
İsviçre 286.014,44 
İtalya 455.940,71 
Macaristan 536.593,84 
Norveç 59.175,00 
Lehistan 39.933,00 
Yugoslavya 21.069,00 
Yunanistan 30.804,00 
Rusya 30.596,00 

Yukardaki iki numaralı cetvelde 
yazılı kredili ithalatın vadelerine 
göre vaziyetleri: 

6 aya kadar vadeli 
Memleket Resmi Hususi 

daireler şahıslar 

T. L. T. L. 
Almanya 1.306 451,19 4. 704.658,00 
Diğer M. 370.105,20 1.500.233, 73 

Daha uzun veya başka vadeli 
Memleket Resmi Hususi 

Almanya 
Diğer M. 

daireler 
T. L. 

12.249. 752,00 
2.897.051,48 

şahıslar 

T. L. 
3.917.672,74 

964.467,76 

CETVEL-3 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring hesap
larındaki alacaklarımız: 

Memleket Miktar T. L. 
Almanya -a ve b hesapları- 9.103.900 
Belçika ,, ,. 5.600 
Estonya ,. ,, 43.500 
İtalya ., ., 1.879.800 
Lehistan ,.. 165.200 

Pamuk 3.178 2.461 
Çavdar vesaire 1.297 1.649 
Buğday 1.238 4.190 
Arpa 1.370 1.395 
Ham deriler 950 835 
Harici Ticaretin başlıca memleket 

ler itibarile inkisamı şu veçhiledir: 
(Rakamlar üç sıfır ilavesile). 

ithalat 

1938 1937 
Almanya 5.032 3.910 
ltalya 164 833 
Amerika 2.175 1.342 
İngiltere 1.460 :J37 
Rusya 574 536 
Fransa 132 120 
Isveç 268 352 
Çekoslovakya 515 157 
Belçika 199 95 

ihracat 

1938 1937 
Almanya 2.342 3.539 
İtalya 2.923 561 
Amerika 444 1.853 
Ingiltere 292 292 
Rusya 190 375 
Fransa 620 262 
Isveç 51 74 
Çekoslovakya 383 803 
Belçika 168 243 

,/"' r =-•• -··- •cı·-·-, 

BORSA 
30 - 4 - 938 

ÇEKLER 
Ac;rlll) Kapanış 

Parrs 25.725 25,725 
New-York 0.7916 0.7916 
Milano 15.0425 15.0425 
Brüksel 4.7012 4.7012 
Atina 86.7460 86.7460 
Cene"Te 3.4380 3.4380 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4220 1.4220 
Prag 22.7380 22.7380 
Madrid 12.6984 12.6984 
Bertin 1.9686 1.9686 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9880 3.9880 1 
Bükreş 106.0317 106.0317 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.7210 2.7210 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630,-
Moskova 23.8275 23.8275 

PARALAR 
Ahı Satış 

Frank 

Dolar 

Liret :3 
Bete ika Fr. "" ] 
Drahmf .5 
tsv1çre F\ ı::: 

cıı 

> Leva 
13 Florin 
<il 

Kron Cet ii 
Mark 

Q 

t~· 
aı 
'O 
aı 

f! o 
ı:Q 

Dinar 
Kron fsTee 
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I 
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Londra 
Kararları 

(Başı 1 incide) 
vakya hakkındaki itilaf olduğunu 

kaydetmektedirler. 
Ayni mahfillere göre, Fransa ile 

lngiltere, Südetler meselesinin sul
han halli için Berlin ile Prag nezdin
de teşebbüslerde bulunacaklardır. 

Diğer cihetten lngiltere Prag hü
kumetinin bulunacağı imtiyazlara 
mukabil Çekoslovakya arazisinin ta
mamiyetini zıman altına alacaklar
dır. 

Bu mahfiller, Ingiliz - Fransız i
tilafının sulhün tanzimi için yapıcı 
bir siyaset takip etmeyi istihdaf et
tiğini beyan ediyorlar. 

Bu itilafın hiçbir tecavüzi mahi -
yeti yoktur. Yanlış tefsirlere mahal 
bırakmamak üzere derpiş edilen as
keri iş birliği hakkında Roma ve Ber 
line izahat verilecektir. 

Lokarno muahedesinin Almanya 
tarafından feshini müteakip erkanı 
harbiyeler arasında görüşmeler yapıl 
ması kararlaştırılmıştı. Bu görüşme 
ler yapılmış ve o zamandanberi sık 
sık tekrar edilmiştir. Şimdiki ted -
bir ise, sadece eski Fransız - Ingiliz 
taahhütlerin!n tatbike konulmasını 

kolaylaştırmak maksadıyle ittihaz e
dilmiştir. 

Havas ajansının diplomatik mu -
habirinin öğrendiğine göre Fransız 
ve Ingiliz nazırları ayni zamanda 
Fransanın mühim menfaatleri bulu 
nan Spartley adalarının Japonya ta
rafından işgali meselesini görüşmüş 
}erdir. Bu mesele hakkında müşte
rek bir hattı hareket ittihaz edilme -
si için Londra ile Parisin noktai na
zar teatisinde bulunmaları tekarrür 
etmiştir. Ingiltere, Fransız hakları -
nın müdafaası için Fransa tarafın -
dan Japonya nezdinde yapılacak her 
türlü teşebbüslere müzaheret ede -
cektir. 

Prag da vaziyetten memnun 
Prag, 30 (A.A.) - Siyasi Çek mah 

filleri Londranın tebliğini memnuni 
yetle karşılamakta ve Ingiltere ile 
Fransa arasındaki işbirliğinin Av -
rupada sulhun idamesi için mühim 
bir eleman olduğu kanaatini izhar et 
rnektedirler. Bu mahfiller, iki büyük 
demokrasinin teşriki mesai etmesi -
nin sulh çin. pek faydalı olacağım 

kaydetmektedirler. 

Macaristanda tefsirler 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Havas a

jansının muhabiri bildiriyor: 
Macar mahfilleri Ingiliz - Fran

sız müzakerelerine büyük bir ehem 
miyet atfetmektedirler. Bu mahfil -
ler, Ingiltere ile Fransanın bütün Tu 
na memleketlerine iktısadi müzahe -
rette bulunmanın lüzumunu kabul et 
tikleri takdirde bu prensipi bütün 
siyasi meseleler hakkında da tatbik 
etmeye mecbur olacaklarını tahmin 
etmektedirler. 

Macar ziraat endüstrisi mahsulle
rinin frank veya Ingiliz lirası muka 
bilinde satılması memleketin iktısa
di emniyetini ve refahını artıracak, 
siyasi istiklalini takviye edececek -
tir. 

Salahiyettar mahfiller, böyle bir 
hal şekli bulunduğu takdirde bunun 
Berlinde hiddetle karşılanacağını sak 
lamamakta ve bütün Macar matbua
tı anlaşılması pek kolay bir ketumi
yet göstermektedir. Çünkü Maca -
ristan mallarının yüzde 45 ini Al -
manya ile teati etmektedir. 

Vaşington, 30 (A.A.) - Resmi 
mahfiller henüz Londradan diplo -
rnatik raporlar almadıkları için İn
giliz - Fransız görüşmeleri hakkın 
da tefsirlerde bulunmuyorlarsa da 
siyast mahfiller Fransa ile 1ngilte -
re arasında Avrupanın yakın atisini 
alakadar eden bütün meseleler hak
kında tam bir itilaf hasıl olmasını 
görmekten mütevellit memnuniyet -
ilerini izhar etmektedirler. 

Bir-Çek federasyonu teşkili proje
ııini Amerikalılar ekseriyetle tasvip 
etmektedirler. Çünkü ekalliyetler 
meselesinin halli için bunu en mu -
hik bir çare olarak kabul etmekte -
<lirler. Ovle bir sistemin Prag tara -
fmdan kabul(i Çek hükfımetinin ma
nevi vazivetini takviye edecektir. In 
r,iliz - Fransız teminatının İngiliz 
- Fransız askeri deniz anlaşmasına 
ilavesi Amerikalılarda pek iyi intıba 
hasıl etmitşir. Cünkü Amerikada 
rek mühim olan Çek meselesine kar 
rı Tngi1terenin gevşek davranma -
~ındı:ın korkulmakta ini. 

Londra tlazetelerine göre 
Londra, 30 (A.A.) - Londra gö -

TAN 1 - 5 - 1938 

Başvekil Dönüyor 
Heyetimiz Dün Coşkun! 
Tezahüratla U ğurlandıl 

(BQ.§ı 1 incide) 

(B A Ş M A K A L E D E N M A B AT), 

Miisterek 
1 

Hamlemiz 
( BQ.§ı 1 incide J 

Yalnız bu noktada bir tereddüdü· 
1 müz var. Bilgi iyi şeydir. Fakat bil· 
gi adı altında bazan acele acele ya· 
rım bilgi ile yapılan hareketlere te
sadüf edilmiştir. Küçük köy yara· 
tan amillerde; tesadüfle beraber 
muhit şartlarının ve bugünkü ziraat 
usullerinin de tesiri olabilir. Acal>' 
bugütikü gübresiz iptidai ziraat u· 
sullerimizle Orta Anadoluda bir e\ff 
geçindirmek için kaç dönüm lazım? 

sın husust öğle ziyafetinde bulundu 
lar. Öğleden sonra da Pire Yat klü 
bünde şereflerine bir çay ziyafeti 
verildi. 

Başvekilimiz, bugün hareketinden 
evvel Elen ve yabancı gazeteler mü 
messillerini kabul ederek şu beyanat 
ta bulundu: 

"- Yunanistana, mesai arkada -
şım Rüştü Aras ile beraber, Türk -
Elen dostluğu sahasında bir mütem 
mim değil, fakat bir ilave teşkil e -
den Türk - Elen muahedesini imzala 
mak ve büyük dostumuz hükumet 
şefi Başvekil Metaksasa çok nazik zi 
yaretini iade etmek üzere gelmiş ol 
duğumu biliyorsunuz. Elen milleti
ne, bilhassa, müttefik memleketin sa 
mimi selamını ve unutulmaz hatıra
sını getiriyordum. Memleketim hak 
kında Elen milletinin bu derece hara 
retle gösterdiği dostluk hissiyatın -
da, Türk milletir.in dost ve müttefik 
Yunanistana karşı beslediği dostluk 
hissiyatının akislerini gördüm. 

Evvelce de birçok defa ziyaret et 
mek fırsatını bulduğum güzel mem -
leketinizde kısa ikametim esnasın

da, uzlaştırıcı hiıkümdannın ve ken 
disini tamamiyle Elen milletinin sa
adetine hasretmi~ olan bir hüküme -
tin kiyasetli yüksek idaresi altın -
da, nisbeten kısa bir zamanda, elde 
edilen bütün büyük başarılara sami 
mi surette hayran kaldım. Müttefik 
topraklara girdiğimiz ilk gündenbc
ri, esas manzara, her tarafta görülen 
mükemmel bir nizam ve gittikçe bü 
yümekte bulunan bir refahın işaret 
leri olmuştur. 

Yunanistanda gördüklerimizin bir 
tablosunu yapmak mecburiyetin -
de bulunsaydık, muhakkak surette. 
refahın burada teessüs etmiş olduğu 
nu söylerdik. 

Bu akşam, Türkiyeye dönmek ü
zere, Atinadan aynlıyoruz. Parlak 
memleketinizde.ki ikarrıetimizden, 

Türk - Elen birliğin canlı manzara 
sını götürüyoruz. Bütün Yunanistana 

toprakları üzerinde rastladığımız bu 
derece cömert misafirperverlikten 
dolayı duyduğumuz bütün minnettar 
lığımızı bildiririz.,, 

Başvekil B. Celfıl Bayar, sözlerini 
bitirirken, Elen gazetecilerini Türki 
yeyi ziyarete davet etti. 

Başvekilimiz Belgratta çıkan Vre
me gazetesinin muhabirine de beya
natta bulundu ve Türkiyeye avdetin 
den dört gün sonra Belgrada hare ~ 

ket edeceğini, Yugoslavya hükumet 
reisi B. Stoyadinoviçle tekrar görüş 
mek fırsatını kazanacağından dolayı 
kendisini bahtiyar addettiğini söyle 
di. 

Gazeteciler, çiçek bayramı 
şenliklerinde 

Bugün, Atina ve civarının anane
vi büyük çiçek bayramı olan bir ma
yıs arifesınde Türk gazetecileri, yan 
larında Elen refikleri olduğu halde, 
bayram yapan mahlleleri ve bu ara 
da mübadil· mahallelerini gezdiler. 

Kardeşçe bir hüsnükabul gördüler. i 
Türkler Rumca, ve Elenler Türkçe 1 
hararetli nutuklar söylediler. Ka - ' 
mun şefleri, Atatürk eserini tebarüz ; 
ettiren ve Türk - Elen kardeşliğini : 

candan selamlıyan nutuklar verdi- , 
ler. ' 

Gazeteciler, B. Celal Bayan teşyi : 

den sonra da çiçek bayramına işti -
rak ettiler. Türkiyeden gelen müha- 1 

cirler, gazetecileri gayet derin bir 
heyecan ile karşıladılar ve onlan izaz 
ve ikram ettiler. Şenlik yapılan ma
hallelerden gazetecilerin Türk bay
rağını hamil otomobilleri geçtikçe 
her taraftan alkışlanıyorlardı. 

Elen Gazeteciler Birliğinin 
ziya/etinde 

Atina, 30 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Türk gazetecileri, bugün Akropo -
lis otelinde Elen gazeteciler birliği 
tarafından verilen öğle ziyafetinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Matbuat müsteşarı B. Nikoludisin 
de iştirak ettiği bu ziyafette. Zarifis 
ve Zekeriya, Türk - Elen Birliği yo 
lunda iki hükiı.metin eserine iki mem 
leket gazetecilerinin yaptıkları yar
dımı tebarüz ettiren nutuklar teati 
etmişlerdir. 

* Atina, 30 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor. 

Türk gazetecileri, bugün öğle üze 
ri, Etnosun sabık direktörü ve ikinci 
Balkan Antantı matbuat konferansı 
reisi Spiros Nikolopulosun mezarı 

başına giderek çelenkler koydular. 
Bu merasimde müteveffanın ailesi 
erkanı ve bütün Etnos gazetesi mu
harrir ve memurlari da hazır bulunu 
yorlardı. Ercüment Ekrem Talu. bü 
yük ölünün Türk - Elen yaklaşması 
eserine yaptığı büyük hizmetleri te
barüz ettiren bir nutuk söyledi. 

Yeni paktın en büyük 
muvallakıyeti 

Atina, 30 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Gazeteler, munzam p;k -
tın imzalanması keyfiyetinin akisle
ri ile meşgul olarak bu hadisenin 
her taraftan çok iyi karşılanmış ol -
duğunu kaydetmekte ve bilhassa bu 
pakt hakkında "her türlü tecavüz 
tehlikesine karşı profilaktik tedbir,, 
diyen Taymis'in bu sözleri üzerinde 
durmaktadır. 

Katimerini, diyor ki: 
"Taymis'in bu sözleri çok doğru 

fakat ayni zamanda eksiktir. Bu sö
zü şu suretle tamamlamak lazımdır: 
Bu pakt, bundan böyle tamamile el
ele yürümeye azmetmiş olan iki mil 
lelin manevi birliklerini de temhir 
eylemektedir. Yeni paktın en büyük 
muvaffakıyeti, herhalde bundadır.,, 

Türk Vekillerini teşyi eder bir ya
zı yazan Hronos, diyor ki: 

"Bugün hareket eden Bayar ve A
ras, herhalde, buradan bütün Elen 
milletinin Elen - Türk işbirliğinin 
derin manasını müdrik bulunduğu 
ve bunu bütün Balkanlara teşmil et
mek arzusunu güttüğü intıbaını gö -
türecektir .. , 

Prl. Hamit Nafiz Pamir Prl. Pareicu 

Üniversite Heyeti Döndü 

Kırşehir Havalisinde 
Zelzelenin Sebepleri 

(Başı 1 incide) 1YARDIM 
LİSTESi 

niversiteye Jeoloji tahsil etmek üze
re gönderilmiş olan dört istihkam 
subayından mürekkep bir heyetle 
zelzele mıntakasma gittik. Bir hafta < 

süren seyahatimlı esnasında bölge
nin jeolojik bünyesini ve zelzeleyi 1 

husule getirmiş olan sebepleri araş-
1 

(ONUNCU LiSTE) 
tırdık. Gidemediğimiz mıntakalara 'ı 1' Lira K. 

da anket cetvelleri göndererek zel- -- -
zelenin tesirleri hakkında malumat 1357 64 Dllnkii yekQn 

50 00 Balıkpazarı Maksudive ha-
istedik. Bütün bu tetkiklerimiz ile- j nında No. 57 Sabri İbiş 
ride bir broşür halinde neşroluna- f 2 00 Üsküdar Mecit reis sokağı 
caktır. 1 No. 1 fstavro Metaksopulos 

Felakete sahne olan yerler jeolo-
ji bakımından nisbeten eski sahre
lerdir: Granit, porfirit, billuri şist
ler ve mermerler. Bu sahreler Üçün
cü Zamana ait. yani daha yeni taba
kalarla örtülmü~-tür. Bu tabakaların 
ekserisi Oligosen devrine ait jipsli ve 
tuzlu seri ile Neojen devrinde bu 

1409 64 Yekün 

* 
1 

fstnnbul kız ort;-ı mektebi talebe _ 
lcri aralarında 2615 kuruş toplamış
lar ve Kızılay veznesine yatırmış

lardır. Kırşehir İstanbul mümessil -
llğine son verilen yardımlnrın listesi 
nşağıdtıdır: 

Lira K. 

---
50 00 

300 00 

1 00 
1000 00 

25 00 

' 50 00 
330 00 

Terzi Bay P:ın Pl"ltekls 
Steaun RQmamı Petrol sa 
nayi A. Şirketi. 

Ohıınes l\Timnrbaşyan 

Türk Anonim Elektrik şir 

kctt. 
Marko Varon e Bohor Zo 
nana. 
Cemil Aviğdor. 
Adını söylemiyen 
lı bir bayan. 

Üskiidar 

2:'! 00 Behnr rnnıtoznın Bnhlplcrı 

Sorynno ve Hananel. 
10 00 Viktor J\1. Lcvi. 

1 

· Toplu bir merkezden bu araziye da· 
ğılmıya imkan var mı? Hiç şüphe et· 
miyoruz ki vekalet son kararları 

vermezden evvel istihsal imkanlatl 
bakımından da meseleyi tetkik ede
cek ve muhit şartlarının ameli mil· 
tehassısı sıfatiyle asıl alakalı köylii 
vatandaşların da reylerini alacaktır· 
Bu noktayı ileri sürmiye ihtiyaç 
duymamızın sebebi, bundan evvel 
model köyler kurulurken ameli baıl 
hatalar yapılması ve himmetleci.Jl 
kısmen ziyana uğramasıdır. 

H ükıimetimizin bu meselede ge-
çirdiği güzel bir imtihan d•· 

herşeyden evvel verici bir hükumet 
olduğunu ortaya koymasıdır. Bizi!Jl 
eski tanıdığımız hükumetler yaınıt 

almıya bakarlardı. Verimleri ölçü· 
süz ve tesadüfi idi. Cümhuriyet hÜ' 

kumeti, almayı ancak bir zaruret di· 
ye karşılıyor, asıl gayenin verme~ 
olduğunu daima göz önünde tutu· 
yor. Felaket gören sahadaki yarayı 

ı bütün memleket ve millet namın' 
elbirliği ile tamir için yarım milyol'I 
lira ayrılmıştır. İcap ederse dab' 
fazla da verilecektir. 

Bundan çıkan mana şudur ki Tül" 
kiyede kül halinde bir varlık var· 
Bir parçanın elemi, bütün bünyeniJI 

1 hassasiyetle duyduğu bir elemdir· 
Bir taraftaki yaranın bütün bünyt 
tarafından tamir edilmesinde; se'lf 
ve alaka ile, bilgi ile, ihtısasla def' 

, hal harekete gelen müşterek bif 
hamle manzarası vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

INGiLTERE: 

Hava Endüstrisi lçill 
Yeni Bir Plcin 

mmtakalarda mevcut bulunan göl
lerin bıraktığı rüsuplardır. Neojen 
serisi nisbeten ufkidir. Bunlar pek 
eskiden belki de birkaç milyon sene 
evvel az, çok deniz seviyesinde olan 
gölllerde birikmiş ve sonradan Orta 
Anadoluda asgari 1200 metreye ka

dar yükselmiştir. Anadolu yaylası
nın bu yükselmesi, umumiyetle ce
nuptan şimale doğru bir yan tazyi- H 

kinin tesirile husule gelmiştir. Dağ li 
silsilelerile karaların yükselmesine 
sebep olan bu tazyiklere Orjenik 
tazyik (dağları doğuran tazyik) veya 

100 00 Danlel Anjcl ve biraderi , 1 

Pcpo Anjel. , ı 

Londra, 30 (A.A.) - Hava ordu' 
sunun inkişafı planının tatbiki içil' 
Vintenrton'un riyasetinde teşekkil1 

eden ve hava nezaretinin askeri IJle' 
selcleriyle uğraşan nezaretler ar8'1 
komitesi gelecek iki sene içinde hsvf 
endüstrisi istihsalatını artırrnıya rıı' 
tuf yeni bir plan haZJrlamaktaM 
Bu planla hava ordusunun genişle' 
tilmesi istihdaf edilmektedir. 

tektonik tazyik denir. : 

Dağ silsilelerinin ufki ve şakuli i 
hareketlerine sebep olan bu tazyik- ı 
ler henüz heryerde nihayet bulmuş 1 

değildir. Hatta Alman jeoloklarına 1 

göre, Alpler Münihe doğru her asır-
da 25 sm. ilerlemektedir. Binlerce 
asır devam eden Alp iltivaları esna
sında bu nevi hareketin senede bir -
iki sm. olduğu tahmin edilebilir. A
nadolunun hala tektonik yan tazyik 
lerin tesiri altında bulunması ihti- : 
mali vardır. 

25 00 
4 72 

F.liyazar Ruso. 1 

r-:mlnönü kaymakamlıih be 1 

ledlye şube0i müdürlüğü ' il 
müshıhdemini. 

50 00 
100 00 
186 30 

DaYit B. Angcl. 
VltaJis :ıvı:. Polikar 
Omnipol Türk Limitcn şir 
keti ve ıncmurl:ırı. 

30 00 Flcııbasat ve Bozaldo 
50 Niv:ızi Aksoy 

10 00 .Tül Krepcn 
10 00 D. Pandclos 
30 00 Hazzopulo Biraderler. 
9 55 Eminönü Belediyesi Kan -

tarcıları namına. 

: 

YENi NEŞRIY AT : 

Uzun zamand&nberi biriken bu 
yan tazyik, birdenbire kurtularak 
yarıklar veya faylar şeklinde belirir. 
Kırşehir zelzelesi de yer kabuğunun 

ASILZADELER - Ömer Seyfeddin ıc01 
llyatının beşincisini teşkil eden bu eser dr 
çıkmıştır. Bu kitapta Ömer Seyteddi# 

_ 2347 07_ Yektın ı Asılz:ıdeler isimli romanile Efruz BeY '" 
l---~--..;.;.;'"'!!!'!~~~-- ~~~~~~ Ashabı Kehfimiz isimli diğer iki rorTl,ıı 

ve Hürriyet bayrakl:ın isimli nefis bir ııı· 
kılyesl vardır. 

bu şekilde kırılmasından ileri gelc
rüşmelerindcn bahseden Daily He • ı kında iki memleket müsel - bilir. Bu hususta emin olmak iç~n 
rald diyor ki: lah kuvvetlerin tanzimi işi bölgenin hatta tekmil Türkiyenin 

"Almanya ile Südetler hakkında takip edecektir. Fransa ve tafsilatlı bir jeolojik haritasını yap-

kua gelmiştir. Fay cidarlarının gös
termiş olduğu seviye farkı hemen 
hemen 3 metre kadardı. 

Kırşehir zelzclesine gelince. zel
zelenin eski kırıklardan mı, veya ye-

ve bunun delalet ettiği alaka ve tt' 
sanüde ihtiyaç vardır. 

Sovyet Salibiahmerinin 
görüşmelere başlanması pek muhak Ingiltere merkezi Avrupada ve bil - mak lazımdır. Zira yer kabuğunun 
kaktır. Italyan imparatorluğunun ta hassa Çekoslovakyada vaziyetin dü- hareketleri geniş sahalara şamildir. 
nınması ise Italyan gönüllülerinin Is zeltil,mcsi için çalışmalıdır. Yalnız Mufassal bir jeoloji haritası Kır
panyadan çekilmesinden evvel vu- Prag da değil Berlin ve Varşovada şehir zelzelesinin acab k' 'f 

1 
_ 

kua gelmiyecektir.,, da bütün alakadarların bu meseleyi l . d a es ı ay a 
Daily Express diyor ki: süratle halletmeleri için teşebbüste rın yem en oynamasından mı yok-
"Londrada toplanan nazırlar, bulunulmalıdır. sa, yeni kırıkların meydana gelme-

Pragdaki zimamdarlara lüzumu ka- Bertin gazetelerir.e göre sinden mi hasıl olduğunu göstere-
dar fedakarlıkta bulunmak tavsiye- B l cektir. Ayni zamanda istikbal için 

er in, 30 (A.A) - Gazeteler, Lon d hl 
si yapmayı kararlaştırmışlardır. tn - d e te ikeli mıntakaların zelzele ba-

ra tebliğini bahis mevzuu yapmak- k d 
giltere imparatorluğu ile hiçbir ala _ tadır. ımın an tesbitine yardım edecek-

kası olmıyan Çekoslovak isinde In- Döyçe Algemayne Çaytung, di- tir. Bu harita mevcut olmadığı için
gilterenin daha ziyade taahhüt al - yor ki: dir ki bugün hadiselerin sonunu bek 
maması icap etmektedir. "İdealleri tehdit eden tehlikele- !emek mecburiyetindeyiz. 

B. Benes'in Alman ekalliyeti hak- rin ve tebliğde kaydedilen bugünkü Akpınar civarındaki yarıklar 
kındaki planlarından bahseden Dai- fena şartların neden ı'baret oldug~ u- Ar 
l M ·1 · - azi üstünde yaptığımız tetkik-
Y aı ıse, ergeç bazı ihtilatlar vu - nu ôgrv enmek isterdik. Parisle Londra 

k ı ler esnasında Akpınar civarında mü 
ua ge erek B. Benes'in çekilmesini arasında askeri bağların takviyesini him bir yarığa tesadüf ettik. Bu ya-

icap ettireceğini bildirmektedir.,, icap ettiren birşey görmüyoruz. Ma-
T · . d .. 1 d' rık kısmen grarıitten yapılmış bir 
aymıs gazetesı e şoy e ıyor: amafih eğer Fransa ve İngiltere bu 'f 

"E k' b' d 1 k ması in üzerindedir. Heyetimiz bu-
s 1 ır ost u yeniden teyit o- suretle hareket ederek kendı'lerı'nı· 

lu · t 'k' . 11 nu takriben 18 Km. kadar takip e-
nmuş ve yem eşrı ı mesaı yo a- daha ziyade emniv. ette hisseyliye-

rı açılmıştır ve bu iki memleketten kl debilmiştir, Bu yank sarsıntının 
ce er ise buna bir diyeceg~ imiz yok en şiddet! k b Id ğ b hiç birinin siyasetini değiştirmeye lü tur. e vu u u u u ir mınta-

zum kalmaksızın elde edilmiştir. Her kada bulunduğu için hiç şüphesiz 
Eğer Orta Avrupa hakkında düşü ehemmı'y t' b " "kt·· 30 iki hükumet bir taraftan müdafaa ve e ı uyu ur. - 40.000 

nülen hattı hareket, Prag zimamdar k" ın· • h t 1 bir taraftan da Avrupanın teskini ış ın aya ına ma olan 1906 San 
lannı adalet yoluna sevke muvaffak F · k 1 hedefini güdüyorlar. Mütehassıslar ransıs o ze zelesi Pasifik kıyıları-
olursa fena gerginlik unsurlarından · b" k arasındaki müzakerelerini ya _ b' · na tnuvazı ır şe ilde uzanan bir fa-
ırı ortadan kalkmu: alacaktır • 

.,. yın yeniden oynaması yüzünden vu-

ni faylardan mı hasıl olduğunu öğ
renmek için muhakkak surette daha leliıketzedeler için teberriiiİ 

1 
esaslı tetkiklerin yapılması icap e- Ankara, 30 CA.A - Bugün So~ 
der. Büyük Elçisi, Kırşehir felaketzed" 

Harap olmuş köy ve kasabaların leri için Sovyet Salibiahmeri ısr' 
yeniden tesisi Dahiliye Vekaletince fından 10 bin Amerikan dolan teb" 
kararlaştırılmış olduğundan yeni in ruda bulunulduğunu Hariciye VeJCİ' 

t k !etimize bildirmiştir. Büvük kot1lf 
şaa ın urulacağı arazi kısımlarının • - t' 
b.. l · · 1 ve dost memleketin bu samimi ııl unye erını a akadar eden şu müşa- ~ 
h kasının bütün Türkiyede çok iyi 

edelerin üzerinde durulacağını ü- dostane tesirler hasıl edeceği şüP1'" 
mit ediyoruz. En ziyade hasara uğ- sizdir. 
rıyan evlerin umumiyetle allüvion- * . 
lar üzerinde, yamaçlardaki dolmalar r 
d Ankara. 30 (A.Al - Belçika ~l(I a veya başka başka bünyede iki tı' 

si bugün Hariciye Vekaleti Ge ,, 
cins arazinin biribirine temas ettig~ i S k t · ı·•tlv e re erı Numan Menemencioğ" 
kısımlarda inşa edilmiş evler oldu- i ~ z yaret ederek hükumetinin J{ır 
ğunu gördük. ·9• 

hir zelzelesi dolayısiyle taziye 111· ~ 
Bu zelzele, gezdiğimiz 42 köyde yatını bildirmiş ve Hariciye Gefl ~ 

pek çok tahribat yapmı~tır. Zelzele Sekreteri bu münasebetle gösteril~ 
daha hafif olsa da hala devam et- alakadan dolayı Belçika Elçisirıe t 
mektedir. Ve ilk sarsıntıların sakat- şekkür etmiştir. 
lamış olduğu binalar hergün yıkıl- Muğlatla zelzele o/Ja 
m~tadır. Zaten kerpiç veya sel taş- V 
larıyle yapılmış binaların tahribi de M~ğla, 30 (TAN Muhabirınde" ıfl 
pek kolaylıkla vuku bulmaktadır. Bugun burada iki zelzele oldu. ~41 
Felaket görenlere Kızılayın ve Dev- saat 16 yı 10 geçe hafif hissed

11 
jJ 

Bunu saat 17 yi J O geçe ikinci " 
letin yard~mlarından başka halkın zelzele takip ettı. Sarsıntı şarlt~ 
da y~pacagı kıymetli yardıma gaze- geldi ve hayli şiddetli oldu. fs1'' 
telerın vasıta olmasını dileriz. Buna hiçbir hasar kavdedilmedi. 
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BULMACA 

1
'<>LOAN 8AGA! 

1 - Blr nevi şerbet 
2 - Tokat - Niabet edatı 
3 - Muvafakat sesi - Blr sokak a,.• 
4 - Denizcilerin kullandıtı ölçü 
5 - Erkek - Şekerin zıddı 
6 - Familya - Derun• 
7 - Kemiksiz - Bir kağıt oyunu 
8 - Rum kadın ismi - Kemiğin özü 
9- Kontrol 

10 - Merzuat - İspanyanın meııhur bir 
şehri 

TAN 

Gümrik Muhafaza Genel Komutanllğı lıtanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Deniz vasıtalan için 32 ton ikinci benzinin 2/5/938 Pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tasınlanmış tutan 7040 lira ve ilk teminatı 528 liradır. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırhyacakları tek
lif mektuplarını Galata Eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona 
vermeleri. .. 2095,, 

Eskiıehlr Nafıa Müdürlüğinde•: 
Esklphir - Çifteler yolunun 3 + 080 - 13 + 000 kilometreleri ara

sında 17597.18 lira keşü bedelli Şose esaslı tamiratı 28/3/938 tarildnden 
18/4/t}38 tarihine kadar eksiltmeye konulmUf ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazarteal gi
nü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Viliyet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şoae tafsilat ve hülisa keşifleri, grafik, fenni prtna

me ve eksiltme şartnameleri, genel şartname mukavele projeleri ve lma
tatı sınaiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmıı müteahhitlik vealkaaiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 numaralı kanunun 
tarüi veçhile teklif mektuplanna eklemeleri lAzımdır. 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. "2258,, 

Kocaeli Vilayeti Da imt Enci menlnd• • : 
1 - Adapazarı - Hendek yolunun 3 ill 5 nci kilometreleri arasın-

da yapılacak 5716 lira 80 kuruş keşif bedelli Moloz tap ihzan ip kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ihale Mayısın ikinci pazartesi günü aaat 15 de viliyet maka
mında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunladır: 
A - Bayındırlık işleri genel prtnamesi 
B - Hususi şartname 
C - Mukavelename 
D - Keşif cetveli 
4 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası, vilayet Nafia müdürlüğün-

il 

biri 

\rUl<ARIOAN AŞAÖIYA: 
1 - Bir nevi tatlı 
2 - Hintte bir şehir - Su yolu 
3 - Şahsi zamir - Göze görUlme.z 
4 - İplık sarılır - Ekmek (farisi) 
5 - Yememek ve içmemek - Horozda 

• den alınmış fenni ehliyet vesikası ve 428 lira 75 kuruşluk muvakat temi
nat mektubu veya banka makbuzu ile teklü mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 32 nci maddesine tevfikan zikredilen günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vilayet makamına vermeleri lanmdır. 

vardır. 

6 - Nota - Emir sigası 
7 - Telefon nidası - Kadın adi 

8 - Bina malzemesi - Yalım 
g - Maruf bir amiralimiz 

ıo - Bir yemiıı - Deniz kenarında bu
lunur. 

Istanbul Uçüncü Icra memurluğu
nun 937 /429 sayılı dosyasından: lpo 
tek cihetinden satılmasına karar ve
t'l 1 en ve tamamına 29700 lira kıy-
:ıet takdir olunan Galatada Kara-
0Yde Kemankeş Kara Mustafa Paşa 
:ah~Uesinde cepliesı emişçi soka
! bır tarafı Melek hanı diğer tara
~ v41 yanı Havyarhanı ile mahdut 

ayyar haıu sokağında eski 1,3 yeni 
9, 11 numaralı dukkiınları müştemil 
hanın 3/~ hissesinin açık rtırma 
"1retiyle satılacaktır. 
Binanın evsafı umumiyesi: 
Havyar hanı avlusunda 1. 3. O. nu

lllaraıı dükkanlar ile Yemişçi Hasan 
~kağında 11/1 ve 9/1 numaralı dük 
anıyle hanın methalini havi zemin 
~~ •iıtunları mermer kaplamalı ka
Oliferli bodrum katı ile birlikte y~ 

di kat han. 

Bodrum katı: Zemini çimento dö
teli kalorifer dairesi ile kömürlük
ten ibarettir. 

di Zeı:run katı: Methalde biri demir 
1tı lerı doğrama camekanlı iki kapı. 
\P el'diven altında bir kahve ocağı 
ernışçı Hasan sokağında astor ke
~ bir büyük ve Havyar hanı av-
1:8Uııda cephesi olan iki dükkandan 
.. •rettir. Hanın merdiveni 4 üncü 
(ae te kadar mermer koridorlarla 
l'ııt ranıik) çinisi ile döşenmiş odala-
B~~~eleri de parkedir. 
~ncı kat: Bir alafranga hela, bi-
darı 08nıek8nlı bölme olan üç oda

ibarettir. 
lta~i, üçüncü, 4 üncü kat birinci 

ın aYnidir. 

tın ~net kat: Bu kat da diğer katla
-~1ni olup yalnız bir oda nok

!ı . 
~bıacta alektrik ve terkos ve ka-

8 er tertibatı mevcuttur. 
~~ı: Zemin katı 64 metre mu
~ \' ı olup bu katın üstündeki kat
~he~~şçt sokağı ile Havyar hanı 
~. erınde birer metre şanişini var 

'l'aıı 1 
7c '1 P erin muhammen kıymetin 
)' . 112 . 

a 1lıtll nıspetinde pey akçesi ve-
bu11\l ~ b~r banka teminat mektu
l.tu~ ıni1 bulunmaları lazımdır. 
\re bele.ı~rn vergiler ile vakıf icaresi 
fat l'ij 

1Yeye ait tenvirat ve tanzi
~ lat~Urnu ~rçluya ait olmak üze
~ltk ~elınden tenzil olunur. 20 
tttt. 20G4 akı! taviz bedeli alıcıya a-
~Uıı\lıı\ln numaralı icra ve ınas ka
ı::••ın. !26 ncı maddesinin 4 üm·ü 
d l'iııde 

1 
eVfikan bu gayri menkul 

... ~ili!\ J>otekU alacaklar ile alaka 
•1.111 "-- \>e lrtif it 
\te "'1.l hakta a ha~kı s.ahipleri-
ta ~ rına ve hususıyle faiz 

!'ahıtıde e dair olan iddialarını ilin 
n itibaren 20 gün içinde 

Posta ile gönderilecek mektuplarda vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. Bu işe ait şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin vilayet 
Nafia müdürlüğünde müracaatlarL "2180,, 

Esklıehlr Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 - 15 + 300 kilometre arasında 

yapılacak 12837.90 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı ve imalitı aınaiye 
inşası 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazartesi günü saat 15,20 ye kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi En
cümeninde kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülisa keşüleri grafik. fenni ve eksilt

me şartnameleri, genel şartname, mukavele projeleri ve imalatı sınaiye 
projeleri her zaman Eskişehir Nafıa Müdürlüjünde görülebiliı:. 

, ______________________ , .. ____________________ ,~ 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikaaı ile se~i 

içi11de Ticaret odasından alacakları vesikayı 2490 No. lu kanwıun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri l.Azımdır. 

•STA-"IW. <;4YR~~~IUER KOMlSYO.HUNDAK· 
f), 1.' o: Semıi • Sakalı --Emliiiiıo:~ '-a..iwm...t BÜffJ/c GclN. 

Mek uplar 9 5 938 tarihinde saat 14,20 ye kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Postadaki vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. "2256,, 

Eskiıehlr Nafıa Müdürlüğünden: 
Sarıköy - Mihaliçcık yolunun 4 + 400 - 13 + 4SO kilometreler ara

sında "11571.19., lira keşif bedelli yeni tose ve sınaf imalat inşaatı 28/3/ 
938 tarihinden 18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise 'de talip 
zuhur etmediğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf asuliyle 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilaret Dainıl Encümeninde ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 868 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve ek

siltme şartnameleri, genel şartnamesi, mukavele, projeleri ve lmalltı sı
naiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 13,30 a kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazan itibara alınmaz. "2255., 

Ka rta l Belediyesinden : 

3871 

4572 

4688 

7855 

7892 

7939 

7963 

8177 

8687 

8689 

8694 

Kurtuluş 

Heybeliada 

Usküdar Umra-
niye karyesi 
Beyoğlu Kamer 
fiatun 

Feriköy 

Beyoğlu Kamer 
hatun 
Çengelköy 

Beyollu Kamer 
hatun 
Yeşilköy 

Büyükada Yalı 

Davutpaşa 

Kuyularbaşı 

E: lcadiye 
Y: Kürkçü 

Yaln.ız 
Servi 
Kılınç 

Arslan 

E: Korentl 
Y: Ortakır 

Fesli yen 

Lokmacı 

Kişü ve Çengel. 
köy çeşmesi. 
Papatya 

E: Eksidi 
Y: Saadetli 
E: Mustafa 
bey 
Y: Konak 
E: Atlama 
taşı 

Y: Kırımlı 
Aziz 

lluhcumnen K. 

E: 11 - 13 - 15 131,50 metre ana 400 Açık 
Y:ll Artırma 

Duvarla mahdut 120 
" kuyulu 298 metre 

E: 8 Mü. 
mahallen: 4 

ananın 14/72 his. 
90 dönüm tarlanın 230 ... 
1/6 his. 

.. E: 64 

Kagir üç hanenin 1400 Kapa-
640/1536 his. lı zarf 

E: 25 - 27 
29 

Mahallen 
29 - 31 - 33 

Bahçen ahşap 220 Açık 
hanenin 60/100 His. Artırma 

E: 27 Mü. 
Mahallen: 2 

Harita: 8 
E: 17 Arsa 180 " Y: 19 

10 Bahçeli ahşap hane- 110 " nin 1/6 His. 

4 Kagir hanenin 1440 Kapa-
4/5 His. lı zarf 

E: 4 Y: 22 Kulubenin 1/5 his. 50 Açık 
Artırma 

E: 2 1166 metre arsa 2240 Kapa-
Ada: 48 lı zarf 

Parsel: 38 
286,00 metre arsa 300 Açık 

Artırma 

7 
Ada: 245 

Harita: 5989 

Belediyemiz itfaıyesi için 250 - 300 metre 30 - 3~ Atmosıere müte
hammil 112 Milimetre geni§liğinde Hortum alınacaktır. Şeraiti İngiliz 
ipliği ve İngiliz örgüsü 28 iplikli bulunmak ve İstanbul itfaiyesince 30-
35 Atmosfere mütehammil olduğuna dair vesika getirmek prtiyle mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin % 7,5 pey akçesiyle Kartal Belediye 
Dairesinde 13/5/938 Cuma lriinü saat 14 de hazır bulunmaları ilin olu- Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 13--5-938 tari

hine düten Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran ııavrimübadil bonosiledir. 
nur. "2487,, 

evrakı müspiteleriyle bildirmeleri ı 
aksi halde haklan tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaştırıl 
masından hariç kalacaklardır. Bu hu 
susa dair şartnamesi 10-5-938 ta
rihinden itibaren icra dairesinde a~ 
sılı olacağı gibi daha fazla malUınat 
istiyenlerin ayni tarihten itibaren 
mezkılr numaralı dosyaya müracaat 
edebileceklerdir. Birinci artırma İs
tanbul üçüncü icra dairesinde 6 hazi 
ran 938 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar yapıla
caktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdir
de en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle artırma 15 gün ta
lik edilerek ikinci artırma 21-6-
938 tarihine müsadif salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Bu 
kere gayrimenkul en son artırana i
hale edilecektir. (7326) 

Askeri T•blye Okulundan: 
Askeri Tıbbiye okulunda mevcut 1324 çift fotfn d69 terlik 800 çuval 

630 teneke, sandık ve saire 16 kalem eşya 13 Mayıs 938 cuma günü sa
at 10 da Beyazıtta okul binasında açık arttırma ile satılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 208 lira 27 kuruftur. İlk teminatı 15 lira 62 kuruştur. 
Eşyalar Okul binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisy0na 
gelmeleri. (829) (2369) 

Kocaeli Yilc1yetinden : 
İzmit - Karayakuplu yolunun 5 :X 9lJ6 - ıu A ·ı:.ıo kllometreıen ara

sında ihzar edilecek 3608 metre mikap taş Mayısın 16 ıncı Pazartesi gü
nü saat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu§tur. Keıif bedeli .. 5023., lira 36 kuruştur. isteklilerin o giln zikre. 
dilen saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplannı Ticaret Odan 
vesikası ve VilAyet Nafıa Müdürlüjünden ehnm19 fenni ehliyet V88ibm 
ve 376 lira 75 kuruıluk: muvakkat teminat mektubu veya banka makbu
zu ile 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat veçhile viliyet 
makamına, prtname kefif cetveli ve mukavelenameyi görmek istiyenle
rln de VilAyet Nafıa Müdilrlüğilııe müracaatlan lizımdır. Posta ile gön
derilecek mektuplarda vukua gelecek teehhür kabul edilmez. "2485,, 

------.................................... 
SIRKETI HA YRIYEDEN: ' . 

Buaün Mayum 1 i olmak miinalebetile Boiaziçinde tenez-
züh edecek •JID yolculanmızm Köprü ile bütün ilkeleleri
mizde, otomobiller için de Kabat&f ve Oaküdar iskeleleri ara
sında ritme ve ıelme çok müaaid seferler bulacaklar, Çamlı
ca'ya çıkacak olanların da Oaküdar tramYayı ile :yapılan ten
zilli müfterek biletl•den iatifacle edecekleri ilin olunur. .. , ................... . 
Eszema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMIN 
lndlamım. Blnlette lıuta11 hrtumıtfır. Eczanelerden lateyhılz. 



ız================:-=======================-======== 

~--------------------------------..;.;~ VENOS I 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttınr. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
kremi asri kadın güzelliği· 
nın bir tılsımıdır. 

VENÜS 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazıö 

renklerile kullananları hay

rete düşürür. Dudaklarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan

dıklan yegane rujdur. 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlmıt 
f evkallıde ince ve hafif Ve
n üs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini üade eder. 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sü.rüldüjünde cilde fevkala

de tabü bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

VENÜS 
KiRPiK 

Siirmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kalb

lere ok gibi saplanır. 

Levazım Amirlii!i İlônl~n ı 

,.llll•llll•llll• llll• llll• llll• llll• llll l llll• llll• llll• lllll ' 11 ' Maslakta Prevantorium için yapı-

•_15 İZ de bu kremden şaşmayınız ,;_I ~.~!~1~8!~~ s:~~;~1:;rz:~::i~:1:~3 
• :. Acenteleri: Karaköy Köprübaşı ma komisyonunda yapılacaktır. Ke-

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu şif bedeli 1904 lira 95 kuruş ilk temi 

• 

• 
• 

• •••• Tel. 22740 natı 142 lira 87 kuruştur. Keşfi !st. 
KARADENiZ POSTALARI K. inşaat şubesinden bedeli mukabi

KREMLERi 
• 
• 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. 
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se·· 
nedir daima üstün ve eşsiz kal- 1 

rnıştır. • 

KREM BALSAMIN •ı 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- • 

linde alınır. İsteklilerin kanuni ve -
1 Mayıstan itibaren Karade- sikalarile beraber belli saatte komis-

niz postalarında aşağıda yazılı yona gelmeleri. (501) (2440) 

değişiklikler olacaktır: SALI * 
POSTALARI gidiş ve dönüşte Maslakta Prevantorium su ihtiya-
Zonguldak İnebolu, Sinop, Sam- cını temin için tesis edilecek motör 
sun, Giresun, Trabzon ve Rize- pomp ve teferrüatının pazarlıkla ek-
ye uğnyarak Hopa'ya kadar gi- siltmesi 3 Mayıs 938 salı günü saat 
decek gidi§te ilaveten Tirebo- 14,30 da Tophanede levazım amirli-
luya ve dönüşte Pazar'a uğra- ı ği satınalma komisyonunda yapıla -
yacaktır. caktır. Keşif bedeli 1116 lira ilk te-
PERŞEMBE POSTALARI gi- minatı 83 lira 70 kuruştur. Keşfi İsi. 

diş ve dönüşte İnebolu, Ayan- ~· İnşaat şubesind~n bedeli m~kabi-
larak vücude getirilmiş yegane. cık, Sinop, Samsun, Ünye, Fat- l~nde ~lınır. İsteklılerin kanunı ve -
sıhhi kremlerdir. = sa Ordu Giresun Görel T ı... sıkalarıyle beraber belli saatte ko -, , , e, rau- . 

1 1 
. 

zon ve Rize'ye uğrayarak Ho- mısyona geme erı. (502) (2441) 

pa'ya kadar gidecek ve dönüşte Dik" 1 · : b" "k · ı 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla• ilavetekn Of ve Akçaabad'a uğ· 46e43 ~7ı0e;~~~~ ~ırp:~ı rr:,~ 1~1;~ 

değil sıhhi evsafını Londra, Pa- rayaca tır. . 
1lt~jl;;;:~~~~ ris, Berlin, New York güzellik. 1 kılo pamuklu kırpıntı ve 45289 kl-
f?i enstitülerinden yüzlerce krem _PAZAR P.OSTALARI gidiş ve lo hAki pamuklu kırpıntı için kır-

arasında birincilik mükifatını. donüşte Zonguldak, İnebolu. pıntı ve imaliye ücreti verilmek su-
kazanmış olmakla isbat etmiştir. Gerze, Samsun, Ünye, Fatsa. 1 retiyle çarrta§lrlık bez battaniye, el-

• Ordu, Giresun, Vakfıkebir ve biselik, kaputluk kumaş olmak üze-
KREM BALSAMlN := Trabzona uğrayarak Rizeye ka- re kapalı zarfla münakasası 3 Ma-

.. _ . . . • dar ve d~nUfte llAv~ S ü rme- yıs 938 sah günO~ saa-ı 10.30 aa Top-

KREM BALSAMIN • 

Gunduz iç.ın yağsız, g~e ıçın ' ne ve Tıreboluya ugrayacaktır. han~de levazım amirliği satınalma 
yağlı ve __ hal~s acı badem il~ ya:• (2~391 komı~yonunda yapılacaktır. Hepsinin 

• pılnıış gundtiz ve gece şekillerı= tahmın bedeli 22613 lira ilk temina-= vardır. • tı 1696 liradır. Şartname ve kumaş 
. KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde= nümuneleri komisyonda görülebilir. 

satılır. lNGtLtz KANZUK ECZANESİ • Bu bir fenni hakikattir ki: Kırpıntılar yalnız MilliFabrikalardan 

• BEYOCLU - İSTANBUL = KREM PERTEV isteklilere ayrı ayrı ihale edilebilir 

••llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• llll[• Kanun.i vesikala.riyle te~lif mektup-

T. iŞ BANKASI TELEFONLARI 
T. lş Bankasının Ankara telefon rehberindeki 

numaraları 
. 

yem 

santralına 

iş 

bağlanmıştır. 

kurulan Bankası 

] 
ve Umum müdürlüğün 

lüğünün bütün 

numaralardan 

merkez müdür-

servislerini bu 

isteyiniz. 

BASUR MEMELERiNi 

REKT A ~tJlvlL~DINIZ 
lç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmİf fiıtüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

Şark ispençiyari L6boratuvarı, lstanbul 

Cildi temizler, pürüzsüz ve larını ıhale saatınden bır saat evvel 
gergiq, tutar. komisyona vermeleri. "489,, "2118 .. 

Buruşuklukları giderir, tabi! 
güzelliği muhafaza eder. 

1 L >. N 
l\IR. RALPH HENRY ROSEN • 

BERG, ailevi sebepler dolayısiyle 

soyadı olan ROSENBERG'i usulü 
dairesinde tebdil ve valdesin in soy
adı olan "ATKİNS,, i soyadı olarak 
kabul etti$inden b undan böyle 
RALPH HENRY ATKİNS olarak 
tesmiye edileceğini beyan eyler . 

r istanbul ;. 

1 OÇONCÜ NOTERi 1 
Eminönünde Valde Harundan 
1l<>h r~kapıda Dördüncü VAkıf 

Istanbul Uçüncü Icra memurlu
[,rundan: Mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilen ve tamamına 

hanına ta~ınnııştır. ••mi 

'1240 lira kıymet takdire olunan E
yüpte Kasım Çavuş mahallesinde 
eski yeni cadde ve sokağında eski 
15-17 yeni 27-3 numaralı bir ta
rafı bakkal Ismail dükkanı ve kıs
men Emin hane bahçesi ve kısmen 
Kamil bahçesi solu müfrez bir hari
ta numaralı mahal ve arkası Saime 
bahçesi önü yeni cadde ile mahdut 
müfrez bahçeli bir evin tamamı a
çık arttırmaya konmuş olup 30-5 
-938 tarihine müsadif pazartesi gü 

nü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizde aç1k arttırması icra ve arttır
ma bedeli mukadder kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulduğu surette a
lıcısı üzerine ihalesi yapılacağı aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü ba
ki k almak üzere arttırma on beş gün 

1 -ı1_---S-a-tı_h_k_E_c_z_a_n_e _____ • 

1 Gazian tepte Merhum Tevfik Do- ı 
ğan eczanesi satılıktır. Arzu e-

müddetle temdit ~lunarak 14-6-
938 tarihine tesadüf eden salı günü 
yine ayni saatte dairemizde yapıla -
cak ikinci açık artırmasında mezkur 
gayrimenkul en çok arttıran üstün-

' rlPnlerin Ayıntapta Doktor Me-

- cit Barlasa müracatlan. -

Dr. HAFIZ· CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

P azardan maada saat (14,30 

18) e kadar. Salı, Cumartesi 

dan 
(9,30 

dan lZ) ye kadar fıkaraya meccanen 

Divan yolu No. 104 
Telefon: 21044 - 22398 

Sahibi ve-, umumi neşrıyatı ıdare 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze

tecilllc ve Neşriyat Türk Ltmitet Şlr· 

keti. BasıldıiJ yer TAN Matbaası. 

de bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak 
etmek isteyenlerin takdir edilen kıy 
metin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
pey akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat. mektubunu vermeleri la
zımdır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların irtifak hakkı sahiple
r inin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte daire

mize bildirmeleri iktiza eder. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalırlar. Satış peşindir. 

Bu yeni ve 

sihramiz 

SiHiRLi GOZ 
Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

Tecrübe ediniz. "-"'-'''......_ ........,~,.,._ ......_ ""1 
On kadında dokuzu, ~ Artık; sizJ yaşmızdan fazla Uıti- ~ 
tenlerine uymıyan bir ~ yarlamış gösteren ve yüzünüzde t 
renkte pudra kullanır- ~ "plakalar,, halinde , .. apı~ adi t 
1 

.. I • ,.. pudraJan bırakınız ve bir güul· , 
" m :e stctaım 'DUUUe o-- ~ ar ve yuz en sun ı i lik üt has d-..:111.1 rinl ~ 

makyaj görmüf,, bir kuyunuz. 
tekil aldıklan gibi yatların- ~,,...._,,...._..__,~ 
dan fazla ihtiyarlamıt gö- ·· ·· ·· d ı~'-al h ı· yuzunuz e p AK ar a ın-
rünürler. Yeni icat edilen 
tayanı hayret " Chromo

acope,, makinesi, pudra 
renklerinde bir inkılap yap
tığı gibi ıihirJi bir göz, mev
cudiyetinden bile fÜphe e
deceğiniz niıbette pudra 

renkleri arasındaki ahengi 
ifta etmiftİr. ki bu, Toka
lon müessesesi kimyagerle
rine birçok tabii renkleri e
aaılı bir tarzda mezcetmek 
imki.ntnı vermi,tir. Artık 

de yapı,an adi pudralara 
nihayet ver iniz ve bugün
den T okalon pudraaınm ıih
r i.miz renklerini tecrübe edi
n iz. Yüzünüzün bir tarafına 
b ir renk ve diğer tarafına 
da batka renk bir pudra ıü· 
rünüz ve cild inize hangisi 
daha uygun geldiğini görü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla
narak cazip, sehhar ve ade
ta tabii bir aüzellik temin 
ediniz. 

Ha yanların Nazarı Dikkatine: 1 
Satın aldıiınız Tokalon kremi vazolarının 

büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize İa· 
de ettiğinizde beheri için 5 kuruı alacak, ayni 
zamanda kıymettar mükafatları bulunan To· 
kalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
hilıPt +nSU"fim ptfoeıPktir. 

J//M ............. ı ...................... .. 

Yeni adresimize dikkat 
TESHiLAT BAKKALİYESİ 

Eminönü Meydanında V alide han altındaki mağazamızı 

istimlak dolayısile 
lstanbul Bahkpazar Caddesinde 47 Numeroya 

tatındığımızı muhterem mütterilerimize arz ile eski 
teveccühlerini d ileriz. 

Mezkur gayri menkulün nefsinden 
doğan birikmiş bina ve vakıf icaresi 
ve tanzifiye ve tenviriyeden müte -
vellit bilcümle vergi mükellefiyeti 
~orçluya ait olmak üzere satış bede
linden tenzil olunur. 20 senelik va
kıf taviz bedeli ile tapu harçları alı
cıya aittir. 

Mezkur gayri menkulün evsafı u

mumiyesi: Zemin katı: Toprak avlu 
bir bodrum; bir hela zemini çimen

to döşeli mutfak bahçede birkaç ağaç 

bulunup üst tarafı duvar ve bir ta
rafı tahta perdedir. Asma katta bir 
oda bir oda vardır ve yüklü doplı -
dır. Ust kat: Büyük bir sofa üzerin-

..... 

AGRIYAN 
• 

BiR SIRT'I 
BİR GÜNDE TED~ 
Bir anne, oğlunun ıztır• 
larını bu me,hur yakı 1 

teskin etmlstır. .. 
Bayan \' . C. yazıyor : .. En kiiÇ 

oğlum , işinden tlörıünco arka.sının 
dereoo ağrıd ığmılan ve belini do 
taınaclrğından şikAyot ediyordu. 
yat nıaı,clan ev\•el bu feci halini gli 
oo hemen bir delikli ALLCOCK 'i 
ıın ı tar.bik ettim. Hissettiği sıhhi 
cııklı~ın pek şayanı hayret olciuğuıııl 
eabl\b kalkınon ağrilarının uı.m ıuneJ1 
oldııılunu buyuk Lir memnuni)'1 

eöyledi ... 
Artık, bu vakılar varken, ark• 

neından, luınl>ago veya siyatikttırı 
tırap çekmek Lcyhmlcdir. f!t 
af;rıynn mnlınllo bir delikli ALL, e 
yakıRı nı tat hik cdini7. OTO:'ılATİ li 1 
~lASAJ gibi bütün ağrıyan yere 8

1 
lnr sı caklık yayıldığı vo ağrılaruı d~~l 
ğunu bi edeooksiniz. ALLCOCK Y 
11oak bir el gibi yeni bir kan oe"6 
ettırP.rek ağrıyan mahallere su 
bahşeder. 

"biti 
AJ.LCOCK yakrRtnın terk 1 

Capsıcnm, 1''rankınSf'n!ie. :\1yrrhe " 
ııörebilmesi için dairemizde açık bu· gibı k ıymctlı m ıı.ddf'ler vard ır. 

lundurulacak arttırma sartnamesinP Ucın vo taklit yakılarrlıın ı;n1'I~d 
ve 936 / 2556 numaralı dosyasına mü- içın delikli ALLCOCK yakı ları ü:ıc~~ 

de iki yüklük olan büyük bir oda ve 
mutfağın üstüne rastlıyan mahalde 
içinde bir gusulhr.ne diğer bir oda 
bir hela mevcuttur. Mutfak ve üs -
tündeki oda ile beraber beden du
varlnrı kagirdir. Ahşap kısmın kap 
laması yeni içi eskidir. Umum mesa
hası 158 metre murabbaından iba . 
ret olup bundan 24 metre murabbaı 
bina ve 70 metre murabbaı bahçe 
ve kalanı ahşap binadır. Daha fazla 
malumat edinmek isteyenlerin 5-5 
-938 tarihinden itibaren herkesin 

racaatla icap ed • h t 1• kırn' • .ıı daire ve kartal re.<rimli rıı~~a 
en ıza a ve ma u- ı dikkıı.ı Ct'tini~. ButWı eczanell'l_. 

matı almış ve öğrenmiş olacakları kuruşa satılır. 
ilan olunur. 


