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5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmuı li

zun bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
rum bırakmaymız. Tam eserin. fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

ekoslovakyada 70000 Kişi Silah Altında 
Almanlarda Hududa Boyuna Asker 
·Yığıyorlar, Vaziyet Çok Gergin 

. 
Almanya Taarruz Ederse Fransa da 

Çeklerin Yardımına Koşacak -
Çok Ağır Bir 1 

Mesuliyet 
Yükü· 

~hmet Emin YALMAN 

B ütün dünya, bant hesabı
na yeni korkular geçiri

Jor. Çekoslovakya iti alevlen
lbİftir. Memleketin içinde biribi
l'İne düflDILD iki cephe kuran 
t.derle Südet Abnanları ara
lllkla mmademeler olmuttur. 
8uıün belediye seçimleri veaile
•ile daha ağır hi.diıelerin de ol- , 
...... miimkündür. 

Dif@I" •-aEta.u Alman - '..-ek Çekoslovak ordusundan bir kısım ve Çek Başvekili MU- Hodu 
~dundan da silah pkırtıları 
a.liyor. Şakırdryan ailihların Hevyork, 21 (Hususi) - Ü- mn bir taarruza uğraması lak- re 70,000 aRk('ri silah altına al-
llaQtlaka çatJfl!laaı lazım gelmez. nited Pres'in Avrupadaki mu- dirimle FrtlNltlllın karşılıklı mıştır. Fakat bıi askerlerin si· 
p.L.... 1 habirleri bildiriyorlar: yardım mutıMtleai mwiblnce IAh altına alınmasının hakiki 
~bir defa da hiç bek enmez ç kler . .J _.,_,,,. w• • ç beb" b. . t•ıa. k k"' "d 
·•0ı.-~· p&•,.ctiı tutabilir. Ayruqıq ~PıJe.-ri ç. ,:...:,,;::::,,.:nı. !• ıe.,;_ ır ~:w:._us~::.:-. 
l--• L &.-- a..ı• _ _. b" kOBlovakyanın uzerine dıkilmiı pada harp ..... ha 11eldiitnl resmi bir teblli neşrederek bu hldi 
.....,.,", _,-.,,. tenaıt euen ır ı· B""til A k k .. l • ti 

4o,.~ l 1 al ır. u n vrupa or u ve BOIJ eml.f r. seler hakkında neşrolunan mübala -
..... !.!.. at atınca ne a ~~YQ merak içindedir. Dakika başın- Fransa Hariciye Nazın M. Bonne galann esassız olduğunu anlotmış • 
~-- olmıyor. Arkatlan dıger da tehlikli bir hareketin başla- bugün İngiltere ve Sovyet Rusya ııe- tır. 

r 1-.ırga geliyor, çatıyor. m beki • Ç""nk"" b. ta firlerile görüşmüştür. Bununla beraber Pragda da Alman 
ası enıyor. u u ır • . 

Ba utikrarazlıfın ve emniyet- fta ç k 1 k d•w Anlaşılmıyan bır nokta, Almanya- evinin önünde nümayişler yapılmış 
ıt:-•:Jt.: __ , ,. u• • L ra n e OS ova ya, ıger ta• ntn bU sırada bir harbe girişip giriş- Ve Çekler bir kiciyi yaralamıe.lar, 
-"61.._..n cuu am ını artıftıracaR ftan Al h d ~ı-;.. . . . " ır ol: • • ra manya U Uıwuına mıyeceğidır. Fakat Çekoslovakya daha sonra Almanya sefaretine ait 
"'•'en ağır mesulıyetin Fran- asker yığmaktadırlar. her ihtimale karşı hazırlanmıştır. bir binada bulunan beyaz haç kahve 

... Hariciye Nezaretine ait oldu· .. .. • • Yarın (bugün) Çekoslovak· sinin camlarını kırmışlardır. 
~ görüriü. Bu Nezaret, banp F~~ ~uku~tının .. llaltiJd. yada belediye seçimleri yapıla· Ostrava - Moravska'da halk "Al -
öl~ile en berbat bir irtica kay- getli bir mumealli bugun beya- cağı için Çek hükftmeti emniyet man evi,. ni muhasara etmiştir. Po-
rtıafulır. Hiçbir .zaman aki belle- natta bulunarak Çekoal,ovaJcya- ve asayişi muhafaza etmek üze- (Devamı ıo uncuda) 

MERSiNDE BAYRAM 
Gençlik Büyük Şefin Huzurunda 

Büyük Bir Geçit Resmi Yaptı 
Mersin, Zl (Hususi) - Büyük 

haliskirlanna kavuşan ve onu 
ınhhat ve ne~ içinde gören Mer 

sinlilcr, görülmemiş bir bayram 
sevinci içindedirler. 

Bütün ~hir baştanbaşa, elek
triklerle, renkli f cnerlerle dona· 

tdmıştır. Dün gece saat Zl de 
bqla)·an fener alayı, halkın coş 
kon ve ne~li tezahürleri ara • 

aınd• ıeç vakitlere kadar de • 
vam etmittir. Bu sırada deniz • 
den ve karadan havai fişekler a· 
tıbyor gemi ve motörler düdük 
çalarak bu şenliklere heyecan 
ve hız veriyordu. 

Tezahürat sırasında önde Hal
kevi bandosu olduğu halde genç 
ler, coşkun bir sel halinde muaz 
zam bir alay \'e büyük bir inti-

a · zamla Cümhurreisimizin ikamet 
buyurdukları beledi~ e parkmın 
içindeki köşkün önüne gelmiş -
ler ve orada hiiyük tez.ahürler
dc bulunmuşlardır. 

Ulu Önderimiz. bir ara. "yaşa, 
'arol, Atatürk!,, sesleri ve coş
kun alkışlar arasında köşkün 

balkonuna çıkmışlar, 1ıalkı se -
lamlıyarak iltifatta bulunmuş-
lardır. 

Gecele) in Atatürk kö kten hiç 
bir yere çıkmıyarak odalarında 
meşgul olmu tur. Vali ve bele
diye reisinden Mersinin umumi 
vaziyeti hakkında izahat almış
lar ve bir aralık telefonla Baş
vekilimiz.le görüşmüşlerdir. 

Büyük Önder saat l 8 de de 
Silifke yolunda bir otomobil ge-

• zintisi yapmışlardır. 

Türk - lngiliz Dost
luğu Kuvvetleniyor 

Yapllan Mall Anlatmalar Hakkında Baıvekll 

Celal Bayarın Söylediği Nutuk, lngiliz Gou
teleriala Hararetli Neıriyatını Mucip Oldu 

Londra, 21 (A.A.) - Anadolu A -
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

17 Mayısta fırka içtimaında Baş -

vekil B. Celal Bayar tarafından yapı

lan beyanat bütün İngiliz gazeteleri 

tarafından alaka ile karşılanmıştır. 

Bu gazetelerin bir kısmı İngiliz Türk 

dostluğu etrafında mütalealar ve tef 
sirler neşretmişlerdir. Bu cümleden 
olarak Taymis neşrettiği bir makale
de Türkiye hükumetinin Balkanlar· 

difini amrtmaz. Hiçbir zaman 
hni bir fq öğrenmez. Gizli en
friltıa Jiplomaisinin en malalıem 
'-'•idir. Fakat ifin en berbat 
._,,,, ,.lfD' ki F rcamz ltariciye-

------------------------------------------- da ve bütün yakın şarkta bir sulh ve 

Elektrik Şirketinin 
Satın Alma Mukavelesi 

Yarın imzalanıyor 
Iİıain siy•eti, banf ve demokraai 
8İJIG8etinin maskeftni tQfır. Bu 
...... ,., vakit vakit gözleri f'Jflr• 
flr. llıiyiizlii, riyalı bir P/iften 
6elıienebilecek bütün lenalİklan 
dofanır. Tesellüm Muamelesi 1 Temmuzda Bitecek. 

G aribi şu ki, Fransanın bu si
yaseti, dünyayı en berbat is

t!harınzlığa düşürmekle beraber her 
:1den evvel Fransanın en esaslı men 
~tlerini baltalamıştır. Fransa ken

diaUe dost olabilecek her milleti, ha 
firı, kıncı hareketlerile birdüziye gü
:-dirmıştir. Fransız diplomatları a-
eta zıd diplomasi cephesi hesabına 

~htnıışlardır. Demek ki, Fransa ha
l'lcl)-esınin kıncı gidişinin Fransız 
hlellfaatlerine hizmet etmek gibi bir 
hlazereti bile yoktur. 

rt ~iz ~e.ndi hesabımıza; Fransız ha-

i
Cil Yesının ve Fransız müstemleke

c e'"'-· •&Uın emelleri hakkında hiçbir 
~nıan kendi kendimizi aldatmadık. 
d:r.~ı~ banş sevgimiz dolayısıyle ken 

lZi tuttuk. Bundan başka Fran
•ız :rn·11 ı etine karşı olan dostluk, Türk 
hlillet· · · ı ıçın eski bir an'anedir. Fran-:t hariciyesinin siyaseti bunu bir
,.: bire kıramadı. Herşeye rağmen 
• __..nıenuı uyanmasını gönlümüz is
-u. l'ransızlann eski köklü, gurur
ba, lablt fikirlerden kurtulacaklan
ltt, liyaaetlerini, ortadaki canlı vazi
Yetlere ayar edeceklerini ümit ettik. 
~ bu ümidi boğmak için 
~ ıeleini yaptılar ve yapıyorlar. 

(DeMmı 10 'l&ftCUda) 

HükGmet, Şirketi Beı Sene 
Umum Müdürlük HaDnde 

Müddetle Bir 
idare Edecek 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)

Nafia Vekaleti ile Istanbul Elektrik 

Şirketi arasındaki müzakereler sona 

ermiştir. Nafıa Vekili Ali Çetinka • 
yanın başkanlığı altında toplanan, 
Vekalet müşavirlerile şirket mümes

silleri, satın al,ma mukavelenamesi • 
nin teferrüata ve tatbikata ait bütün 
usuller üzerinde tamamen anlaşmış

lardır. 

Yarın pazar olmasına rağmen, ça· 

lışmalara devam olunacak ve muka· 

vele pazartesi günü. öğleye kadar im· 

zalanmağa hazır bulunacak ve imza· 

!anacaktır. M;üteakip günlerde ya • 
vaş yavaş teslim ve tesellüm mua . . 
melesine başlanacak ve şirket, 1 tem 

muza kadar hükfunete tamamen del 
rolunmuş bulunacakt.Jr. 

Hükumet müesseseyi, beş sene 
müddetle Nafia Vekaletinin emir ve 
mürakabesi altında hükmi şahsi1eti 

haiz bir umum müdürlük halinde i· 
dare edecektir. Nalıa Vekili Ali Çetinlııqa 

•••••••••• 
Hatagda As
keri Tedbirler 

Alınıyor 
Ankara, Zl (A.A.) - Haber al

dıiımna göre Hatayda bulunan 
Franaıa memarlan otomobiller· 

le hudut üzerindeki ban Hatay 
köyleri ile yine badat &serinde 
ve Hataya mücavir binek ve ko-
şum hayva~lan ile köylerin ka
dın ve erkek nüfualannı ve eli si 
lih tutabilecek erkeklerini ve bir 
harp vukuunda her köyün besli
yebilecell kavveti ayn ayrı ta. 
bit etmişlerdir. 

Diler taraf tan, bir böliik Fnn 
sn askeri Suriye • Türkiye hada 
du üzerinde bulunan meydanı· 
ekbez civanndaki demir köprtl • 
ytl muayene ederek altına dina
mit koymUftUr. 

llrl•cl Beı Yllbk Pl•aa 
Dahil Son Faltrlkalan• 
lnıasına Baıla•ıyor 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) -
Sümerbanltın birinci beş yıllık en • 
düstrileşme plinma dahil süperfoa
fat ve zaçyağı fabrikalannın Zon • 
guldakta kurulması kararlaıtırılmıf 
tır. 

sükUn amili olduğunu tebarüz ettir

dikten sonra Türkiye hükıimetine bu. 
suretle mali bir yardımda bulundu

ğundan dolayı Büyük Britanya hükıi 
metinin hareketini takdir etmekte ve 

muftffakıyetle neticelenmiş olan bu 

müukerelerin İngiltere ile Türkiye 
arasındaki iyi münasebetleri bir kat 

daha kuvvetlendireceğinin muhak • 

kak bulunduğunu ilave etmektedir. BQflJelıil Celal Bayar 

General Mariç Bugün 
Eskişebirde Olacak 

Dost Yugoslav Harbiye Nazırı 
Ankarada Hararetle Uğurlandı 

1 

Fabrikanın tesisatı Alman firma • 
lanna ihale olunmuştur. Aynca İstan j •' 
bulda kurulacak porselen fabrikalan 

(Det14mı 1 o •ftC'l&daJ Gene~I Mariç'ln iatikbalindea Mr mtıba (Yum 10 uncuda) 
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Bakkal Kıy af et.inde Ko
mitecilerin Marifetleri 

BELEDiYEDE : POLiSTE: 

Hamallar da Salmatomrukta 
Bir Ornek Elbise iki Ev Çöktü 

K ati faaliyete geçmeden evvel 
küçük kuvvetimizi bir iki 

gün dinlendirdim. Z. Beyden al
dığım haberler üzerine bir müca.
dele pHinı ha7.ırladım. Bekleme 
yerlerini de tayın ettim. Hedefim 
Lister ile bakkal Todori arasında.
ki muhabereyi tutmak ve bu mu
haberelere ület olanları birer bi
rer ortadan kaldırmaktı. Tnyin et
tiğim glinde Z. Bey yoldaşlarına 
katıldı ve gizli mücadeleye atıldı. 

Çamlıcadan ayrıldıklarının dör 
düncü günü miicadelemizin ilk za
ferinin müjdesi ile ganimetlerini 
aldım. Z. Bey Dudullu ile Sultan 
çiftliği nrasınd:ı kurduğu pusuya, 
uzun ve iızuntülü bir beklemeden 
sonra şileli Yorgiyi düşürmüştü. 
Üzerinde bulduğu üç mektubu bir 
arkadaşla bana göndermişti. 

Rumca dili ile yazılan bu mek
tuplardan biri, Şişlide Kağıthane 
caddesinde bakkallık eden (Praş
kuva} ya aitti. Zarfın içinde yine 
o ci\>arda bakkallık eden Petro ile • 
Vasile yazılmış birer pusla çıktı. 
Bu mektup ve puslalar bu adamla 
rın bakkallık ile beraber komite
cilik te yaptıklarını anlatmış ve 
bize ugraşılacak yeni adamlar ta
nıtmıştı. 

ikinci mektup, Mavrimirali-
lcrle pek yakından alakası olan 
metrepolitlerden birine ait idi. Bu 
mektup içindeki haberler bakımın 
dan Listcre yazılan mektubun bir 
kopyesi idi. 

L ist~re yazılan mektuba ge
lince: Buna mektup dene

mezdi. Küçük bir kitap kadar var
dı. Bahsettiği şeylerin hülB.sası 
şunlardı: 

1 - Şile belediye reisi Ali Efen
di, Şileye iki sant uzaklıkta bulu
nan Kızılca köyüne milli kuvvet
ler çeteleri için ekmek ve erzak 
gönderiyor. Çete kumandanlarının 
1stanbul ile mektuplaşmalarına va 
sıta oluyor. Yirmi gün sonra Kı

zılcaya Sadık Kaptanın çetesi ge
lecektir. Bu çetenin yok edilmesi 
ve kaptanının ele geçirilmesi için 
Rum komitecilerile herşey görü
şülmüş ve kararlaştırılmıştır. Bu 
defa köy her taraftan sanlacak ve 
yapılacak baskınla Sadık Kaptan 
neye mal olursa olsun tutulacak
tır. Listerin de bir miktar kuvvet 
ile bu baskında bulunması rica e
dilmektedir. 

2 - Şileye milli kuvvetlerin mo 
törleri pek sık gelip gitmektedir. 
Her gidişlerinde mebus ve zabit 
olduklan anlasılan birçok kimse
leri alıp Anadoluya götürmekte
dir. Bu kaçakçıların daima Pendik 
ve Maltepeden Şileye geldikleri 
anlaşılmaktadır. Birkaç gün evvel 
Kara Manol ne>fer elbiseleri ile 
dört kişinin Şileye geldiklerini ve 
o akşam motörle Akçeşehire gittik 
lerini görmüştür. Pendik ve Mnl
tepede bulunan İngiliz memurlnn 
nm bunları görınemelerinden şikn 
yet edilmektedir. Çamlıca ve ci
varlarında gösterilen dikkatin o ta 
raflarda da gösterilmesi arzu olun 
maktadır. 

3 - Gebze, Taşköprü, Çal ta
raflarına gönderilen Yeniköylü İs 
tam donmüştür. Gebze komiseri 
H. nün bir mektubunu getirmiştir 
ki bazı Türk çetelerinin Şile üze
rine yürüyeceklerini bildirmekte
dir. İstavri Taşköprü ve Çal taraf
larında milli kuvvetlere mensup 
adamların hala serbestçe çalıştık
larını söylemektedir. Sadık Kap
tanın işi bitirildikten sonra (Sa
randi) Kaptanın Midyeden getire
ceği çetelerle Çal ve Taşkoprüye 
bir gece baskını yapmasına karar 

verilmiştir. Sarandi Hacı Karabet 

le beraber şimdilik Şilededir. 

4 - Şile jandarma kumandanı 
H. Beyin adamlarından ikisi bak
kal Todori tarafından elde edil
miştir. Bunlara bir miktar para 
verilirse kendilerinden çok istifa
ide edılebılir. H Bey henüz Todo
rinin va7.ıyet ve faaliyetini anlıya 
mamıştır. Şimdilik menf.i bir teşcb 

"Bulgar,, Sadığın çetecilik 
zamanındaki resmi 

biis ve hareketi görülmemektedir. 
Bu scbC'ple değiştirilmemesi daha 
münasiptir. 

5 - Lister tarafından Şileye 
gönderilen Çerkes M. ın vaziyeti
ni Şile Ti.ırkleri tnmamiyle öğren
miştir. Burada bulundurulması 
fayda yerine bir mazarrat getire
bilir. 

Giyecekler 
Belediye müstahdemin müdürlü -

ğünce tesçil edilmiş olarak vazife gö 
ren bütün hamalların bir örnek elbi
se giymeleri ve kasket taşımaları 
kararlaştırılmıştır. Bir elbise ve kas 
ket nümunesi hazırlamış, beğenilmiş 
ti . Gelecek ay içinde bı.itün hamallar 
bir örnek kıyafette olacaklar ve gö
ğüslerinin sol taraflarile kasketlerin 
de numaraları bulunacaktır. 

Şoför, arabacı, kayıkçı ve moWr -
cülerin de birer örnek elbise ~iyme 
leri ve kasket taşımaları kararlaştı
rılmıştır. Ancak kara ve deniz nakil 
vasıtalarında çalışan bu işçilerin kı· 
yafctlerinde mensup olduklar\ iş su 
helerini kolayhkla ayırabilecek fark 
lar bulunacaktır. Bunun için birer 
nümune hazırlanmaktadır. 

Haziranda Et Fiatları 
Daha Ucuzhyacak 

Belediye tarafından yapılan bir 
istatistiğe göre bu senenin nisan ve 
mayıs aylarında geçen yılın ayni ay
larına göre 20 bin fazla hayvan gel
miş ve kesilmiştir. 

Son sekiz on gündenberj mezbaha
da yalnız belediyeye ait şirket tara -
fından getirtilen hayvanlar kesil -

Dün akşam üzeri Salmatomrukta 
bir çöküntü olmuş, iki ev yıkılmış
tır: 

Kanlımemba sokağında Hamalba
şı Ömere ait 2 ve 6 numaralı iki ev 
ansızın çökmuştür. Evler, ev\·elce 
boşaltıldığı için ınsanca zayiat olma 
mıştır. 

Kaçak Köylü Sigarası 
mektedir. Bursadan Tirilyalı Hüseyin ismin 
Diğer taraftan belediye mevsim iti de biri tarafından Kasımpaşada bak

barile en az hayvan gelen nisan ve kal Niyaziye gönderilen bir yumurta 
mayıs ayları geçtikten sonra daha sandığının hafifliğinden şüphelenen 

fazla hayvan getirilebileceğini gözö- emniyet kaçakçılık bürosu memurla
nünc aldığı için haziranda et fiyatla- rı, sandığı muayene etmiş, 40 kilo ka 
rını yeniden bir miktar indirmiye ka çak köylü sigarası bulmuşlardır. 
rar vermiştir. Bakkal Niyazi yakalanarak tahki-

6 - Kaptanların köylerde yap- f kata başlanmıştır. 
tıkları baskınlarda ele geçirdikle- Bebek· stinye Yolunda 

Bebek - İstinye yolu iki kısma ay- Çaldığı Eıyalarl,. D •• -"c• 
ri paralardan bu defa da yirmi dört rılmıştır. Birinci kısım Bebek -Rnl- YaKayı Ele Verdi 
altın ile beş yüz yetmiş kağıt lira ta limanı lklncı kısım Balta limanı - Evvelki gece Bcyoğlunda Sakıza-
birikmiştir. Münasip bir vasıta ile , İstinye kısmıdır. ğacı caddesinde devriye gezen me-
bu paranın Şileden aldırılması ve Meza.rlık ve boş arazi bulun.mas} i-

murlar, elinde bir bohça ile sokaktan tstanbulda Yu.'l&n Salibi Ahmeri- tibarile birinci kısmın istimlak mua-
. d'lm kt melesi daha ucuz olacak ve daha ko geçmekte olan bir adamı görerek çe-

ne gönderilmesi rıca e 
1 e e- lny ve kısa bir zamanda yapılabile- virmek istemişleı-dir. Bu aaafn yaka 

dir · cektı'r, l b h t k !anacağını an ayınca o çayı a ara 
7 - Reşadiye köyünde oturan İkinci kısım formalite itibarile da 

kaçmış, memurlar peşine düştiikleri 
Halit ve Hafız Ömer Ağalardan ha uzun sürecek ve çok pahalıya mal 

için uzun bir kovalamaca başlamışŞileli pehlivan oğlu Yorgi kapta- olacaktu. 
nın istediği üç bin liraya ait teh- Bu itibarla evvela birinci kısmın tır. 

k b Biraz sonra yakayı ele vermiş. Na dit mektubunu götüren Yeniköylü istimlak muamelesi bitirilere u 
kısımda yol inşa edilmiye başlana _ ne sokağında Marika isminde bir ka

Çakır Eftim mekt '-.u verdikten cak, bu kısım tamamlamnciya kad
2

r dının evinden bir sürü eşya çaldığı 
sonra Üsküdara inm ve İtalyan- diğer tarafın istimlak işi de bitmiş anlaşıldığı için adliyeye verilmiştir. 
lar tarafından her nedense tutul- olacaktır. • 

muştur. Kendisine bir fenalık yap 

tınlmaması ve bir an evvel kur
tarılması rica edilmektedir. 

8 - Kör Vasil çetesi üç gece ev 
vel bozahaneyi basmıştır. 

9 - Yirmi kişilik çetesiyle Bey
koz üzerine gönderilen Paşaköylü 
Milki Kaptan henüz dönmemiştir. 
Bir pusuya uğramasından korkul
maktadır. 

Beğendiniz mi Şile bakkalının 
marifetlerini? 

A damlanmııdan A. vasıtasile 
Türkçey~ çevirttiğimiz bu 

hıyanet vesikasını Şileli Yorginin 
uğradığı vakaya ait haberle bera
ber Esat Beye bildirdim. 

Bir taraftan da Listere ait jur
nalde bahsedilen Hafız Ağayı ara 
dık bulduk ve oğulları Hüsnü ile 
Yusuf Rum çeteleri tarafından da
ğa kaldırılacakları hakkında ken
dilerini ikaz ettik. Bu ihtarımızı is
tihza ile kar§lladılar ve tedbir al
madılar. Az sonra dediğimiz çık

tı. Bir gün çete güpe gündüz köyü 
"bastı ve ~ocukları dağa kaldırdı. 
İki köy ağası iki bin lirayı vermi
ye mecbur kaldılar. Bundan sonra 
çocuklar yaralı ve yarı ölü bir hal
de evlerine dönebildiler. 

(Devamı var J 

Bir Köyde 17 

Ev Yandı 
Bolu, (TAN) - Sığırkuyruğu kö

yünde dikkatsizlik yüzünden yangın 
çıkmış, rüzglr fazla estiği için güç
lükle söndürülebilmiftir. 17 ev, 93 
oğlak, 20 kuzu yanmıştır. 

Vali, yangından çıkanlara yardım 
edilmesini emretmiş, Kızılay dn y:ır
dımda bulunmuştur. 

l\fAARİFTE: 

Ortamektep ve 

Liselerde 

imtihanlar Başhyor 
Ortaokullarla liselerde haziranın 

15 inde imtihanlara başlanacaktır. 

15 haziranda tiirkçe, 16 da tarih 
Coğrafya, 17 de matematik imtihan 
ları yapılacaktır. 

Maarif Müdürünün 
Teftişleri 

Ders yılı sonu olması rnünasebe-

De!terdarda bir dokuma imalatha 
nesinde çalışan Ali isminde bir ame· 
le, büyük bir direk altında kalarak 
ağır yaralanmıştır. 

• Vatman İsmailin idaresindeki 
tramvay arabası Kızıltoprakta Ke
malin yük arabasına çarpmış, araba
yı parçalamış, beygiri de ağır yara
lamıştır. 

tile maarif müdürü Tevfik Kut köy 
mekteplerini teftişe başlamıştır. 
Bakırköy ve Üsküdar kazaların -

da yapılmakta olan teftişler bitmi~ 

tir. Ay sonuna kadar diğerleri de bi 
tirileceklir. 

============================ 
Dahili_11e Vekili Şehrimizde 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya dün sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize ıel
miş ve doğruca Kadlköyündeki evi
ne gitmiştir. 

j ı 

Dahiliye Vekilimiz öğleden sonra Jstanbula inerek Perapalas Oteline 
gitmiı ve istanbul gazetecilerini davet ederek bir müddet kendilerile 
hllfihihalde bulunmuıtur. Dahiliye Vekilimiz, bugün veya yarın Anka
raya döneceklerdir. Yukarıdaki resimde Dahiliye Vekili, ıazetccilerlc 

görülmektedir. 

DENiZ ve LIMAN: 

Aksu Vapuru 
Karaya Kasten 
Oturtu,muş 
Geçen Şubatın 9 unda Sinop civa

rında bir kaza geçiren Aksu vapuru 
nıın, yolculnrın ve geminin selameti 
namına kasten karaya oturtulduğu 

tesbit edildiğinden avarya için bir 
Dispaç heyeti kurulmuştur. 

Vnpur ve yükle alakadar olanlar 
fı hazirana kadnr dilC'klcrini deniz ti 
<"nret mi.idürHiğline bildireceklerdir. 
DPniz ticaret müdürlüğü bu dilekle
ri asliye birinci ticaret mahkemesi 
vnsı tas ile Dispaç heyetine verecek -
tir. 

Vapur Dumonına Karşı 
Vapurların duman çıkarmalarına 

mfini olmak için $irketi Hayriyenin 
getirttiği cihaz. 68 numaralı vapu -
run bacasına konulmuştur. Cihaz, 
bir iki güne kadar tecrübe edilecek 
tir. İyi netice verdiği takdirde. Akay 
ve Şirketi Hayriye vapurlarına bu ci 
hazlardan konulması mecburi tutu
lacaktır. Bu sayede vapurlar kömür -
den de tasarrlif edPceklerdir. 

Yugoslav Vapuru Döndü 
Müşterek Balkan denizyolu sefer 

lerini yapmakta olan Yugoslav ban
dıralı Lovcen vapuru diin sabah Kiis 
tcnceden limanımıza gelmiş ve ak -
şam ayrılmıştır. 

Vapur, Yunanistan limanlarına uğ
radıktan sonra Susak'a gidecektir. .. 

Şirketi Hayriye, araba vapurları 
için daimi seferler ihdasını kararlaş 
tırmıŞtır. Haziran sonunda şirketin 

kendi yaptığı 77 numaralı araba va
puru dn cnlıcımı:v.o 'hn"l·--- 'J ~ 
ıaman, Kabataşla. Üsküdar arasında 
bu vapur daimi surette işliyccektir. 

et 
Şirketi Hayriye, Kabataş meyda -

nının açılması i~ini üzerine almış -
tır. Bu hususta belediye ile de an
laşma olmuş\ur. .Meydandaki tarihi 
havuz tamir cdilecekt1r. 

VTfr'ffiFERRtK ~ 

inhisarlar U. Müdürü 

Londradan Döndü 
Birkaç aydanberi Londrada bulu

nan inhisarlar müdürü Mithat Ye
nel, dün sabahki ekspresle şehrimi
ze dönmiiştür, .Mithat Yene!, Lon -
drada inhisarlar mamulatının sa.tı

şını temin için tetkiklerde bulun -
muştur. 
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f' ..... A~k;~;d;;·· 
i Tele fon ve Telgrafla 

.... ]. 

:........ ······ 
Ankarada Açılan 

Sanat Sergisi 
Ankara, 21 (A.A.) - Ankara ser

gi evinde tertip edilmiş olan "~1~ 
enstitüleri ve sanat okulları" sergısı 
bugün açılmıştır. 

Açılış merasiminde Biiyük :Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Baş· 
vekil Celal Bayar, Maarif Vekili Saf 
fet Ankanla diğer vekiller, mepus • 
lar kordiplomatik, Maarif Vekaleti 
erkanı ve kalabalık bir davetli küt· 
lesi hazır bulunmakta idiler. 

Saat 14 te Başvekil Celal Bayar 
sergi binasına geldiği zaman, sergi 
önünde iki taraflı yer tutmuş olan 
kız erkek sanat okulları talebeleri , 
kendisini sürekli alkışlarla karşıla -
mışlar ve "Var ol!" diye selümlamıŞ 
lardır. 

Başvekil Celiıl Bayarın gelmesini 
müteakip serginin şeref salonunda 
toplanmış bulunan davetlilere hıta· 
ben söylediği bir nutukta Maarif Ve 
kili Saffet Arıkan, memleketimiz • 
deki sanat mekteplerinin bir tarihçe 
sini yaparak cümhuriyet idaresinin 
bu mekteplere vermiş olduğu ehem· 
miyeti tebarüz ettirmiş ve son sene
ler içinde bu mekteplerin mazhar ol 
duklan inkişafa bir nümune teşkil 
etmekte olan bu sergiyi açmak lut • 
fünde bulunmalarını Celal Bayardan 
rica etmiştir. 
Başvekil, gençlerimizin itina ile 

hazırladıkları eserleri bir araya top 
lıyan böyle bir sergiyi açmaktan do
layı memnuniyetini ifade ederek kot 
delayı kesmiştir. 

Bütün davetlilerin takdir hisleri 
ile takip etmiş bulundukları sergi -
yi baştan başa gezen Celal Bayar, 
her kısımda ayrı ayrı durarak iza • 
hat almış ve yaptıkları güzel işler • 
den dolayı genç sanatkarlarımızı teb 
,rik etmistir. 

"l\.ız e'hsıın .......... - '--'-.. 11ın".ı" ser 
gisi Ankarada bugüne kadar açılmış 
olan bütün diğer sergilerin hepsin -
den iistün bir değerdedir. Denilebi -
lir ve bu değer, sergide teşhir edil • 
mekte olan ve her biri Türk gençle
rinin ınce ınr zevk \.'e :sarıat eserı o
lan el işlerinden başlıyarak yapı us: 
ta mektebi talebesinin işlerinde ve nı 
havet bütün bu sanat eserlerinin teŞ 
hi; tarzında parlak bir şekilde keneli 
ni göstermektedir. 

Mareıaf Fevzi Çakmak 
Teıekkür Ediyor 

Ankara, 21 (A.A) - Genel K.ur· 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

münasebetiyle yurdun her tarafın· 
dan aldığı tebrik tel ve yazılarına 

karşı teşekkürlerinin Anadolu Ajan
sı vasıtasıyle iblağını rica etmiştir. 

. . a MEMLEKETTE : Bira Nakhyatında Tenıll t 
Devlet Demiryolları, bira nakliya· 

tında tenzilat yapznıştır. Ayrıca, ken 
di vagonlarında bira nakledenler i~in 
de yüzde on tenzilat yapılacaktır. 

Tenziliıtlı tarife bir haziranda tatbi
ke konacaktır. 

Şehri Yaya Gezen 
Seyyahlar 

Evvelki akşam G. Von Steuben 
ve Milwanke vapurlarile limanımı· 
za gelen Alman seyyahları dün gec~ 
gitmişlerdir. Gelen seyyahlar 500 ka 
dnrdır. Seyyahlar, vapurdan fazla 
para çıkarmalarına Alman hükume
ti müsaade etmediği için, şehirde 
tramvayla ve yaya olarak dolaşmış
lardır. 

• İngiliz sefiri ekselans Sir Persi 
Lorel ile Polonya sefiri dün sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gel -
mişlerdir. 

NİKSARDA: 

Bir Çocuk 
Kamyon Altında 
C~n Verdi 
Niksar, (TAN) - Şoför Reş:ıdın !

daresindeki kamyon, kiremit yükü i
le giderken, terzi Ahmet Dağdelenin 
6 yaşlanndaki oğlu Cemalettıne çarp 
mıştır. Çocuk, kamyonun altında kal
mış, haricen hiçbir tarafına bir şey ol
mamışsa da sa.demenin tesirHe kan 
kusan çocuk eczaneye götürülmüş, 

hükumet doktoru tarafından tedavi
sine çalışılmışsa da ölmüştür. 

Şair Ziya (Paşa) 
için ihtifal 
Adana, TAN} - Şair Ziya (paşa) 

nın ölümü yıldönümü münasebetile 
halkevi tarafından bir ihtifal tertip e
dilmiştir. İlk mektep talebesinden bir 
grup, halkevliler, ve halk, büyük şa
irin Ulucami yanında, Güneynedeki 
mezanna gitmişler ve bir çelenk koy 
muşlardır. Başmuallim Mürşide Ak· 
yol, şairin hayatını ve eserlerini an
latmıştır. 

Geceleyin de halkevinde toplıınıl· 
mış ve şair anılmıştır. 

1 TAKViM ve HAVAi 

22 Mayıs 1938 
PAZAR 

5 inci ay 

Arabi: 1357 
ReblOlevvel: 21 

Giln: 31 

GUncş: 4.37 - Öğle: 
İkindi: 16.09 - Akş:ım: 
Yatsı : 21.17 - Jmsfik: 

Hızır: 17 

Rumi 1354 
Mnyıs: 9 

12.10 

YURTTA HAVA V AZlYETl 

Yeşilk6y meteoroloji istasyonundan :ılı

nan malılmata göre, hava yurdun Trakya 
Ege ve cenubi Anadolu bölgel!!rlnde bulut 
lu ve yer yer ynğıslı, diğer bölgelerinde a
çık ııeçmls, rüzgArlar doğu ve cenup do~ru 
sunda şimali, diğer yerlerde cenubi isti
kametten orta kuvvette esmlsUr. 

Dün, 1stanbulda hava kısmen bulutlu 
geçmiş, rQzgAr şimalden saniyede 5-7 met
re hızla esmi~ir. 

Saat 14 te barometre 758,8 milimetre idi. 
Hnraret en çok 23,1 ve en az 12,4 sanUgr:ıt 
olarak knydcdllmlştlr. 
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A. Yııi sırada Çekoslovakya mcse· 
~aıı lesi, büyük bir ehemmiyet ka
Si.id'tıış bulunuyor. Çek hükfuneti 
l)ıe etJerc muhtariyet ve hükumet 
Ya;1t.ıriyctlerinde nisbi temsile da
lt, .. al\ inıtiyazlar vermiye ve milza-

•ele 
ditdi ~.r açmıya hazır olduğunu bil-
•edd;ı ~aldc Südetler bu teklifleri 
lıı.11 hnışler ve yeni taleplerde bu-

tlıttşlardır. 

dı.ı.~Yni sırada Çekoslovakya hudu
·•Un 'k' ta11 b 1 ı tarafında askeri tahşidat-

llas· ahsolundu ve ortalığı tam ma
ıyı 

h e nıerak ve heyecan kapladı. 
Ollg'• 

iııtih lln Çekoslovakyada belediye 
di• 1ahatı yapılacağı için mühim ha-.,e e. 
har· ruı vukuu ve dahili hadiseleri 

ıct _ .. d h l l · · ÇoJt ·••U a a e erın takıp etmesi 
tlt 1?1t.ıhtcmeldil'.Hülasa Avrupa teh 

e ı .. lt,
11

• günler yaşamaktadır. Bu tehli-
ltı.ı., 1~. 1,"hakkuk '\'e ademi tahakku
hi lt •zını eskiden beri dediğimiz gi
ti ... 

1

1

1dan ince, kılıçtan keskin bir ih-
"•a .. 
~rindedir. 

~lJC 
~ 

Dağ Alayına 

Sancak Verildi 
Mu~ı 

<lağ ar a, 21 (A.A) - Kahraman 
gqrı ayına sancak verme töreni bu
llirıı Parlak bir şekilde yapılmıştır. 

. erce h . Cu.,.h alk, mekteplıler, asker 
~· u . ' 'l'" rı!et alanını doldurmuştu. 

ı. oren 1 t'kl' "'ita s 1 al Marşı ile açılmış bir 
Oldu~asker önlerinde bando muzika 
Orgegu halde sancağı getirmişlerdir. 
mı b~eraı İzzettin Çalışlar çok sami 
huı: ıt nutuk ira! ederek Reisicüm-

Ve ıwır ?nırı 1 ı Kahraman Atatürk na-
a san ~ ltorn cagı Kahraman dağ alayı 
Utanına · nı d vermıştir. Alay komuta 
a bir nut k .. ı· tesı. u soy ıyerek sancağı 

ın-ı al 
~aı; rnış ve askerle birlikte san-

..,ırı 
\iç d Şeref ve şanını korumak için 

efa andiçmişlerdir. 

TAN 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 
FRANSA 

Kılıçla Düello 
Paris, 21 ( A.A.) - Fransanıtı iki 

tanınm4 tiyatro muharriri olan Ko
medi Fransez Administratörü Burde 
ile Bernstein arasında yapılan bir 
kalem mücadelesi neticesinde Berns
tein Burde'yi düelloya davet et
mişti. 

Düello diin kılıçla yapılmış ve 
Burde sağ kolundan yaralanarak dü
ello durmuştur. Iki muhasım bar4-
mam4tır. 

BULGARIST AN 
ParlCimento Açdıyor 
Sofya, 21 (A.A.) - Kral milli mec 

lisi dört senelik bir fasıladan son -
ra üçüncü içtima devresinin fevka -
lade celsesini yarın açacaktır. 

llk defa olarak Bulgaristanda ka -
dınlar intihabata iştirak eylemiştir. 

Mebusların adedi 160 tır. Bunların 

yüzü hiikUmetin takip ettiği harici ve 
dahili siyaset lehinde olduğunu bil -
dirmiştir. 

IRLAND/ 
Bir istikraz Yapllıyor 

Dublen, 21 ( A.A.) - 1rlanda hü -
kumeti Ingiliz - Irlanda anla§ma -
sı mucibince 1ngiltereye vermeye 
mecbur olduğu 1 O milyon sterlin li
rasını tedarik için pazartesi günü bir 
istikraz açacaktır. 

AMERiKA 
Teni · Ueniz Tahsisatı 
Vaşington, 21(A.A.)-Reisicümhur 

Roosevelt yeni harp gemileri inşası 
için parlamentodan yeniden 23 mil -
yon 875.000 dolar fevkalade tahsisat 
istemiştir. 

CENUBİ AFRİKA 

Seçimin Neticeleri 
Prctoria, 21 ( A.A.) - Cenubi Af

rika ittihadında yapılan 1ımumi in
tihabat neticesinde Hortzog - Smuts 
hükumeti mecliste 111 azahk kazan
mıştır. Seçimden evvel hükumetin 
116 azası vardı. 

HiNDiSTAN 
Yeni Karışıkllklar 

Londra, 21 (A.A) - Simladan res 
men bildirildiğine göre, Veziristan 
hududunda son zamanlarda yeniden 
hadiseler olmuştur. İpi fakirinin tek 
rar faaliyete geçtiği zannediliyor. 

YUGOSLAVYA 
Bir Liman Kuruluyor 
Belgrat, 21 (A.A) - Adriyatik de

nizinde bir liman inşası için yüz mil

yon dinar tahsis edilmesine dair hü
kumet tarafından verilen karan, bü 

tün gazeteler alkışlamaktadırlar. Ga 

zeteler deniz münakalatının ve mem 
leketin umumi iktisadiyatının inki
şafını temin edecek olan bu tedbirin 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir 
ler. 

• 

ALMANYA 
lktısadi Müzakereler 
Berlin.21 (A.A.)-Von Ribbentrop 

dün Alman - Italyan iktısadi müza
kereleri münasebetile Berlinde bu -
lunan 1talyan heyeti azasını kabul 
etmiştir. 

Neşredilen resmi bir tebliğde, iki 
memleket arasında muallakta kalan 
iktısadi meseleler hakkında yapılan 
görüşmenin "dostane bir 1~ava için -
de" cereyan ettiği ilave edilmekte -
dir. 

Fransız • ltalyan 
Anlaşama.mazhğı 

Bütün Ümit Ademi Müdahale Komitesinin 

Perşembe Günü Konuşacağı Proiededir 
Pariı, 21 (Huauai) - ltalya - Fransa arasmda bB.flıyan gergin

lik devam etmekte ve vaziyeti ıslah için bir çare bulunamamak
tadır. İtalyan gazeteleri, Franaanın Cümhuriyet ispanyasına silah 
ve mühimmat göndermiye devam ettiğini anlatıyor ve bu tartlar 
içinde iki tarafın anlaşmasına imkan bulunmadığını izah ediyor. 

Bütün ümit ademi müdahale ko -ı--------------
mitesinin gelecek perşembe günü ya
pacağı toplantıda konuşacağı proje -
dedir. Bu proje deniz ve kara kontro 
lünü iade ediyor ve yabancı göniıl
lülerin bir &Y zarfında Ispanyadan 
çıkarılmasına başlanmasını temin 
ediyor. 

Proje İtalya, Almanya, Rusya, 
Fransa ve lngiltere devletleri tara -
fından tetkik olunmaktadır. Uyuşul 

duğu takdirde gerginliğin önüne ge
çilmesi mümkündür. Fakat bu da ih 
timal dahilinde görülmüyor. 

Çin Ordusu 
Dayanıyor 
Nevyork, 21 (Hususi) - Uzak 

Şark harbine dair gelen en son ha
berlere göre, Çin ordusu, Japonların 
Hankova karşı ilerlemelerine mani 
olmak üzere Tiyensin - Yukav hat
tı üzerinde muannidane bir mukave 
met göstermektedir. 

Hankov, 21 (A.A) - Cepheden ge 
len harp raporları. Japon ordusunun 
Tangsun'dan Lungai'ye ve Kiangsu-

nun şimaline doğru yaptığı ileri ha
reketler akim kalmış olduğunu teyit 
ey !emektedir. 

Meksikada 
Yeni isyan 
Şayiaları 
Londra, 21 (Hususi) - Bugün, 

Meksikadan General Codillo ve ta
raftarlarının bir isyan hareketine te
şebbüs ettikleri hakkında bir takım 
haberler alınmıştır. 

Bu haberlere göre, asiler Rio Ver
de ile San Luis arasında şimendifer 
hattını kesmişlerdir. Bunlar ayni su
retl telefon ve telgraf liatlarını da 
kesmişlerdir. 

Hükumet tayyareleri asileri takip 
etmektedir. 

Teksas'da çıkan "Lardo Taymis., 
gazetesi General Cediilo'nun Sen Lu 
is dö Potosi'den tayyare ile kaçtığını 
ve akşam Bronsvil hava meydanına 
muvasalet edeceğini yazmaktadır. 

Generalin zevcesile dört kızı oto
mobille Lardo'dı.ı.n geçerek Bronsvil 
istikametinde yollarına devam et
mişlerdir. 

Tangşansın şarkında Lişvang is· 
tasyonuna kadar ilerliyen 2000 ki
şilik bir Japon kuvveti Çin müdafa-

N O RVEÇ ası ile karşılaşmış ve yapılan kanlı 
~i:. muharebeden sonra düşman 700 

Habeş ilhakını Tanıdı olu bırakarak geri çekilmiştir. 
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Faydah Konferanslar 

Belgradda Büyük [Yaz:an: B. FELEK) 

B • T Halkevlerinin, halkın ogrenmesi 
ır ayyare lizım gelen şeyleri aiızdan anlat-

sergl.sı· Açılıyor mak için tertip ettiği konferanslar 
serisini doğrusu çok fay dalı bulan-

Belgrat, 21 (A.A.) - On bir ecne- lardanım. Bunlann içinde belki bir. 
bi memleketin iştirakile 28 temmuz- kaçı dinliyenleri meraka düşürecek 
da Belgratta merasimle açılacak 0 _ veya onları tenvir edebilecek popü
lan beynelmilel büyük tayyare ser _ ler kalitede olmasa bile herhalde ço
gisi münasebetile Yugoslav tayyare ğundan istifade edileceği muhakkak. 
ellik illeıninin bir çok tanınmış şah- Faydanın en büyük ciheti halka 
siyetleri Belgrat radyosunda konfe - bilmediği ve mektepte öğrenemiye
ranslar vereceklerdir. ceği birçok şeyleri bu konferanslar 

Yugoslavya kraliyet hava klübü vasıtasile öğretmek yolunun açık o
reisi sıfatile naip Prens Pol, 28 hazi- luşudm. 
ran saat 11.30 da Belgrat radyosun- Bani akıl öğretmek değil amma, 
da söyliyeceği bir nutukla konferans bu konferansları bir umumi program 
lar serisini açacaktır. altına alıp hatipleri üade tarzında 

12 kişi tevkif edildi serbest bırakmak şartiyle mevzuları 
Belgrat, 21 (A.A.) - Belgrat üni - tesbit etmek, hatta tahsis etmek fe

versitesinin teknik fakültesinde mü na olmaz. 
him miktarda propaganda malzeme- Mesela: Halka sıhhatini koruma 
si bulunmuştur. Talebelerden 12 ki- yollarını öğreten konferanslar ver-
şi tevkif edilmiştir. mek nekadar faydalı olur! Eskiden 

8. Stoyadinoviçin tetkikleri mekteplerde (Hıfzıssıhha) ismi altın-
Belgrat, 21 (A.A) - Stoyadinoviç, da bazı umumi sıhhat bilgileri öğre

refakatinde Nafıa Nazırı Stoşoviç, · tilirdi. 
münakalat Nazın Spaho, belediye Bu ders kalktı galiba. Kalkmasa 
meclisi reisi İliç ve diğer bir çok ze- da halk içinde böyle bir mektep tah
vat bulunduğu halde Belgrada bir sili veya hususi telkinler almış ot. 
Danimarka şirketi tarafından yapı- mıyanlann sıhhatleri tesadüfe bağ
lan Sava nehrinin sol sahilinin ku- hdır. Üşür, soğuk alır. Abur cubur 
rutma ve tesviye işlerini teftiş etmiş yer, vakitsiz su içer; midesini tiozar 
tir. Bu işlerin başarılması takriben ve bu bir kaç defa onun zararına o-
30 Milyon dinara mal olacaktır. larak tekerrür ettikten sonra belki 

Hükumet reisi iş sahasına geldiği öğrenir. Bunun gibi mesela: Halka 
zaman Danimarka şirketinin müınes "Kapı, kapamak için yapılmıştır. 

sili Campman tarafından karşılan- Herkes girdiği yerin kapısı kapalı 
mıştır. Stoyadinoviç büyük kurut- ise yine kapamalıdır.,, diye iptidai 
ma 'tulumbas~ı bizzat işletmiştir. muaşeret adabına dair konferanslar 

Bu münasebetle hükumet reisi be verilse çok iyi olur. Bu suretle gün
lediye meclisi reisi İliç'e hitap ede- delik umumi hayatınnzın hareketle
rek Yugoslavya hükumet merkezi- ri tesadüfe veya "otomatizm,, deni· 
nin imarı ve güzelleştirilmesi ıçın len rastgeleliğe lıağlı kalmaz. 
yapılan işlerde kraliyet hükumeti ta Dün bil' tramvaya bindim. Pen
rafından daima müzaheret göreceği cereleri fora edilmişti. Giren çıkan 
ni kendisine bildirmiştir. da kapıları açık bırakıyor; tramva

Madrit Yine· 
Bombalandı 
Londra, 21 (Hususi) - İspanyada 

şiddetli yağmurlar ve fena havalar 
askeri harekatı yeniden durdurmuş
tur. Bununla beraber asiler Madridi 
bombardıman etmişler ve bombala
rın biri, bir ecnebi konsoloshanesine 
düşerek dört kişinin ölümüne sebe
biyet vermiştir. 

Amerikaya altın gönderiliyor 
Ispanya hükumeti beş milyon al -

tın kıymetinde bir külçeyi kamyon
larla Fransaya göndermek ve Ame
rikadan satın alınan eşya mukabilin 
de bu altınları Amerikaya devret
mek istediğini bildirmiş Fransa hü
kumeti bu altınların demiryolu vası
tasiyle naklini kabul etmiştir. 

lngiliz ameleainin yardımı 
İngiltere ameleleri, İspanya Cüm

huriyetine göndermek üzere 80,000 
İngiliz lirası kıymetinde erzak ve gı 
da maddeleri satın almıştır. 

yın süratine rüzgar da inzimam e
dince arabanın içinde kiiçiik bir ka
sırga hüküm sürüyordu. Kimsenin 
de: 

- Yahu! Hasta olacağız. Nedir 
bu? Dediği yok! 

Biletçiye sordum. 
- Haklısınız! Arabayı böyle tes

lim aldım. Ben de nezleliyim. Lakin 
şimdi kapıyamam. Önünde yolcular 
var, dedi. 

Gerçi Mayısın bilmem kaçından 

sonra -belediyenin emriyle- trarn 
vay pencereleri açılır. Lakin açılır 

demek "mutlaka açılacaktır,,, demek 
değildir ki. Hava sıcak olursa arıJır . :. , 
serın olursa kapanır. 

Eğer dediğim gibi ~oğu yolcular, 
kapının mutlaka kapanması lazım 
geldiğini ve serin havada pencere a
çık olursa içeridekilerin hava cere
yanından hastalanacaklarını bilse
ler bu aykırılıklar ve o arada nezle 
ve gripler de olmaz. 
Şüphe yoktur ki çoğumuzun sıh

hatini, neşesini bozan şeylerin te
meli böyle küçücük ihmaller ve bil
gisizliklerdir. 

L d 21 (H 
.) 

8
. Tangşansı cenuptan tehdit eden 

on ra, ususı - ır sıra J f k .. . apon ır ası ise muharebe sahasın-
devletlerden sonra Norveç hukWnıetı da 600 "1·· .. . o u ve 18 tank 20 esir bırak-
de bugun, ltalyanın Habeş ılhakını tıktan H 

sonra antasku'ya ricat et 
tanımış ve bu hususu bir nota ile Ro mi tir. -
ma hükumetine bildirmiştir. 1 i,igy er ta ft L . ra an ungaı mıntakasın 

Fakat sonradan alınan tamamlayı
cı haberlerde hadisenin kati bir e
hemmiyeti haiz olmadığı bildirilmek 
te ve generalle taraftarlarının fede
ral kıtalara ka~şı silahla mukave
met etmeğe ve bu kıtaların bugün 
silahlarının alınması hakkında Kar
denas tarafından verilen karara mu
halefet etmeğe karar verdikleri hak
kında verilen raberler tekzip edil-

gazetesinde çıkan beyanatında, taraf * Amerika Reisicümhuru Ruzveıt taturkun 
,,.,....,~ 

Doğum ~ 
m~::~~· General Cadillo Novedads KISA HABERLER 1 r A .. .. 

l 
Alınan zeppelin fabrikaları direktörU 

tar arının hükumete müzaheret et- Ekeneri kabul etmiştir. Mülakatta AI- . Y ddönümlerİ 
mek için silahlandıklarını söylemiş- manyarun Amerika buyük elçisi de ha- ! MEKSiKA da Kao_şung'a hücum eden düşman 

kuvvetı de mağlup edilmiştir. 
tir. General müscllah bir hareketin zır bulunmuştur. Ankara, 21 (A.A) - Reisi-

* 
başına geçmek tasavvurunda bulun- * Dün öğl~dcn sonra Zagreb·de Yu- cümhur Atatürkün doğumlan-
duğu hakkındaki haberi tekzip et- gosl~:'ya ne lngilter~ arasında yapılma nın yıldönümü münasebetı le lngiliz Elçisi A yrlldı 

Tokyo, 21 (A.A.) _ Japon ajan _ miş ve demiştir ki: sı mukarrer olı:ın Dn\'ıs kupası tenis ma- I ı.. İ 'lt K 1 .1 • Y 
Meksika, 21 <A.A) - İngiltere ile sı, Lanfeng'de Çin mukavemetinin "B' . b b d çı, havaların fena gitmesi yüzünden te-j ~"il ng~l ere ~a 1 1 

e aşagıdaki tel-
Meksika arasındakı· dı.plomatı'k mu"- ıldıg~ı J ızım ne om ar ıman tayyare- hir edilmiştir. gra ar teatı olunmuştur: ~ 

sars nı ve apon kuvvntlnrı'nı·n 1 · · t l "' '"' erımız, ne op arımız ne de makine * Yugoslavya Basvek'll St d' 
nasebetlerin inkıtaı üzerine İngiliz Lanfeng ile kişien arasında ve tam ' ' 

1 
oya ıno - Türkiye Reisicü h 

1 
.. b li tüfeklerimiz vardır. Yegane silahı- viç !le refikası ecnebi diplomatik heyet " m uru 

e çısı ugün Nevyorka gitmek üzere ortada bulunan Yangutsi'yi ele ge _ d 1 lerin şefleri ve refikaları şercfı"ne harı·- ~' ANKARA M k 'k d mız a a et ve müsavata olan imam-
e sı a an ayrılmıştır. çirdiklerini bildirmektedir. mızdır.,, ci7e. nezaretinde bir öğle yemeği ver - Doğum gününüzün yıldönü- · 

-----------------------------------------m-ı=ş~~~------------- ~~~~~~~~t~ fırsattan büyük sevinçle istifa-

LON D RAD A KORKUNÇ BiR YERAL Ti FACIASI de ederek siz Ekselansa en ha-
~ raretli tebriklerimi ve saadet ve 

.1'" 1 I~ \ refahınız hakkındaki en iyi te-

Kral JORJ 
.,, mennilerirni sunarım. ~ 

Birkaç giJn evvel Londra yeraltı hattında, iki trenin 
çarpıımaııyüzünden korkunç bir kaza olmuştur. Kaza ne· 
tlceslnde birkaç kı,ı ölmü,, birçok kişilerde yaralanmıftır. 

Yukarıdaki realmler, kazadan ıonra trenin vaziyetini ve 
yualılardan 09ünD göatermektedlr. 

Majeste VI ıncı .lorj 
. LONDRA ~ 

Doğumumun yıldönümü mü- -
nasebetiyle Majestenizin vaki ~ 
temennilerinden fevkalade mü- .._ 
tehassis olarak en hararetli te- ~ 
şekkürlerimle birlikte şahsi sa- t 

! adetleri ve İmparatorluklarının ~ 
refahı hususundaki samimi di- t 
!eklerimin kabulünü rica ede- ~ 

' rim. ' ~ K. ;ATATÜRK -

~,,.,.... ~"' ""'' 
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Karısını Ü ldüren Memur 

Suçlu, Mahkemede Bir 
Şahidi Tokatladı 

Bu Tecavüz Zabıt Yarakasile Tesbit Edildi 
Ve Hakkında Kanuni Takibata Başla1td1 

Dün Ağlr ceza mahkemesinde, ge 
çcn kimunuevvelin 12 inci bayram 
günü Kadıköy vapur iskelesinde iş
:enrniş bir cinayetin muhakemesine 
başlanmıştır. Bu karışık ve feci hiı
iisenin ilk muhakemesi mahkeme sc 
ıonunda bazı tecavüzlere yol açmış, 
suçlu, muhakeme esnasında bir ip 
cambazı gibi bölmeden athyarak şa
hidi yumruklamışt.ır. 

Hadisenin tafsilatı şöyledir: 

Suçlu Akay idaresinin Bostancı is

keles· memuru Rifattir. Geçen sene 

bayram günü bir başkasile münase

bette bulunduğu şüphesine kapıla -
rnk karısı Behiceyi Kadıköy vapur 
iskelesinin önünde dört kurşunla 
ölclürmüştür. 

Dün mahkemede şahitler dinlene
ceği için, jandarmalar suçluyu mah 
keme salonunun önüne getirmişler
dlr. Dinlenecek şahitler arasında ba
canağı doktor Şerafettinle baldızı 

Seheı de vardı. Suçlu Rifat bunların 
koridorda dolaştiklarını görünce el
lcr:nde kelepçe olduğu halde kıvran 
mayc ve kendi kendine söylenmeye 
başlamıştır. 

Jandarmalar kendisini itidale da
vet etmişlerdir. Nihayet mübaşir suç 
luyu mahkemeye almıştır. Mahke -
m~. evvela baldızı Seheri dinlemiş • 
tir. Seherden sonra şahit yerine ba
cauağı doktor Şerafettin gelmiş ve 
hfıdiseyi şöyle anlatmıştır: 

"- Bacanağım Rifat benim baldı 
zım Behice ile evlenirken ailemizi 
çok zengin sanmış, daha ilk günler
de oda takımının uygunsuzluğunu 

sebep tutarak geçimsizlik yapmaya 
bagladı. Karısı baldızım Behice me
lek gibi bir kadındı. Ağzı var, di-

li yoktu. Ağzından lokmasını alsa -
lar sesini çıkarmazdı. Rüat karısının 
umc!uğu gibi zengin çıkmadığını gö 
rünce ona eziyet etmeye ve dövmeye 
bnşladı. Biz onu evimize içgüveyisi 

başlamış. Bir çimacıya iskelede bu
lunan tabancasını getirtmi§. Refi -
kamla baldızım vapurdan çıkıp Bos
tancı tramvayına ilerlerken Rifat 
Behicenin kolundpn tutarak: 

- Haydi eve demiş, Bchiceden: 

- Benim seninle alakam yoktur, 
cevabını alınca hemen tabancasını 

çekmiş ve dört el ateş ederek yere 
yuvarlamıştır. Refikamla orada tesa 
diifen bulunan Orhan isminde bir 
subay yaralıyı bir otomobile koya -

rak polisle beraber Nümunc hasta -
nesine getirmişler. Rifat karısını ben 
den ve ablasından kıskanırmış. Ba -
zan evde kendisini tabanca ile de teh 
dit edermiş.,, 

Suclu, şahidin sözlerine itiraz et· 
miştlr: 

- Ben zaten bununla konuşmaz
dım. Kendisile ancak altı ay konuş
tum. Ondan sonra bir daha hiç rast-
lamadım.,, 

Bundan sonra reis suçlunun teca
vüzünü tesbit etmiş, müddeiumµml, 
hakkında takibat yapılmak üzere 
zaptın bir suretinin iddia makamı
na verilmesini istemiştir. 

Bundan sonra şahit olarak poJis 
Mehmet Ali, 140B numaralı polis Ek 
rem dinlcnmişlerdir. Suçlu avukatı, 
müekkilinin müşahede altına alın -

mnsını istemiş, mahkeme müzake • 
reye çekildikten sonra Rifatin mü -
!'ahede nltına alınmasına lüzum olup 
~lmadığınm tabibi adille.re muayene 
ettirilmesine ve gclmiyen şahitlerin 
çağırılmasına karar vermiştir. 

Bundan sonra Rifat tab!biadil En-

ver Karan tarafından muayene e -
dilmiş ve Tıbbı adli müessesinde mü 

şahede altına alınmasına lüzum gös

terilmiştir. Jandarmalar akşam iizc

ri sucluyu Adli Tıp işleri müesısese

sine teslim etmişlerdir. 

ola!"ak almıştık. Kendisinden ayda MÜDDEİU1\fl.J1Vt1LİKTE: 
yalnı1 15 lira gibi az bir mutfak mas 
rnfı alıyorduk. Vaziyet tahammül e
dilemez bir hal alınca baldızım mah 
kemeye müracaat ederek boşanma 
davası açtı.,. 

Şahit ifadesine dev~m ederken Ri
f nt suçlu bölmesinde bulunan iki o
turma sırasının birisinden kalkarak 
ö'biırüne geçmiş,gözlerini a~arak yum 
ruğunu sıkar gibi vaziyetler alma • 
ğa haşlamıştır. Bir aralık yüksek böl 

menin üstünden bir cambaz gibi fır

lıysrak hemen şahit Şerafettinin üs
tüne çullanm1ş, fakasına iki yum -
ruk indirmiştir. Muhnf1z jandarma
lnr kendisini derhal yakalamışlar ve 
tekrar suçlu bölmesine geçirmişler
dir. Bu tecavüz dinleyiciler arasın -
da da bir heyecan uyandırmıştır. Po 
lis ve jandarma sükuneti iade ettik
ten sonra şahit Şerafettin ifadesin~ 
şöyle devam etmiştir: 

Hadise günü sabahleyin kanm, ve 
b:ıldızım Behice ile beraber evimiz
den çıktık. Hep beraber Samatyada 
bulunan amcamız Rızanın bayramı
nı tehrike gittik. Akşam yine bera -

bcr Kadıkôy vapur iskelesine kadar 
geldik. Ben Ankaraya hareket ede • 
cck olan sıhhiye müsteşarının teşyi
inde bulunacaktım. Kadıköyüne gi
den vapur Haydarpaşaya uğramıya 
cnktı. Onları vapura bindirdim. Ben 

Apartıman 
Sahtekarlığı 
Tahkikatı 
Miiddeiumumılik, Şerife Kamerin 

apartımanını sahte nüfus kağıdiyle 
ve lağvedilen İstanbul ikinci noter • 
liğinde yaptırdığı sahte vesikalarla 
üstüne geçiren ve adının Ahmet Ri
!at olduğunu söyliyen Konyalı Mev
liıclun asıl hüviyeti hakkındaki tah -
kikatına devam etmektedil'. Asıl hü
viyetini gösteren bazı yeni vesikalar 
bulunmuştur. Bunun Konyalı Çopur 
Mehmedin kayınbiraderi, ve isminin 

de Mevlut olduğu anlaşılmıştır. Ah 

met Rifat, bir aralık kendisine En -
ver Paşanın ve daha sonra başka ku 
mandanlann yaveri süsünü vererek 
Konyada tanınmış ailelerden kız is
tediği de müddeiumwniliğe ihbar e
dilmiştir. Müddeiumumilik, Ahmet 
Rifatin muhtelü devirlere ait sivil 
ve kalpaklı resimlerini de bulmuş -
tur. Yakında muhakemesine başlana 
caktır. 

Bir Sabıkalı Adliyeye 
Verildi 

TAKLiT: 

Mehmet Akifin 
Şiirlerinden 
Doğan Bir Dava 
Dün Asliye Birinci Ceza Mahke

mesinde bir taklit ve intihal davası
na devam edilmiştir. Davacı Şair 
Mehmet Akif merhumun varisleri
dir. Kendilerini mahkemede avukat
ları Bay Seniyüddin temsil etmiştir. 
Suçlular da muharrir A. Cevatla, 
matbaacı Sergis ve İnkılap kütüpha
nesi sahibi Garbistir. Davaya mevzu 
olan kitabın adı da (Mehmet Akifin 
seçme şiirleri) dir. Mahkemede yal
nız Garbis bulunmuş, duruşmaya 'di
ğerlerinin gıyabında devam edilmiş
tir. 

Davacılar suçlulardan 3 bin lira 
tazminatla, kitapların müsaderesini 
ve satılanların da paralarını istiyor
lardı. Suçlunun avukatı: 

- Biz ne taklit ve ne de intihal 
ettik. Sadece kitap telif ettik. Demiş 
tir. 

Esasen bir sene evvel başlıyan bu 
dava geçen celsede bittiği için mah
keme davayı tetkike bırakmı~tı. Fa
kat hakimler heyetinde tebeddül bu
lunduğu için zabıtlar yeniden okun-. 
~uş, davacı avukatı söz alarak şun- ı 

!arı söylemiştir: 

"- Bu kitap Mehmet Akilin kita
bından başka bir şey değildir. Üzeri
ne de Akifin seçme şiirleri yazılmış-! 
tır. Kitapçı başkasının l\lehmet Akü 
hakkındaki bir makalesini de bu ki
taba almıştır. Bu şekliyle kitap tak
lit olur. Yok kendileri telif ettik der 
!erse, bu takdirde de intihal olur. 
Halbuki kanunen ikisinin de hükmü 
birdir. Binaenaleyh intihal midir, 
taklit midir, yolsuz tabı mıdır, bun
ları tetkike mahal yoktur Kitabın 
muhtcviyntt t.amaınan Mehmet ~Kl· 
fin şiirlerinden ibarettir. Baş tara
fında bir buçuk sayfa kadar bir yazı 
vardır. Birkaç sayfalık bir makale 
de başkasınındır. Akifin hayatr böy
le mi yazılır? Hadise meydandadır. 
Hiç bir suretle tevile imkan yoktur. 

Biz, Garbisin kağıt aldığını, mat
baa bulduğunu ve bu kitabı bastır

dığını, kitaplan te~zi ettiğini ispat 
edecek vaziyetteyiz. Garbis bu hu
susta evvelce itirafta da bulunmuş

tu. Kendilerinden müteselsilen za
rar ve ziyanımızın alınmasını iste-
riz. 

Muhakeme tetkik için beşka bir 
güne bırakılmıştır. 

Merhum Sadettin için 

Mevlut 

Sinema alemine doğan yeni bir kiidik yıldız: Hik 
k k , _ •--,-- .7uvru unı yaşınanaır. V e Holıvudun Bu sarı~ın, ıvırc• ·-

. 9hıcy ·.1:cmple'i olacaktır. 
" .. sinemacılar nezdinde adı Baby Bam'dır. Şarkı sHylcr, iyi danseder. 
Bir~ok filmlerde şimdiye kadar rol alnu~tır. GöstcnliJ}i kabiliyet saye
sinde yıldızlığa yükselmiştir. 

l YENİ NEŞRIY AT : 
Askerlik ı şlerı l ._ __ :: ___ :_________ KAT.EM: Güzide bir l!dcbt heyet tnra -

Sarıyer şubesinden: 

Yedek sübayların senelik yoklamnları 

haziranın birinci gilnilnden 30 uncu gürıil 
akşamınn kadar yapılncaktır. Bu tnüddct· 
ten evvel veya sonra bizzat Vf! yahut yn
z.ı ile müracaat edenlerin müracaatları mu 
teber olmadığından bu eibilcrin de 1071) 
sayılı kanunun tayin ettiği yulrnrıdnki 

müddet zarfında müracaatları l~zıınilır. 

fından çıknrılmnkta olan bu kıymetlı linnnt 
ve edebiyat mecmuasının üçüncU sayısı 

da dolgun bir milnderecatla intişar etmiş
tir. 

Terbiyeye, edebiyata, halk edebiyatına, 
kitap tenkidine ait Dr. Halil Fikrctln, HU 
seyin Namığın, Suut Kemalin, Ahmet Kut 
sinin, Mustafa Nihatın, Hasan Ali Edizin 
ynzılnrile, birçok şiir ve hikayeler de \'ar 
dır. 

fstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYAT!: 

saat 12,30 Plfıkla türk musikisi. ~ ı 5~,,_ 
vııdis. ı3,05 PlAklo ti.ırk muslkist. 
Muhtelif pllık neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: t9 
Saat 18.30 Plfıkla dnns musikisi öCi 

Konferans: Prof. Salih Murat (Radyo rıtl 
ıerl). 20 Nihal ve arkadaşları taraf~• 
türk musikisi ve halk şarkıları. 20 45 ~ 
raporu. 20,48 Ömer Rıuı tarafından arıı 
söylev. 21 Cemal Kfımil ve arkarl:ıli]nr~ ı: 
rafından türk musikisi ve haik pr1'~ 
(Saat ayarı). 21,45 Orkestra: 1 - Bla'1'ı 
burg: Mnrş. 2 - Buvclödlyö: Kaill dö ~v 
dat uvertilr. 3 - Morena: Tortajada, 

İ '}'pli\. 4 - Trnnslntör: Hohzayt zuk n Ll ı t'. 
- Ncdbnl: Vnls Trlst. 22,15 Ajans hll 
ter. 22,30 Plfıkln sololar, Opera ve oı>t/. 
parçalan. 22,50 Son haberler ve crte31 

nün pro;::ramı. 23 Son. 
Ankara Radyosu 

Ö(jle neırlyıtı: 2 ~ 
Saat 12.30 Karışık plfık neşriyatı 1

31 PIOk: Tiırk musikisi ve halk ljarkıt:ırı 1 · 
Dahili \'e harici haberler. 
Aktım neırtyıtı: dt' 
Sant 18.SO Çocuklara masal (Masal~ 

de) 18.50 Karışık pltık neşriyatı 19.15 ç; 
musikisi v<ı haik şarkıları (Makbule 
kar ve arkadaşları) 20 Saat ayarı ve p.f. 
çn neşriyat 20.15 Türk musikisi ve h~ 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları~ 
Konf~rans: Edebi konuıma (Bchcet I{ d' 
Çaglar tarafından 21.15 Stüdyo salon 
kestrası: 22 Ajııns haberleri 22.15 Yarı? 
program ve 1stlkl01 mnrşı. 

* SENFONİLER: 
11.45 Berlln kısa dalgası: Senfonik lt~ 

ser 14.45 Roma kısa dalgası: Senfonik ıı ıl' 
ser. 22 Roma Senfonik konser (ayni "o 
seri Bnri radyosu da naklediyor.' 
HAFİF KONSERLER: 
7.10 BerUn kısa dalgası: Pazar kotı5~s 

(8.15 devnmı). (9.15 KüçOk konser) iJ 
B('rlin kıs.ı dalgası: Hafif musiki (14.15 
vamı) 13.15 Roma kısa dalgası: Karışı!<: 
siki 13.25 Bükreş: Pltık konseri (14.30 d 
mı) 16 Peşte kısa dalgası: Kanşık J,t 
musikisi 16.15 Berlln kısa dalgası: ~.,! 
musikisi 16.45 Beş asırn alt musiki ~-
Bcrlin kısa dalgası: Neşeli akşam mu \ 
~ 11a.J\n devamı) 18 Peşte: Polis barıcl 4 18.50 Prng: Marş, unu;, ..,,. - .. Qdlar Jf,r 
Ostrnva: Rnrlyo orkestrnın 19.15 Rerwı.~ 
sa dalga~ı Alman morşlnrı 19.15 urıP·'. 

Diniku orkestrası 19.30 Prag: Vals ve~ 
kalar. 19.30 Peşte: Çigan orkestrası 20 et! 
lin kısa dalgll_sı: Pnznr konseri. 20 Dili<~· 
Dlnlku orkestrasının devamı. 20.20 rfn~ 
rcş: PIAk onseri 20.:m Prag: Aske i ' 
do. 20.45 Roma, ..Barl: Kan ık ı:nus\lt. ,., 
Belgrnd Halk likşamı 21.10 Brdtıslava. <~ 
kerl bando 21.30 MIUino, Torino: Karı: 
musiki 21.30 Florans, Napoll: Hafif rn1',1 
ki konseri 22.~0 Florans. Napoll: Farı~ • 
Arap musikisi 23.20 Belırrad Loka~uı3 , 
konser nakli 23.35 Prag Plak konserı 2 ~ 
Peşte Orkestra konseri 23.45 Uıypzıg. Ci 
musikisi 

OPERALAR, OPERETLER. c!
9 

10 Berlin kısa dalgası: "Strauss,, n J) 
sö1ler ve eserlerinden parçalnr 18,30 rıı' 
ypzlg: Rlchıırd Wııgnerln "Meisters!eııt 

d Von Nürenberg,. operası 21 Biikrr.$ \ .ul 
Bugün MELEK sinemasın a rin "Frelschutz,, operası 22 Milano, ToP'' 

1#1 Musikili rndyo piyesi. 

~~k~~.~~n~İ~~~t~~~~ Se!nin Ç? bü! tah~ri c!f ;~, ;:~::~;::~~;~' 
Baş rolde: EDDIE CANTOR Baş CHARLES BOYER ve RESİTALLER: ~ 

Vazife kurbanı olan merhum Is- Kahkaha Nec::e ve zevk filmi irOlde: MICHELE MORGAN 10.45 Berlin kısa dalgası Piyano -
' :ı lonsel musikisi ı2.15 Roma kısa d~f tanbul Asliye Birinci Ceza Reisi Sa- 1 İlaveten: Başvekil Celal Bayar ve Hariciye Vekih Dr. Tevfik Rüştü Şarkılı neşriyat 

20
.2

0 
Bratislava: sıo;; 

dettinin ruhuna ithaf edilmek üze- 1 Aras'ın Belg!at ve Sofya seyahatleri Türkçe•l!liz•a•h•a•tl•ı••••• şarkıları 22.30 Prag: Şnrkılı neşeli mu 
re 22 Mayıs 938 Paıar günü öğle na- IJ••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine DANS MUSİKİSl: c! 
mazını mütcakıp Sultanahmet Firu- 22.40 Peşte 22.50 Milil.no,· Torlno. 23, 
zağa camiinde Hafız Fahri tarafın- ugun 1 · MllAno, Torino. B •• • p EK sinemasında 2 hii-
dan mevludü nebevi okunacaktır. # yiik film birden ' MUHTELİF: ~ 
Dost ve mes taş arının ve arzu e- ~ J11 lek 1 

1 
1 - SAHTE COfÖR ı 2 -TEKSAS FEDAiLERi 19.10 Bari, Romn kısa dalgası: ArD 

l · Baş rollerde: musikili neşriyat. 20.37 Bari Türkçe 
1 denlerin bulunmaları rica olunur. Baş rol ercıe: sikili nesriyat 

21
,
1
5 Bari Rumca haber 

Merhum Sadettin ailesi F rances D rake · Fred Mc Murray • ve Elen musikisi. 

VEFAT 
Mamika seyyar Jandarma alayı le

vazım müdürü binbaşı Sami Aşir A
cudoğu ve Heykeltraş Ratıp Aşir 

Acudoğunun babaları Usküöar Hu -
kuk Hakimliğinden mütekait mer -
hum Bay Şevketin kayınpederleri Bo 
lu hukuk hakimliğinden mütekait 
Bay Aşir Aeudoğu vefat etmiştir. Ce
nazesi 22. 5. 38 Pazar günu Anadolu
hisarındaki hanesinden kaldırılarak 
öğle namazı Kocamustafapaşa eami
lnde kılındıktan sonra Merkezefendi 
deki aile kabristanına defnedilecek -
tir. 

B rian Don Jeane Parker 
Ayrıca: Başvekilimiz Celal Bayar ile Hariciye Vekilimiz T. R. A
ras'ın Belgrat ve Sofya'yı ziyaretleri ve 19 Mayıs Türkçe sözlü film 

.. ••••••- Bugün saat 11 de tenzilntlı matin 

• Bugün SAKARYA sinemasında• 
2 Büyük ve güzel film birden; 

. KARANGA YAKAN' PUSELE R 
Tino Rossi - Viviane Romance 

Lily Damita ve Jack Buchanan 
Saat 1 - 4 - 7 ve 10 da 

•••••••••• Suvare 8,30 

Saat 11 (tenzilatlı) 

2,30 - 5,30 - 8,30 da 
2 film 

Odol Nedir? 

TEŞEKKÜR 
Vefat eden sevgili zevcim ve 1>' 

bamız Mehmet Hulusi Bulak'ın et 
nazesinde bulunmak ve telgraf ' 
mektupla taziyede bulunarak teC 
sürlerimize iştirak eden ehibba ' 
dostlarımıza ayrı ayrı cevap verrtl 
ğe teessüriimüz mani olduğundan 
Haseki hastanesi dahiliye mütehtıS 
sm doktor Rıdvan, Cağaloğl u Sıhl1 
Yurdu operatörü Orhan ve \'ı.l 
hemşirelerinin göster~ikle~i .i~sıı~ 
va1Jf eye alenen teşekkurler.mızın. 
lağına gazetenizin tavassutunu dil 

de başka bir vapurla Haydarpaşaya 
geçtim. Iddia edildiği gibi baldızı -
mı11 yanında başka bir kimse yoktu. 
Ben Haydarpaşa istasyonunda tre -
nln hareketini beklerken yanıma ta
nımadığım bir memur geldi ve: 

Polis dün sabıkalılardan Vangel · 
ODOL ôyle rastgele bi r ağızsuyu değild i r. 

Hoş bir antiseptiktir ve her gün kullanı l ı nca 

nefes hep temiz olur, hoh lad ığı n ız zaman 

hoş gelir~ Ağızın içini iyice dezenfekte ettiği 

için dişler i mizi bozan ve çirk i nleştire~ o 

çürütOcü ve ekşitici şeyler ağızda artı k 

peydahlanamaz ve tutunamazlar. Dişlerin in 

&üzel ve sağlam, dolayısı ile de, hayatlarının 

zevkli ve neşeli olmasını isteyenler ODOL 

kullanmalıdırlar. 

- Karınızla, baldızınız, Nümune 
hastanesindedir. Sizi de orada bekli
yorlar, dedi. Ben sonra komiserden 
vaziyeti öğrendim. Hastaneye gittim. 
Doktorlar yaralanan baldızıma ame
liyat yapmak için haztrlamyorlar -
dı. MC:'scleyi öğrendim. Rifat; o gün 
sabahleyin bizim lstanbuhı geçece
ltimizi öğrenmiş, orada beklemeğe 

isminde bir genci şüphe üzerine çe - # •••••••••••••1' 
virmiş, üzerini arayınca ceplerind~ Serin ve nezih 

iki yeni ipek mendil, dört radyo lam N o v o T N 1 
bası, bir elektrik, lambası, 2 diyaf-

ram, bir çüt içleri fanilalı gödri el

diven çıkmıştır. Bir sabıkalının üs
tünde bu gibi eşyanın çıkması şüp -
heli görüldüğü için kendisi müddei
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Su ltannhmet Sulh birinci ceza mah 
kemesi Vangelin sorgusunu yapmış -

duruşma, şahitlerin çağırılması için 
lalik edilmi~ir. 

Bahçesi açıldı 

Zengin program 

MÜZiK ·ŞAN 
itinalı ıervia 

Tepe batı - Daire 
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TAN 
Giincle• Gazete 

Çekoslovakların kanaatine göre Alma ya Nazilerlle Südel 
aianlarının hedefi Çekoslovakyadan taniamU. oyrllmaktı~. 

TA .......... """''"" ......... - Ayni müşahedelere göre Almanya ba sacla varmak lçın 

G'OlitlSLEP 
Geaçllk Bayramı '1 '2.. s. 1 g 

Y caan: Sa6ilta Zelıeriya Sertel 

llYd• temiz, dDrDet. •mimi ol••tr. ~ kt d k• • kt• F k f b 19 Mayıs bayramını, gençlik hayra 
lcarlht ıazet ... :mıye plıımektlr. silah kullanma an a çe ınmıyece ır. a a aca a... mı olarak tesit ettik. Memleketin her 

A B o N B B E D E L t tanfmdan pçen ıeıaç alaylan, idman 

14:r:~ ıs.. 2=e~. Almanya ekoslovakyaya ::::!t!~;;·b:~a~:;~:.i~ö:=~: ?IO Kr, e ~ 1500 Sr, yor. Gençlik bayramım daha ziyade 
400 Kr, 1 A7 800 Sr, bir idman bayramı teklinde tesit et • 
ıao Kr, ı A7 100 er. .ax..a-1s ı .. ın, gözler alaylardald gene-
kuıea.ana poııta lttlbedma dahD oı- ........ .,. 
~ llMlllleketler lcln IO. ıe, ı, ı,a llra G Al be 1. e ? leriD odaleleri, ı.ım.n sönntit viicat· 

~s~:a Taarruzu öze a · ı ır mı. ~=~~-=.;~u;·;: 
1 1 

klyesinin en bllytlk p7esidir. Bu u-
. hada htlk6met büyflk fedaklrbklara 

GONON MES!LELERl katlanıyor. Fakat bütün gayretlerimi 

l•hlrclllk Telikklsl 

!!_ Çalı1111a MetHa 

[ Y caan: M. ZEKERIY A] 
Atlaa w BeopHı .. rdllkten son

la lstaabulan harap, perifan ve met-
1'6k 1aall ...... daha ~k dokmulu. 
8eocıM .... on beş HDe nvel 80 

\la ntlfule idi~ bir kasaba mu.. a.a. tff bin nlfma olan bir Anu
,. fe)m olm11f. Yollan palf, munta
.._ " adalte. Kanalisas70n• ~1"1-
..... nya ptlrilmlf, her taraf ataç
ı....u.. Şık, arif, temi• 'H mlkem • 
-.a 1ıı1r Anapa plarl. Ve Mltila 1"m
....... _. ichaM ricaU P i_... 

Athaa ü '7le- Ylntd..,... enel Ati 
111,. ,._.. ,..,.. •• taıyamas-
1-. Bls ~ ....ı blr m_._, 
1ılr laulb ----- çil ortama .. 
\b ..-..ı78t 7U9tm•pü, onlar .. 

t • • ze rafmen henüz beynelmilel spor ya 
CEKOSLOVAKYADAKI AKA LL 1 YE TL E. A ntlarında ıeriyiz. Bu ıeri kalış gayet 

tabiidir. Eski Türklerde an'anesl çok 
kuvvetli olan idman da, Osmanlı sal 
tanatının inhitatı ile gerilemlı, an'a· 
nesini kaybetmlıtlr. Bqtln çarpak 
çurpuk, yağlı dolmalarla göbek bilytit 
müı anne babalann çocuklanm. ço -
eulduiunda idman ıirmiyen ~ 
leri llatik pbi bllkmek milmldbı de
lildir. 

* 

- - ....... ~ .. 7oktaa .. ttlr-
11 mtMlenl 'Hsıtalan malik blnr A•· 

Çelıo.ıoo""7aialıi eWli7efleri oe W.ılarr ..,...,. ltarifa 

Fakat ıerl kaldıiJmıs sahalarda u
manı yenemezsek, mesafeyi yenebili
riz. Zamanuı, ıeçen devirlerin mira • 
smı tqıyan vücutleri, mesafeyi yak• 
lqbrall medeniyetin vuıtalan, usul
lerl, teknilderile, uzak mesafelerdeki 
milletlerin çocuklarına et bir teJd • 
mtUe eriftlreblllris. Bu ip, evden, 
mektepten, hatta yuvadan batlamak 
ilam. Spor heveai eve, melde .. slr
mlttb'· Bası mekteplene bana btıyök 
elaelmnb"et verll17or. l'akat bmıu k· 
cBnktl ........... a. çıbnp daha p 
Dit halk ldltlelerl arasma 7QJDU, hll 
hasta mekteplerde •• lfe daha fala 
elıemml,et •ermek ilam. Mektep • 
lerde jimnutlii den olarak ijretiyo
rm. Elini, kolunu OJ'll8tm•nm bllea 
herkes jimnastik muallimi olablli7or. 
İdman Mr den •elll, 7emek ,.....-, 
.. ıpaek lfW bir ihtl~çtır. Bunu ço
ealdara sevk ve Def8 lçlade, m&fte • 
rek oyunlar, ritmik damlar, pn~lere 
bedii nvk ve neşe veren halekedıer 
laellnda vermek-llmm. ~ jlmJIM
dJ 6iıa la••~•kipath••ıa
................ _ bir llDeket 

........................... 
8a nasal obn119? AabnJ'I 11ea11•--•w1ıt 

'9 Atma ile mtlb,_. ~ 8'I 
... ~I .. ım ..... s1,...ıe istanbulla 

Ç~ Bmlat bakı-
mından, BilyGk Alınan1'an. 

ıı.c.riltaD, Yugoslavya ve Ru
manyadan daha az bajlıdır. Onun 
19::\7 de bütün ihtiYacatmdan yüz
de 18 i Almanyaya gönderilmişti * Avusturyaya yapılan ihracatı ise 

latanbuhm bl7le prl, metrik •e ancak yüzde 4,2 nilbetinde idi. 
•llunel ~ JçJa w..- ....... Almanyanın bilmukabele Çekoslo
- 11stere1t1Udaı vakyaya olan ihracatı yüzde 21,8 

PWn 7apılnl'aimfÜ', para )'okta, den A vuatuıyanın ihracatı da yüz. 
~ .,....._-.. 4'ajıaakta, Mlttia ... de 7,3 ten fazla ciatll~ 
lidat.. membalaa --"l ikketleria Çekoslovakya, Tuna memleket-
tllnt. idi. Palaa ftlh... leri içinde barice borçlu olmıyan, 

rüat btlttba ba sebepler Atina ve para piyasası lflek, bankacılıjı saj
lleopMı ıWlktea IODra dayalan lam, milll ekonomili ziraat ve en
.aa,ı ... tmmayor. Glnfil mfltema- dilstri aruırıda denk, harici ticaret 
~ •r111or. Niçin, mçia? balumından vulyetl düzgün bir 

* memlekettir. 
a. mpnln eenbau Wr rtln bize ÇekOllovakya bugün tra!\lit tica-

Atln ... , paJltaht num l'oçyu ver- reti yapmalUa güçlüklere. Uiramak• 
ilk tadır. Gerçi Çekoelovakya ihracatı-

- Şehlrelllk, dedi, bir ilim mese- nı, Lehistan Sllezyası, ve Sllezya -
leet elm119tur. l'abt her tehrin hu- Gydlna yolu, Tuna ve Kradenlz 
.... nsf7etllle rint bir .. hlftlUk yoJu, Pefte • Zağrep - Trl;Yeste de
-.a.mn• elmak lbuHlr. ŞehlttW- miryolu vuıtasile yapıyor, fakat 
lla .... telif eeplleleri nmr. Fa • biıUbı bu yollardan istifade, Al& 
._ ._ ..,.ta - •aemlktlr. Şeh manya ile yapılacak transit miiza
tla Jaa7atma ini temel tlserbae kar- kerelerinin büyük bir fedakirlık 
.... ft ••.ıe,I a.. eepWen ay- mukabtUnde netice vermesine, 10n
.... IA•-.br. Yoba .. hhelllk solsak ra Çekoslovakya ile Lehistan w 
....._., !il' laddumak, tallMat Çekoslovakya lle Macaristan ara
,.. .. tlellWlr. 1111dakl müııuebetlerin düzelmesi-
•'nn m Atlnada ne yaptım: ne balbc:hr. ..._.. .-m. pllann ~ptmhm. Soa Ç~ lırWan : 

ta twıılwa " ekOllOlllik bakmua - ---------
._ ltet ..... Mr plla ~ptım. Bu Çekoslovak.yanın varlılı sulh 
ııılla "'8 b1tt1a .... mtldtlrlerimle konferansının koydulu lld 
......_ a7luea alraştık. Ea laee te· esasa ballıdır:. (1) Çeklerle Slovak
feneata kadar rakamlar ve malhıat lara bir millet olarak yaşamak 
....... k. Geee :flll'llanna katlar p - hakkım temin etmek. (2\ Çeklere 
htt•••11 elada. Nlha,.et tam n kl eski Bohemya arazisini vermek. 
11111 in plla ~ptık. B• plhda Mitin Bu at mdde Südet Almanlann ....._la PJtHalı itler tesblt edil • ve daha baflta ekalliyetlerin Çekos-
lldpl. • plb IRrln•• ite başla- lovakya dahilinde kalmalatını te-
6ılr. mln etmiştir. Çekoslovakyanın da-
.... 1tenlm nzlfem ~lna nesa- ha baflta dfları da vudır. Burada 

._ ...,elrtea ibarettir. Gtln&• yan- bir Slovak arlatokrubi, yahut ipe

... ealan wnt .tmek, •tter ya- rl eı. alacak hlkim bir sınıf yoktu. 
ıra.. Ü .. lalrde •olafarak blsut kon Bu yüz.den ,..t clojan millet, diler 
taı.a ,.,....... ~l'lrbn. Herkes, Tuna milletleri glbl, ekonomik hl· 
'77' '" slW tabflr. Balk hletlfye ta- maye darfaelnde varbtmı korumak 
......... rla}'etl ...t1e bilir. Çtlnldl mecburlyetlnl hllletti. 
tlroetakllk M9alere kup lnsalunıs Çekler, kendilerini sanayide çok 

~· ileri gitmlf bir sabanın virisl bul-
.. J,ltüt nam Peouın anlattılı dular. ÇekOilovak çiftçiler, fa&rbi 

iti kelime ile h81lsa edlle•lllrdl: takip eden arazi 18lahatı üzerine zi. 
~ telikldsl ve çalışma me raatçiler ~nl tef'kil ettiler. 

t.4u. Bisba en çok mahtaf olttalu • Partinin müesslsleri yeni cümhu-
.... PJ' •e •••Uf· Plba ya.,.. da, rlyetin yeni nesli idi. Bunlar, hl
--~ 1talaeak olan da, beWlyeniD mayecl maatçlllk me.lejini takip 
....... bal ... attlr. ediyorlardı. Hükılmet koalisyonu 

O.- telalıdUk laaldaaü motlen bu yilzden bir taraftan sal cenah 
fallkka tü'lltl o.._ ve metM ü1a1- ztraatçlleri De lf adamlarının ara
.. rhtm• pıdar. 11nın açıldılmı &6rflyor, dller ta

Yeba • .... .Lara .. 1Ufe4111a- raftan ı.çn k6yliller, esnaf, 1ot

-ıl Mlttla pualan ......., lataalt11- yal demokratlar ve lfçllerle sa1re 
;tae ,...._ W. ..... ........... arumdakl ayni baU nazaıoı dlkka-

·•llllıı•,.. ..... .. alıyordu. 

Bulfluldl Çek BapetW Doktor 
Jlodsa•ıun karp1qtılı en belllbat
h m•eleler, Slovak zlraatçiler ce
nahını, sal Çek ziraatçilerle bera
ber tutarak ziraatçilerin üstünlil
ı:unü \Qmin etmek ve bu suretle 
koalisyonu yıkılmaktan kurlar
maldır. Koalisyon yıkıldılı tak• 
dinle ziraatçı parti daha 10l ce
nahlarla bir koalisyon yapablllr ve 
bu da Çekoslovakya ile Almanya 
atasının daha ful& apmamt.it •· 
ik olut. Ya!Nt tiU 'hzfyet Cüntıı~ 
reisi doktor Senesi mütehassıslar 
ve fırkaya mensup olmıyan me
murlardan bir kabine te~iline sev
keder. 

Halit oe hiiWma 

S üdet Almanların talepleri, 
ifrata doğru ilerledikçe Çe

kodovakyada dahill siyuet miln .. 
kqraları art!Dlflır. (Henlayn) in 
24 nisanda söyledill nutuk vaziye
ti büsbütün karıştırdı. Onun na
zilljl llb8'a lca)'Dalı 'f9 hliW •1· 
nw:ı, ziraatçilerln liderlerine kar· 
fi, bir .w. tepll ~ Çün
kü bunlar, Çek ziraatçileri ile Sü
a.t Almanler arasında tefriki me
al taraftarı idiler. Henlaynin ç.. 
koslovakya d1f siyuetinin tadili
ni ve Almanlarla ıneftb ,...1er
de tam otonominin tatbUdnl iste
mesi ve bu metalibin ugarl me
tallp oldutunu söylemesi Çekollo
vüyada katı bir sarsıntı yaptı. 

Hük6metin bu ay IO!lunda w 
geJecek ay iptidalarında 11,000 na
hiyede mahalU aeçlmler rapma
la karar vermest vaziyetin veha-

motlnl artuımf bulunuyor. BilkO.
metin münekkitl..-i bu br&ttı hare
keti Almanlara teslimiyet mahiye
tinde tellkki etmektedirler. Bun
lara ıöre hükCimet bu tekild8 ba
ketle Fransa ve lnailtere -.pati• 
sini kazanmayı U!Jluyorsa bot yere 
büyük bir fedakArlıp ~at11QUyor 
ve bOtd:a ......_tla ~ ve 
bütünlüiüı;lü, binlerce, Jiiz bb)ler
ce ~ha7at 'fftldtiye-' 
tini tehlikeye kOJU1or. 

EWi7Ctlel ... .ı..ı 

.,. ,.,,,.. .,,,..,.,. 
B undan maksat Çfrkoslovak

yada efkirı umumi.yenin 
Südetlere kartı inat ıöstermek fik
rinde olduğunu söylemek dqtldir. 
Çünkü Çekler de devletin emni
yetıııe uys:wıı bütün lmtt1pm 
verllıdM! ft biltOn ~*A ınil 
-~ muamele gösterilmesi leımicle
dfrler. 

Fakat bunlar ayni zamaada Al· 
manyanın ıerek harp, ıerek s.ulh 
,ollıyla Çekoalovlk)'ayı )'ıb)ak 

Cd -...r.n 60- 7irii7iif 
..,....,.Ja 

IÜaincıe ile bu yolda herkesten ev 
vel Henlayn't kullanacalma ina
DıJOrlar. O halde yapılacak if hil
kbıetba esub preDliplere sanl
muı ve Almanya ne Çekoalovak
yadakl ajamna nıÜlatlarım ızalı 
etmeyi bıralanUıchr. 

ÇünJd1 btttti Çetoelovalrlarm 
kanaatine göre Alman Naztlerile 
Sttdet ajanlarmm hedefi Çetos!o
vakyadan taıMmlla a,yr.ılmaJı:tır. 
Ayni milfabltıeM ,are Almanya 
bu matsada varaıU için sillh kul 
JamnaJı:tan aa ~yecettir. o 
halde arada harp k•cak, yahut 
ÇekoslovakyUm Ortadan kaldınl
muı için çahplvalttır. Gerçi Al
manyaııın urıiarı 10 milyona va
ran Çekleri ve Slovnlan da ilhak 
etmek istemedltt zaimedW)'OI'. J'a 
kat ~ Nhuı AlmaaJ&J• 
ilhak edildikten 10nra, geride ka
lan sahalara, ı.eıu.taam '&lıkıhnt 

wnamnda oldutu pbl; bit takün 
sahipler çıkmul muhtemeldir. 

ÇOnkU Macarlann bir kımıi. Çe
~ Maearlarla mesldln 
yerlerlil 1it&6tiu ISti,ortar. 
80,000 Lehli ne meek6n olan Tea
chen ba'ftllat de muhtariyete p
YUimak em•UDcfecltr. Kan karabe
tinin devı.tltır m.ndakl •had
leri ~ tsia'. ... tanındılı tak
dinle bütiln Avrupa haritasını de
~ü icap. ec:t~· Fakat o a
~ clia .A.vru,_.. blr takım par
plaftm hqb yerlere Yamamak 
lkım --~ w 'beDd de o zaman 
ld ...a,.t bacBntlnden çok' fena 
olacaktır. Mesela Alqaanya ile ç.. 

kmlonkya arasında hudut tashihi 
için yeniden bir takım ekalliyet
ler m...ı-1 rieude getirilecek ya 
Jıut çok pnif dlçüde ahali milba· 
a.ı... mnm IGrCllecektir. 

X.l.ıf llnılller 

S on günlerde Çekoslovakya
nın üç yıllık askeri hizmet 

uşulilnil kabul edeceği pyi olmuş
tu, ,B~ "Çek ordusu, 1.Wqa. 
~. v. ~,. attlciltnrdui 
sonra dördnDcif ordudur. Çek or
dusu, çok iyi terbiye gönniif. ve 
çok mükemmel bir gekilde teçhiz 
olunmUf bir ordudur. Orduyu teç
hiz eden Skoda fabrikalan, İngiliz 
ve Framız sermayesinin ıJAkadar 
olduğu müessesedir. Gerçi Çek or
dusu Alman ordusunun dörtte bi
ri derecesiadedir. Fakat AVMıiı 
bir barp V$kuU taJid1rlncle ,..,.n 
ordusu, Şark, Garp ve CenUJ). cep-
hel ·~ ~~1iiytltin-
d ~~tlet b\(dıti mu-
harebelerde muhacimlerin, müda
filere nisbetle bet misli olmalan 
kanaatlndedirlet O bide Alnian
yanın Çekoslovakyayı çiğnemesi, 

ııaıt.ı.ra. laattA *.rlara mühtaç bir 
iştir. 

Bütün Avrupa sulhünü tehdit e-

ve hayat dUpnaoı pbl delil, hayat ft 
neşeyi, sıhhati, harekette anyaa w 
banu bir lhtl7aç ve ltlyat haline ptl 
rea 'bir lmu pJ.i yetqmefülir. Ana 
palı1arm soprdald UstiiDIWderbıhı hlr 
•ltebl de, sporu yemek pbi bir lhtl-
7~ olarak kabul etmeleri, baua üha 
çoeaklatan itiyat haline cethmele-
d•· Çeeaklannmıla ..,.r, ••• im 
itiyat haline ıelmemiıtlr. Da hasm . 
ta mekteplerin, Balkevleriaia. 1J1eır 

~tlarualll •8Jtlk ıeltl v..m. Spo 
ru evlere kadar 7a)'JDak, mahalleler
de rençleria ldınan faall1etlerlae ..... 
kia :nneek ........... t9lkflltlan 
tolaltmak. saflalq. hareketli eah 

bir .. n :vetiftinaealn sanat 111r 1ea
•••· B111lu umana bırakınak, uır. 
lan yutan samaa blsl de yutar, mede-
al7etlerle anmusdald mesafeyi, tek
.. tefldllt, metot, " mtlftenk fu
B7.a.lle,.......... 

Bir 
----· Bina 

cak 
:.:Qlı ..... (TAN) - Ctlmhmt,et ala
~ eemt,.u binam,.., .... 

,.-...- ltliılldlıM halkm pMnunn Nafia .... 
•"'9ılln ıeım.t ~ 

men IDpata hf1am."Jr lçb, 
... .-ıen huırbldar bltlrllmlfth". 
·. · *81~cephell80 metle 
~ bina her ihtiyaca cevap .,.. 
recek tertibatı haiz bulunacaktır Spor Çallımalan 

Urfa, <TAN> _ Urfa orta okulu Vakıflar idaresinin 
spor Jı:olu ~ lala bir zamanda FaaUyetl 
sporun her tubealnde iyi derece ala- Çankın, (TAN) - Ulucaminfn ta-
bibnlflerdlr. Gençler her glln çalıt- miri bitirilmek üzeredir. Haziranda 
maktadır. evkaf umum müdürünün gelerek: t.a-

--o-- miratı gözden ıeçireceji ve bunda 
Yol ve Kiprii Yap'11nlıyor bir hal ve otel yapılmuı için tetkik-

Karacabq, (TAM' _ BandırmA lerde bulunacaiı aöylenilmekteclir • 

70lundn bozuk olaD ıerleri tamire- Aakara THealill TN11lerl 
dilmlftir. Bu yol üıwrindekl tur.de- Çanlmı, (TAN)- s Hazirandan 29 
re Jı:öprillil yapılacaktlr. eyl6Je bdar her pazar gOnü Anıra.. 

Karacabey, (TAN) - Çeltik zlniati radan buraya tenetdh trenJ.ri get..
bu lene kazamız içinde geçen yıll1tt'- cektir. Ankaralı misafirlert gecen w 
dan tyf g9rihı'1yor. Bu yıbn soğan ta- mdekinden fazla IDltlDllU.I etııMk "' 
tlhulitı da bek çok olacaktır. çfn huırbklar J.apıhmfbF. 
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UZUN HiKAYE 

Dünkü Maçta Beşiktaş, 
Alsanca~ı 5 ·O Maglilp Etti fnhtgr mmıarlannüa Ala

met . ...... ettin isimli •lr .. 
lmJ11(!amm anlatı7or: 

DOn Taksim stadında milll kil
me müsahtJral•nndan Betiktaf -
Alanc.ıt ımçı yapıldı. Befiktqm 
S-0 slbi büyük farklı galibiyeti hak
keden müessir bir oyun çıbrdılmı 
peflıı söylemek lA:umdU'. Beyaz si
yülılann attıkları bef goJün dördü· 
nü Şeref attı. iyi formunda olduju 
amanl•r eberiya Avrupai oyunlar 
çıkaran Beflktapn Şerefi dün ıol
cülük ve netice alıcılık itibarile ,e
refli bir gününde idi. 

Dd taraf ta hayli illa oynadılar. 
Her halde hakem Tank Ozereııgin 

maçın bld1 faullü f8killere dökül • 
mecUllnl gördütü için oyuncular 
haklnnda ceza vermek lüzumunu 
duymadı. 

• 17 ma111 akpım t ,S ta ... 
7.-t etobll durak 7erln .. eto
• • 'beldlyordam. l'atila • lltll 
hattmda itll1en 34Zt namarab 
otoMistln p ldilbü ıördüm. Be
aina libi otobüs h kliyealeftlea 
beW119 memarlanaüa 11-HH 
yaka aamuab bir aıb4atla 
dannuı için ipret ettik. O din· 
lemedi ve btlttln hın ile ıeçtl. 
HldiHyl Ba1uıt belediye ko
misediline fiklyet ettim. Bana 
f11 eevabı verdiler: BABALAR ve ÇOCUKLAR 

•i------· Çevire• : ı. Toli 
• 

- EllmJz4eld talimataanae, 
yalnız otobüslerin tayin edilen 
haddea apn yolca almalanna 
mi ni olabilir. Otobfls, durak ye
ri•e • mmuu ona karıpma-

.1n--1-.s .. 1 - Annem "Knıllp ve Komp 
J'IL K•..-uu hlrhir nretle - Z-

• .,. ftll.a.tı: ieltu e.temeyiz.n Eve •lir gelmez. beflncl smıf ta swd gübre fabrikası,. mtlhendtsı.-
Saat 17,10 da tüımlar sahada fU Ba cevap Uqllllllda hiçbir 1117 lebelıerindıen Mafe)dn ilk iti Çek dl rinden Pupet'le sevifıiıektedir. Mü· 

tekilde yer aldılar: Dinlıii ,._,. HalJıuan '6ir alım söylemedim. Fakat , hayret et- li deninde verilen ve mefhur altı hendis Pupet IUlll gübre lstillul 
SAJ(C~: Hihni - Cemil, Ali - mekten • e keadhni alamadım. tezi ihtiva eden vuifqi lJi bir ye- etmek hususunda usta old1Jlıı lra-

Necml, Enver, J'ethi - Hakkı, Bu-1 !ijli.-ıı!lil!l!l~!!!!i!i!!!!!!l•i!i!!!i!!!i!!lıll!!!!•!!!ll iç Saimin durlUJl ve çekingen oyunu Umumi aaldl vantalanaıa la- re sakt.mak oldu. dar annemin par.ıaruu da s1iDl va-
rl, ny ... Saim, no1an. Bugu··n Yanalacak avantajlaan kaçmasına 1ebep olu • ti .... , ....... pf'örlerlnha .. atalarla çekmekte ayni derecede .. 
BEŞiKTAŞ: Mehmet Ali - Nu- "t" yordu. yiflerine mi h....ıwnu.tır? Se- Mqekln babuı, eski Avustur- tadır. Zluen babamın mü!ıendis 

rl, Hüsnü - Fuat, Feyzi, Rlfat - Devrenin IOftuna dotru Eşreften ferlerin latlUmile belediye ali- 1• imparatorluğunun yük- Pııpete bir hayli borcu olmaaydı, 
l!'.fref, Şeref, Hakkı, Muzaffer, Ha- Spor Hareketlen· aldilı Pf.11 Şeref durdui'madan attı- kadar delil midir? Bu husaata sek memurlanndan biri idi Ye- çoktan annemden ayrılırdı. Bunu 
1atL it yerden bir f(itle lk1nci golu yap - nuan dikkatini çelmeabi rica mekte oğlundan,, her vakit yaptığı geçen gün hlzmetçimisin yanılllda 

RüzgAn lehlerine alan Beflktat- map muvaff.ıt oldu. Devre (2-0) Mwha.n ıibi, mek~ havadisi istedi. Evde bağıra bağıra söyledi. Demek mü-
hlU', yaptıklU"ı ilk ümda Muzaf • Basüa ........_ mahtellf Beflktapn pliblyetile netıcelendi. --- yapılmak üzere vazite geürlp ge- henclil .. ir tanftm aanemt ...ım-
ferin 91•1Jnclwn birinci aolil kazan- •tadlann•a futbol ve slret m8- lliitı:i tleore: • • tirmedllhii,Çek dili için tayin edi- yor, cüier taraftan da •".......,, 
dıı.r. Orunun ilk dalrllr .. ında atı- uhakaı.. 1a~. Tabiıa J'aUb,K=. = !9:.!:b .,.... len yeni ölretmenln UIJ) bir a- aızdırdıjı ba pu'8lan bahtını boııç 
lan ba golün lzmir takımınm kuv • •taduHla Abanealda Galataara~ Ddncl dlY1'819 ümlrlilerin l.Ji bat de oturan olnı1'uc:umua hlk ~ dam oldujunu IOrdu. olarak veriyordu. Babam, bu il .. 
_._ .. -.a..-s mllU lt9me ~ pjliıUR. fe;- , __ lmlt .-.a-ı _, ...... , da _ ... _ ... _ ... , .... __ u.-ı. ~--~·- -• ha difle bütün .. 1-.uı.1-rialn miillen-
n--n,,_a Owinde bir tealr )'ap ref ....... Teldftlallı A....... ....,__.... -- _,.. .ınun~ ....-.... cılnnea,. eleldrik lut • ~ ~-Y- ~V&& JVU& • ~-
__ .... ..a..n.ın.-. .. Ni .. _...._ &J--- 019" -- rnA•drt\n•· -•ıMıılr.- 8IW1. Tekrar C•97• wrum.a 1ctn .... ke v•dis _, __ .a.a. ... , evde v.zılmak ü- dillin eline pçeceiindeD k~ 
--... • ., ....... J"'"'• IC&Ull Wll • h llarmlfııi ......... ııald:ır. ~ -:--:v~ ~ 'T" y, tin - ~....... .,, ak saa .. __ .., __ .1.-L.-t .. L-"-'- yv. larmı 'fe AW.np 1811, favullü Bepzıttakl subellne mtınıeaat ettim. zere v.-..a•e --+lrmedia-1 .. 1 -• öA- ıadır. a waruwuı ~ muaa__.

1
,. • ...., ,,. .... ....... • Y...W. uka ele _,,___ au&' ...... a-...., JVU& a ıeçtL beklerin ... __ aı.a..a. bir OJUD _.,... .._. ._._. dit- m v 7&.-.- lçJn bend8ı retmenlerlnin ,.,,,k l-' bir adam ol- "Babam. bunun üttlkamını bq-

U'UIDUllll u..- PM- .. _ _.k '8nKiler ...... da tülünü a&'dfiler. Bu aralık babmla : ~00 alındı. AııladJtıma l6re bu ae- y- ı• ka türlü almakt., bütün aeceleri:-
la b1eci ile karp karpJa kala Şa- ... ,. l8nt .. .,....._,•n 1• sık sık düdükleri lfitildl lnırut fazladır. Bu hususta allb· dutunu liylecll. ni meyb•nede ~· Ko-

:.. ~ıoıı:..-::' !. ........... Bu devrede tamamilo Jle,ıklaf hl :::::- ....., .....,.. ..- dllo. le~~==~ nu lcoııııomua _,.... .. _.. 

ba etmif oldu. sancak müdafaası ceza çizgiai dalal • kim °'= =-~ ~ .mır .. *~.-. ... _..-:--Hm~ene==tmftılf,~kl~üi'il·b~On~ub;ptam~~o=Dİt-~-!ba~am~~~da~b:ir!.;lhtik~~top:!.!li~b~I -::~1 
Bundan aonra Befildafın ajır bas lindc bir favul yaptL yaptılı - Betlkta- Bayın No. 84 izzet meal için satın almıya mecbur ol- Babamın intikamcı bit adanı o~-

ttlmı ıartıyoruz. Bilhassa Şerefin Esl'efin yerden ,mel bir fiitü Jra- j b1lke fiııtkil etmek • ..ıen ·~ . bir okuyucumuz yazıyor: duğu beş numaralı topun lafını bi- ğunu ben zaten bilirdim. Annendll 
w RüJrınm derinleme puları hasım leye havale ettiil topu blecl BUmi ten uzak kal& ord Şehrlmızın imar plAnıhakkındaki mek le ettirmemişti. Pukalya yortula- kendisini aldatmasına karphk o 
ı.rmm yerlerlni kaybetııaesine Mbep fevJralWe bir p1oDJeela- ı..,. •• O* w 1 u. tubumun ıazetenizin "ntanctaf)a mOIA • da intikamını böyle ahJordu. 
oluyor. UAillte ,..,._ı 1ikifi • .......... oWa w ))loke eclemedlll ~ ..... eftn.--'l:a:~ ~ı.,.mcta Dfllriada dolQı teeek • ::ı:~~-:":,:; "ASUltlD'"• baburlın ~ 
:::.: btrinde Hatkınm sağdan alıp topa yetişen jp-efin tekrar çeküji rflyOn&.fan .r;::nn 

911 e.: bir ,.......,;n..:..: =da ..::.o:: Odncl dereelle tim llrt.DlfJan ..,.. ..... .. ı'msm .... ,..., ..,.,.. 
;;,;"* topu ~ -.ımctan çe tüt avuta lftti .. Bundan 10Dn AJ,. Ud .,...,. i.. ela G6aJ11 • • ,......_ Jlleldupla Prolıt lllAm tatbUsatm• mıyacak olunamz W&tl De ofui a- den INlhrum bir kadındır. I'~ 

l8ride duran Şerefe ftl'dl. Şe- uncaklıların açılır lfbl olduklumı le clurdaru1da. BU -n...a- AMlnı: il umn ve battA 7U1JD wr sQıeceilnden ra11ndald '---'·ca lbtllif noktalan de sinirlidir. Çocuklarma • afak 
nftn llkı f(ltOni lldncl defa ·•-..a. ~ .. __. 1 - .,.. baı.etmek ....,,_,,m, ~ .... .._... Ln-a&dlk. -.-.- • ., ..... yoruz. __-kez muavin Bnftriıı k.ı.t ...._. .,.. favul brplamak· Yalma tatbJk edlleeek pJtmn telllr lbtl- baillardL bir ene lhwmunı ve ,_..ati --

l'Uat babın bunu ofa-' ddede 791'~ bulan pulannı ft bilbu • taa pJl'l bir 191 yapenwh d!Jebl - J'8CllU wauı mtlddet. beDd de 7U1JD w Mqeldn babam, ollunu mtitered- ~- En kilç6k ~ 
J .. a • .,,,.... Blmtnin S(bıe1 oynu takımı llrb. ve claba fazla karfıh7&bUeceiini ~ dl bir insan olarak sayardı. Bilhas- let için parJamaktadno. Annem"' 

nk 801 aaynıdı. Milteaıdp dakika • lehine millait fınatlar izhar ettiy.e bJecl COınbuıVet b0k1lmetlmlsln, 78ptatı ve- a otlunun din lflerinde ptercti- iflerlne de en ~ bir a1'b bile 
Jmda l9fkm bir vaziyete dütmı Al - de bundan l9Ufade eclemldiler Sal Yahm Rilml fedaklr " lJl 7& 78pbrdıfı her nevi projenin dalma kati 11 llilball hareket, onu fena halde göstermemektedir. VaktJnin en bl-
~~-==============-==~==----====----· :.:_: oJ1llldı. Sol bek ~ medıın lllll• lettlrWP tatbikata pçlri1dllini minnet ve ..r.An•Q 8-.. bl'flmMla wtmı e 1 ~~ aettt 8lr'IS aıra da f(lkranlll ve blrcok mı.Jlerl1e ~ ve ıdnlr1endtriyordu. Bele ollunun J ....... J-

,_..r...a.Jrn e-ıstan bul Bisiklet ~~::..; ::-:...·.=;.:':""..,:.:m...: ::ıı::.ıı:::::=:. =-::.=--~ aldJlı topu m~ arumdan prı1a.ıma lmanırrua vardır bu 7&Dhlh· ml kanallardan ölreJılnce fevkall- dir. ·· b k D .. B. . alJl1)arü b1eJe blnkmak auretile tın tuhlhJnl dilerim... de blddetlenmifti. Halbuki genç .. Babam. bütfin -tehir ... JJmUn 

sa a ası un ıtti :.:::.. .. .:.:m.:w-.:: "'w.._... =.ı:.ı::::mı...: =.::_:-ıı--=:ı.:.= 
bAldmiyetinde fakat golsüz ıeçtt ve uJarla ppmıfb. Çünkil arkadaşla· ri alçaldılm bir timuU olank a.ı 

Dö üıte Kirkor Birinciliği Aldı. 
Takım Tasnifinde An ara Kazandı 

neticede maç (~) BefDmpn lehi- . -..... Ce~ nqclan biri ona. bu tarlkate prdlll mlmüt.dlr. AvmtarJa • llacar ... 
ne neticelendi. "I ...,- t.ıtdlrde kendisine Ud y6s elli taa lmparatotlutu a••nmda 111 • 

A 
"_... Nipntq BiP Scboo1 Par Do,. kron verilecellnl 1671emlftl. Za- mini Ahnan pveslne 1in ve ...._ 

u.aneak bacOn 7'ne .,.m 8L_. t- ..au. -~..:bt şı.11 _... Gelat.w'aJla ~· ~ -- .,... apor phuıncla valh dellkanb bu paraya illveten pa olarak Jucbrch. l'akat ç.lm9-
Bu .... nftl ,.... ımmte bula dün öiJeden aonra hareketli bir lcl- Jraıolik 1dUwinl terketmellne kal"- lonkyama ayn1qlndan IODn 18-

nan lld Alman -nah npuraDUll man fllllill JaplDlfbr. phk alacalı Ud yüz elll kronu da mi Mqek oldu. Bir lfht bir it ~ 
efradı lll'MIDCla ı...ı bit brf1lat • Şehrimizin hısWz kolonisine men dilfOndiikçe bin bir hesap, bin bir babamın. dairesbıe altdllm ..... 
ma yapa1ch. s.,,aııı.ı- tarafmdan ıup bir çok ailelerle çocuk veJlle • proje kuruyordu. babemm kapımadu ç.ı)qn•JrU olaD 
ııevkle takt edilen bu ~ rlndela ft muhtelif davetlilerden mil l'U.f 1l.,.t genç Maşeldn her iki ziyaretçi Ue karplaftam. Onlar 

P rekkep baJfik bir l8Yircl kitlem 6. sahad• derin bir hayal IUkutuu ul beni taıwm:rorludl. Babamdan~ 
~ ~ıNben ~l llil~ • nünde ~ müababl•r çak mu· ramuı mukaclclennlt! Miayon•le- llldlyorlardı. Kalak verdim: Biri& 
ye..,.....- vattaJa,.w olmupw. rln badW- pdenlilderl mu - terine, babamln AVUltQrya ...... 
.. __ L-

1 
• • 

11
__ . _.. __ ,bul Bo,oJdmn )'b yU'da kotu mO.- kadd• kitaplar bqtanbqa inil· IWlda domus oldutunu, bqiba de 

- • ....-- • UWD J'UlllDlll bak•81nda blrlncWll talebeden Şa • Uw çaktı. Bunlardan herbaqi bir bu domusluktan wn llad9r hSl99 
bOJOk pllbkltr. tld etab berine nem, &lnonıar Süer tıçündilillfl llttfade ımJrAnı olmadı. Tabii para medllial liylüyontu. OeçeD w 
1Deemen fUdur: Branka1yon a1mıf, ~ miaba da •lam•dı. 'Ostelik kendisinden pa- AVUlturya imparatonnnm dolmD 

11
1 - SJtlp A ADbra,, 1'I aat 44 da. ka11nda blrlncDllf Boz, ktıçilklerlD ra llteclller. tarlhlolan bir aünde bebem, tlti 
1. mO..btıkallDda da Boa. J. kannm'I- Genç Mat*. öile JelMllnden Adet muclblnc:e kWle1e attmlftL 

1 - llaU1 NP.Hphlrn lanbr. wara keneli od•11nda otururken, KWaeyi kapalı bulduktan IOllraclir 
1 - 1.ambo •latanbW,. ltOfUda dence b•mnlan ma • -.rt ft zalim baba11nın kendlllne ki, artık biz de- lmparatorlm::ta • 
' - lla7nm •tmür. clal,.ıar tem eeltlmtttil'· )'&pbiı muameleleri teker teker W' lra•m•clıluut mem1elmbnllde 
1 - c.ıhlt "Bdlnıe.. ıdJmtnchn l9Çt.rdl. Son nmanlarda cilmburlyettn kuruldulmuı batar .. 
• - D1rıor ~fataüal,. ulr9dılı 'b6tin hayal aukutlanm ladı. 

btrerblrer babrladı. Ve bu Jilalerln "s.bam. çıocuklanna bqa • 
temii altında ~inin evde 1ert daYnlUI'. Blrlcit t.erbtye ,,.... 
bamr1•nmak O... veıdlll vutfe- tua 80pad1r. Bluen imparatorlak 
nln biltün ~e mut...ı ee-- 1amanJDda. bflu• umumi harpti 
npJar vermlye karar wrdl. te, bütün vilayette ancak b1p md 

Tıpla •A ICvlata,, klilbünün •)Winde dmtplla ve uamt temlb 
ıuçlarmda "B Oktava., idil- edeb1ll7ordu. BaMm 

bllne kup 1apbla albl evde o da 'l>etMmt wrJ 
babtı11n• en ufak bir merhamet 
,a.termeıadzlD onunla llddetll ve 
anııan11s bir m6eadeJeye lirifecek· u.. . 

au mtJe o, mra peterek her 
...,. b6JQt bir IOl™*•nlıbk
Ja cnap yumaya bat"MI· tik Ow 
birinci ....u ~ Onq, ~ ,..t ~ bir ..... olmlu: 

"Annemin w NIMınun ab.Wml• 
l*Jm,~.~~ 
imdir: 

r--·--------....... ---------
•lllyet M .. hplerJ .......... 

lblı,.tw __. ~ 
~ huar~ bqla~ • 
br. Bu bfltçetq. JaPSlm ... n""' Ja.o 
ce mektep mOclilrlerl maarif ~ 
ı. tenııu..,.. ~ ....... 
lar. Biltçelerde _,,._ ........ 

--~ 



e 

rn 
' -on-
esi

:lır

rler 

;;;;;;;;;;;_ 
22 - 5 - 938 

Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri : 

Yıldırımın 
Sur ati 

ölçüldü 
Amerikalaı alim

ler yıldırımın süra 
tini ölçmiye niha· 

yet muvaffak ol
muşlardır. Yıldı

rım saniyede ıg 
bin kilometre me
safe katediyormu§. 

1 

, 1 Bir ln9iliz Milyoneri 
''Kardif.. Şehrinin 

Y arısinı Sattı 

Tecrübeler, N~orkun en büyük 
binalarından birinin tepesinde yapıl 

1 ngilterenin en meşhur mil
yonerlerinden Lord Bute, 

birkaç gün evvel bir şehrin yarısı
nı sattı. Bu şehir, İngilterenin meş 
hur "Kardif,, şehridir. Burada Lor 
da ait olan arsalar, binalar, vesaire 
kendisine tam 20.000.000 İngili~ li
rası getirmiştir. 

Mabedin, bir müze JeğerinJe olan mezarlığı Ja peri,an bir halJeclir; birçok taılan 
Jevrilmif, lnnlmıf, #taybolmuıtur. 

mıştır. Bu binanın en üst katındakı 
odalara çok yıldırım düşüyormuş. 

Tecrübede, bii film çekme makinesin 
<iJn de istifade edilmiştir. Film çeken 
makine, üzerinde tecrübe yapılan bi
nadan bir kilometre uzak, yüksek bir 
binanın damına konmuştur. Yıldırım 

düşerken, makine hadiseyi filme al
mıştır. 

Kardifteki tersane, Lordun baba 
sı ve büyük babası tarafından tesis 
olunmuş ve şehir içindeki birçok 
güzel yerlerden başka civarındaki 
köyler, ayni zata intikal etmiştir. 
Lorda ait müessese binalarından, 

fabrikalardan başka yine kendisi
ne ait 20.000 ev. 1000 dükkan , 250 
umumi yurt, ve birçok tiyatru ve 
sinemalar varuır. 

Bu tecrübe üç sene yapıldıktan Ayazma Camiinde 
Harap Olan Eserler 

sonra, netice alınabilmiştir. 

Bir adamın bu kadar çok emla
ke sahip olması hayret verecek bir 
şeydir, fakat daha fazla hayrete 
değer bir nokta, Kardif belediyesi
nin hadiseden haberdar olunca bu 
emlak ve akarın yabancı ellere git 
memesini temin için derhal Lorda 
müracaat etmesidir. 

A yazma camii, mimari tarihi 
mizdeki bir dönümün kıy

llletll eserlerindendir. Mabet bu 
bakımdan mimarlanmızı ve mima
ri tarihile meşgul olanları ehem -
ltıiyetle ilgilendirmelidir. Elimiz
de bu mabedin en hurda teferrü -
ltını gösteren bir inşaat defteri 
bulunması da tarihçilerin dikkat -
lerini çekmektedir. Beş yük altı 
bin doksan altı Esebi kuruş 49 ak
Çeye çıkan mabet ve teferrüatı ile 
içindeki eşya, inşaat ve tefrişat def 
terine göre tetkik edilirse birçok 
tarihi hakikatler, hatta tarihi hır-
1tılıklar ortaya çıkacaktır. 

Camlin içindeki eşyayı inşaat 

def terile karşılaştırmadan önce 

'l'opkapı sarayı arşivinde 5466 nu

lbarada kayıtlı bir kira ve satış def 
lerinin başındaki şu satırları oku
)al~· 

"ŞereCbahşı sudur eden hattı hü
ltlayunu şevketmakrun mucibince 
"aklı hümayunu hazreti şehriyari 
tihandarından medinei Üsküdarda 
Şerefabid sahil saravı hümayunun 
tanibi berrisinde ,·iki ayazma sa
rayı demekle arif atik Sultan sa· 
~yı arazisinden bu defa bazı kesa
lla iur olunan arsaların kabzolu -
ilan icarei muaecelcleri defteridir 
ki, berveçhi ati zikrolunur: Fi Gur
rei ~hri Rebiüle\•vel sene 1172., 

Bu satırlardan sonraki hesap -
lardan öğreniyoruz ki, ayazma sa
layı arsalarından 9172 terbiindeki 
Yerler Mehmet ağa, Şerife Fatma, 
llüseyin çavuş, Ahmet ağa, Afife 
hatun isminde altı kişiye 5310,5 
kuruşa kiralanmıstır. Bu saray en 
kazından 6839 çeki taş ta dokuz ki 
§iye 683 kuruş 48 akçeye satılmış
tır. Bu hesaba göre camiin inşasına 
haşlandıktan bir sene sonra - 1172 
de - arsa kirasından ve taş satışın
dan altı bin otuz üç buçuk kuruş 48 
-1tçe toplanmıştır. 

Bu defter o vakit Üsküdarda ar
la ve bostan kiralan ve taş fiyatla-
1'1 ile yıkılan ayazma sarayının ye 
rini de göstermesi itibarile çok mü 
hirndir. 
Topkapı sarayı arşivinin 1137 

llurnarasında kayıtlı mabedin inşa
at ve tefrişat defterinden de öğre
niyoruz ki, ayazma sarayı ~rsasın
daki bir hamam tamir edilmiş, ya
llına yeniden camekan ve iki oda 
Yapılarak vakfeqilmiştir. 

Bu kayda ,göre üçüncij Mustafa 
Yeni bir hamam yaptırmamış, ya
Pılrnış bir hamamı tamir ettirerek 
lrlAbedine vakfetmiştir. Bunun da 
Bebebi vardır· 

Q devirde hamam yaptırma 

~"'-~~ 

~ YAZAN: 
~ 

~lbrahim Hakkı 
: Konyalı 
'-"
ihdası hamam,. başlıklı bir bendin 
de bu emri (1) şöyle anlatıyor: 

"Aaıtanei saadette ve etrafında 
,.&ki mahallat hamamlan kadri ki
fayeden dun değil iken teksiri irat 
fikrile bazı tamakaran refte refte 
hamam ihdasile suların kılletine ve 
hatahın nedretine illet olmalarile 
bundan böyle müceddeden hamam 
bina olunmayıp bina olunursa ba· 
niı;i tedip eve hamamı tahrip oluna 
cağı babınCla 'bilidı erbea kadılan 
na ve mimar aiaya hitaben emri 
celllüşşan ısdar olundu.,, 

Sonra bu hamam ve bitişiğinde
ki evler her nasılsa hususi ellere 
geçmiştir. Son sahipleri de sabun 
tüccarından Mazhar ve İzzet bira
derlerdir. 

Tamirden evvelki varlığı Bizans
lılara kadar çıkan bu tarihi hamam 
son zamanlarda vergisinin ağırlı
ğı yüzünden yıktırılmıya başlan -
mıştır. Ben geçen gün hamamı ge
zerken mermer döşemelerinin ve 
kurnalarının tamamen sökülerek 
satıldığını ve sıranın kubbelere gel 
diğini gördüm. Kör ve şuursuz kaz 
ma bu tarih yadigarını yere seri
yor. Kubbeleri de ortadan kalk -
madan evvel alakadar idarenin ça
buk bir müdahalesi lazımdır. Tari
hi eserlerin mutasarrıflan şahıslar 
da olsa milletin ve tarihin malı ol
mak tan kurtulamazlar. 

İnşaat defterinde gördüğümiiz 69 
yastıkçı dükkanı da şunun bunun 
eline geçmiştir. Yine başka ellere 
geçen lonca odalarile Basmahanenin 
ancak bazı duvarlan ayakta kala
bilmiştir. Ayazma camiinin kurul
masında amil olan Basmahanenin 
çivithanesi eski halil~ bize kadar 
gelebilmiştir. Burası basmacılık ta 
rihinin canlı bir müzesi olabilir. 
Bu müzenin kurulmasında hala sağ 
olan Basmahanenin emektar usta
larından Bay İskenderden de isti
fade edilebilir. 

Evkafa ait bu gibi yerlerin vakti 
le elden çıkarılması dedi?lerimizin 
temiz maksatlarla ve ictimai yar -
dım endişelerile yaptıkları bu gibi 
eserlerin son sultanlar zamanında 
nasıl yağma edildi~ini gösteriyor. 
Bu tarihi yağmacılığı da elimizde
ki insaat defterinden öğreniyoruz. 
İnşaat defterinde gördüğümüz di
ğer dükkanlar, ipek karhaneleri, 
fırınlnr, hanlar ve menzilhaneler rle 
tamamen başka ellere geçmiş ve yı 
kılmıştır. 

silip süpürdüğü için Yeniçeri orta
larının işaretlerini ve serpuşlannı 
toplamakta müşkülat çekiliyor. Bu 
mezarlıkta tarihin müşküllerine ce 
vap verecek taşlar vardır. Mesela 
1185 te ölen silahtarı şehriyari Meh 
met ve 1196 da ölen çukadar ağası 
Mustafa ağaların uzun serpuşlu me 
zartaşları benzerlerine az rastla -
nan müzelik eserlerdir. Kırılası bir 
el bunlardan birisini yansından 
parçalamıştır. Ben parçasını bul -
dum. Müezzin Hikmet te saklanma 
sını üstüne aldı. 

* Şimdi mabedin içine tekrar gi-

relim. İnşaat defterinde kandil as
kısı olarak biri büyük ve yedisi or
ta olmak iizere sekiz (Mihri Süley

man) la bunlan kubbeye asmak i

çin 69,825 kuruşluk örme zincir a

lındığı görülüyor. Mihri Süleyman 

lardan büyüğüne 1800, ortalarının 

her birisine altışar yüz kuruştan 

4200 kuruş sarfedilmiştir. ,Ben bu 
mühür Süleymanlardan şimdi ma
bette beş tanesini gördüm. Üçü a
caba ne oldu? 

Kandil ve devekuşu yumurtalan 
nın altlarına, mahfel tahtına süs 
olarak kullanılmak için 119.625 ku 
ruşluk ibrişim püskül, 10,440 kuruş 
luk somsırma püskül. 3300 kuruş
luk ta kıliıptanlı püskül kullanıl
mıştır. Defter Mührü Süleymanla
ra1 minbere süs olarak asılan 151 de 
devekuşu yumurtası kaydediyor. 
Ben bu yumurtaları saydım. Şim
di tam 56 tanesi noksandır. Acaba 
bunlar ne oldu? 

Mahfeldeki kıymetli Hünkar tah 
tının nereye gittiğini tahkik ettim. 
Bunu Türk ve İsliım eserleri mü -
zesinde buldum. Taht ziyadan kur 
tarılmıştır. Ben camide müzeye 
kaldırılması muhakkak liızım olan 
üç eser daha buldum. Birisi mih
raba asılan üçüncü Ahmedin elyaz
ması bir levhadır. Bu levhada vük 
sek bir talik ile "ve hüve se~iüd 
düa., yazılıdır. Kağıdının Zeref -
şan haline sokulması, üstüne birçok 
minyatürler ve tezhip yapılması, 
altında da (Az'afülibad Ahmedi Alı 
Osman) imzası bulunması bu lev
haya yüksek bir kıymet vermekte 
dir. Üçüncü Mustafa babasının el 
yazması bu levhayı camiin küşat 
resminde buraya asmıştır. İkinci 
eser de şair Sezai tarafından cami
in inşasından sonra 1174 te tahta 
üzerine yazılan ve camiin bina e
minliğine İshak ağanın tayin edil
diğini de gösteren on mısralık bir 
tarih kasidesidir. Kurtların bir bur 
gu gibi delik. desik ettikl~ri bu lev 
ha da kurtanlmahdır. Üçüncü ve 
en mühimmi de camiin insasından 
birkaç asır evvel Lari tarafından 
yazılan fevkalade kıymetli bir ku
randır. 

J(.. 

Kale•e tıkılan .arho,Iar 
Amerikada, içki 

yasağının kaldır1l

masından sonra iç 
ki içenler, gittikçe 
çoğalıyormuş A
merika şehirlerin

den birinde belediye reisi olan Uy-
lam, içkiye karşı bir mücadele açmış 
tır. Fakat aldığı sıkı tedbirler hiç fay
da vermemiştir. Nihayet bir çare bul 
muştur. Fazla içki kullanan kadın, er
kek bütün sarhoşluk suçlulannı be
lediye ahırlarındaki boş aslan kafes
lerine kapatmıştır. 

Bunun üzerine. şehir halkı, beledı
ye reisini ta hükumet reisine kadar 
şikayet etmiştir. Hükumet reisi, bu 
usulü Amerika kanunlanna mugayir 
bularak emri geri aldırtmıştır Bunun 

üzerine belediye reisi , sarhoşların ka 

fese tıkılıp tıkılmamaları hakkında, 

halk arasında bir anket açmıştır. Bu 

ankete 1876 reyle "evet,, ve 2456 rey 
le efe ''bayır,, cevabı verilmiştir. Bun
dan sonra, sarhoşların kafeste hapse
dilmelerinden vazgeçilmiştir. 

• 
Düğün euinJe kurt 

Selanik şehrinin 
Lofos köyünde bir 
düğün esnasında 

ortaya çıkan bir 
kurt, düğün evi 
vetlilerini paniğe 

uğratmıştır. Köy halkından zengin 
bir Yunanlı olan Yani Sfinadis, kızı
nın düğününe hemen bütün kövü ça
ğırmıştır. Bir aralık, gelin, düğün e
vinin avlusuna çıkmış, fakat bir de 
ne görsün, koca bir• kurt, korkusun
dan olanca kuvvetile bağırmış ve ye
tişen düğüncüler, kurdu köy ıiışıns 

kadar kovalıyarak orada öldürmüş
lerdir. 

Ancak belediyenin bu müracaa
tı nazarı dikkate alınmamış ve Lor
dun bütün bu emlaki bir sendika 
tarafından satın alınmıştır. Londra 
gazeteleri bu sendikanın maliyeci 
Napier'nin riyaseti altında olduğu
nu haber veriyor. Yeni sendika bü 
tün bu emlaki ve akan, bugün ida 
re edildiği tarzda idare edecektir. 

F akat bu İngiliz Lordunun mal 
ve mülkü bu 20 milyon İn

giliz lirası getiren yerlerden ibaret 
değildir. 

Kendisinin bundan başka Galde 
ve İskoçyada birçok kömür maden 
leri vardır. Ve onun bu bakımdan 
bir de kömür kralı sayılacağı 
söyleniyor. 

Londra gazeteleri Lordun, muh -
telif yerlerdeki emlakini sava sa-
ya bitiremiyorlar. '. 

Bir Londra gazetesi Lordun şah 
slyeti hakkında şu malumatı veri
yor: 

Lord Bute. 56 yaşındadır. Ken -
disi İskozya Kralı üçüncü Robert'in 
torunlarındandır. Kral Robert'in on 
dokuz oğlu vardı ve bu Lordun 
ceddi de bunlardan biri idi. 

Lord, son derece münzevi bir a
damdır. Cemiyet içinde nadiren gö 
rülür. Hatta ekseriyetle mütenek -
kiren seyahat eder. Fakat dostları
nı fskoçyadaki malikanelerin-.? da
vet eder ve onlara fevkalade mükel 
lef ziyafetler verir. 

Kendisi halihazırda, memle-
ket haricindedir ve tedavi ile meş
guldür. Fakat nerede bulunduğu
nu, nerede tedavi olunduğunu an
cak en yakın dostlan bilir. Londra 
daki hizmetkarlarından da Lord 
hakkında bir şey öğrenmek müm
kün değildir. 

Kömür Kralı untJanınr alan 
Lord Bute 

l~tVRIDE: 

Halk Kendi 
Parasile 
Rıhtım Yaptı 
Silivri, (TAN) - Zenginlerin ç!

mento temin etmeleri ve halkın mu· 

ayyen günlerde çalışması sayesinde. 

sahildeki Sivrisinek bataklıkları ku-
rutulmuş ve güzel bir rıhtım yapıl
mıştır. 

Böylece parasız vücude getirilen 

nhtıma, hükumet mühendisleri yir

mi bin liradan fazla kıymet biçmek
tedirler. Ayni ça1ı"1'a sayesindee1de 

edilen araziye 500 den fazla ağnç di

kilmiş ve sahilde güzel bir park vu

cude getirilmiştir. 

Kaymakamm emrile, eski harabe

lerdeki taşlardan istifade edilerek ka 
sahamızın en güzel yerinde bir dis· 

panser binası yapılmasına baslanıl· 

! mıştır. İnşaat yakında bitecektir. 

Kasnbamız içinden geçen yolun ge 

nişletilmcsi ve asfaltlaştırılması için 
35 bin liralık tahsisat getirtilmi§tir. 

Yol üzerindeki iyi ada istimlak edtl· 

miş ve buradaki evler yıkılmıya ba5-

lanmıştır. 
Kurfalı yatı mektebinin inşası bi· 

tirilmiştir. Yeni ders senesınde bu 

mektepte derslere başlanacaktır. 

Gençler, faaliyete geçirilmiş, par.::-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mz •~ b~ fut~~~~np~~ 
1 rin çalışmasına mahsus bir bina te-' M • • ı d k• s h l min edilmiştir. uze er e 1 a e S e rı er Kaymakam, gençlerin bu mahfeli-

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~cilthl~hed~~m~~ - -. 
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SilhTi, (TAN) -.Buraya gelen bıh 
riye efradına, geçen yıldaki gıbi 1300 
kilo süt verilmiştir. Ayni efrad::1. J9 
Mayıs Bayramında 60 kuzu hediye e-
dilmiştir. 

Ş EH i RDE 

Neler Olacak 1 

Hafta içinde 
TOPLANTILAR: 

Turk mlmarlar cemiyeti, IstanbuJ 
subesi yıllık kongresi 24-5-938 salı 
günü saat 17,30 da, Alay koşkünde 
toplanacaktır. 

KONFERANSLAR: 

salgın bir moda haline gel
l"nlsti. ŞehirdE;ki hamamlar temiz
lenme ihtiyacına tamamile cevap 
\'erebildiği halde önüne gelen ha
mam yaptırıyordu . Bu da şehirde 
ıu ve odun buhranı doğurduğu için 
'Padişah şiddetli bir emirle yeni -
den hamam yapılmasını menetmiş
tt. Eski ayazma hamamının tami
ri IUretlle padişahın da bu memnu 
iyete daha evvelden uyduğu anla
tıhnôtadır. Tarihçi Vasıf "meni 

M abedin saray mensuplarına 
tahsis edilen mezarlığı da 

bir müzedir. Bir fırtına halinde esen 
Yeniçeri düşmanlığı bu teşekküle 

ait her şey gibi mezar taşlannı da 

Devekuşu yumurtalannın ve kan 
dillerin alt ve üstlerine ihlamur a
ğacından ince bir surette oyulan 
ve yaldızlanan süsler de Türk zev
kinin ve oymacılık sanatinin yük
sek nümuneleridir. 

Burada t 7 \nci asırda Türkiyede yapılmış dört çeşit buhurdan görüyo
ruz. Bunlar Türk ve islim eserleri müzesinin kıymetli eserleridir. Te -
mizliğe ve güzel kokulara önem veren dedelerimi• güzel kokulan zarif 
buhurdanlarla yayarlar, evlerini, mabetlerini tatir ederlerdi. Her dini de 
rnekte buhurdanlarda ödaj'acı yak mak mutattı. Aile reisi vasiyet eder
ken buhurdanının bir türbeye verilmesini unutmazdı. Bunun için türbeler 
de, camilerde birçok buhurdanlar vearüllbdanlar bulunurdu. Dördüncü 
modern bir şekerli.ti andırmaktadır. Devirlerinin kuyumculuk ve hakkak 
lık itlerini ,&termeleri .itibarile çok yükaek kıymetleri ........ 

24 Mayıs salı günü s3at 20 30 da 
Fatıh Halke\•inde Üniversite doçent 
lerinden Galip Gultekın tarafından 
"Orta çağda Türk tecım ve sanat ha 
yatı - esnaf teşkilAtı.. mevzulu bir 
konferans verllecektlr. 

Konferansa h~rkes ıtrebilir. 
* 24-5-938 salı fı\lnü saat 18,30 da 

Beyoğlu Hıılkevinde profesör Salıh 

Murat tarafından ''Türk riya7Jyed 
lerl mevzulu blr konferans verile -
cektir. (1) Bu bend tarihi Vasılın birinci cit

dinln 201 inci sayfasında 1182 vakal&n 
arasındadır. 

Bunlara da kurtlar musallat ol
muıtur. Acaba kurtanlamaz mı? 
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BURSADA: 

Turfanda Bir 
Kilo Biber 
5 Liraya Satıldı 
Bursa, (TAN) - Yazın İstanbul ve 

Ankaraya yapılan külliyetli sebze 
sevkiyatını artırmak ve turfanda seb
zecilik, meyvacılık, yapmak hususun 
da ziraat mektebi iyi bir rehber ol
maktadır. Mektebin 934 senesındc 

vücude getirdiği turfanda sebze b3h
çesi bu sene daha ziyade ıslah edil
miş, bu iş için 35 dönümlük bir yer 
ayrılmıştır. Şimdiye kadar dört bin 
liradan fazla para harcanmıştır. 

Cam altında cebri surette yetiştiri
len turfanda biber birkaç gün evvel 
Bursa piyasasına çıkarılmış ve kilos-.ı 
beı liradan satılmıştır. Son günler
de de Ankaraya kilosu üç liradan gön 
derilmiftir. Turfanda hıyarın tanesi 
20 kurup satılm&itır. Me~hur Buna 
kabalı yakında piyasaya çıkanlacak
tır. Yine cam altında yetiştirilen çi
leklerin toplanmasına birkaç giine 
kadar başlanacaktır. 

Bu işin karlı olduğunu gören bah
çe sahiplerinden bazıları, turfanda 
sebze yetiştirmek için tertib.:ıt almı
ya başlamışlardır. 

Canlı Hesap Makinesi 
Olan Adam 

Bursa, (TAN) - En çapraşık hesap 
lan bir saniye zarfında ve doğru o
larak aklından yapıverdiğinden do
iayı canlı hesap makinesi adını alan 
Konyanm Cihanbeylikazasından Ha 
san Korkusuz şehrimize gelmiştir. 

Hasan Korkusuz 52 yaşındadır. 

TAVŞANCILDA VERiLEN MVSAMERE: 
• 

Tavşancıl ilk okut talebesi tarafından bir mill'amere verilmiştir. 

Yukardaki resimde müsamerede muvaffakıyet kazanan küçük ya\•rular 
görülüyor. 

BERGAMADA: 

Kermes Haftası 
Merasimle 
Açılıyor 
Bergnma, (TAN) - Kermes,22 ma

yısta açılıyor. Yapılan hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Evler boyanmış, uada
nalanmış, sahalarda çardaklar kunıl
muş, koşu yeri, yollar düzeltil'lliştir. 
Misafirlerin yatacakları yerl~ hazır 
lanmıştır. Bu arada, her oda'Jlnda 
banyosu olan ilim evi, bir kat daha 
güzelleştirilmiştir. Halkevi gençleri. 
spor, temsil ve müsamereler için 
hazırlıklarını, provalarını bit!rmişler 
dir. 

BOL UDA: 

Muntazam 
Köy Yolları 
Yaptırılacak 
Rolu. (TAN) - Vali Salill' Giin

doğan, defterdar ve Nafıa müdürü 
ile beraber gittiği Düzcede bir hafta 
kaldıktan sonra buraya dönmüştür. 

Vali, Düzcede devlet işleril~ alak:ı
dar olduğu gibi köylere de gitmiş, 

halk ile haspihalde bulunmuştur. 

Köy kalkınmasında en mühim ami
lin muntazam köy yolları ve frnn! zi
raat olduğunu köyltiye izah etmiş, 

kö7 mekteplerini ve parti teşkilatını 
da teftiş cylemiştri. 

MANISADA: 

Doktorların 
Kongresi 
Toplanamadı 
Manisa, (TAN) - İkinci mmtaka 

Etibba odası altı aylık kongresinP iş
tirak etmek üzere İzmir, Aydın ve 
Balıkesir vilayetlerinden 100 kadar 
doktor gelmiştir. Doktorlar Halkevin 
de toplanmıştır. Vali Lutfi Kırdar. 
kısa bir nutuk söyliyerek kongrenin 
Manisada toplanmasmı memnuniyet
le karşıladığını bildirmiş ve azaya 
teşekki.ir etmiştir. 

Turgutlu doktorlarından Ruhi, v:ı
liye cevap vermiş, gösterilen iyi ka
bulden dolayı teşekkür etmiştir. 

Fakat. bu nutuklardan son,.n he
nüz bazı hazırlıklar bitirilmedıği i
çin, n\Üzakere yapılamıyacağı anla
şılmış, bunun üzerine kongrenin İz
mirde toplanması kararlaştırılr.nşttr. 
Doktorlar, Morls Şinasi, memleket 
hastanelerini ve diğer yerleri gez
mişler, halkevinde şereflerine 120 ki· 
şilik bir öğle ziyafeti verilmiştr. Ma
nisa doktorları da bir çay ziyafeti 
vermişlerdir. 

SIVASTA: 

Mezbaha Tamamlandı 
Sıvas, (TAN) - Sıvas belediyesi tP. 

rafından başlanılan ve iki seneder:
beri inşaatı devam eden asri mezba
ha bitmiştir. 

Vali, Gölyaka mıntakasındaki Ef
teni gölü bataklığının kurutulması i
çin, iki suni keme.r ile Yayakbaşı ve 
Dokuz boğazındaki kayaların atılma
sı hakkında tetkikler yapılmasını ve 
süratle işe başlanmasını emretmiştir. 

AKSARAYDA: 

Her Hafta Konferans 

Verilecek 
Konya Aksarayı, (TAN) - O~a o 

kul salonunda pazartesi günleri öğ
leden sonra konferanslar verilm'?si 
kararlaştırılmıştır. İlk olarak gecen 
pnzt;rtesi günü askerlik şubesi başka 
nı ve orta okul riyaziye muallimı b,
rer konferans vermişlerdir. 

*Konya Aksarayı, (TAN) -Kasa 
bamızın ortasından geçen Ulu ırma 
ğ•n taşması neticesinde Cümhuriyet 
caddesinin bozulan kısımlan bili ta
mir edilmemiştir. Bu en işlek yerin 
bir an evvel tamiri lazımdır. 

ÇATALCADA: 

Zelzele Felôketzedelerlne 
Yardım 

Çatalca. (TAN) - Buradaki askeri 
garnizonunda, zelzele felaketzedelari ,-

İZMİRDE: 

Hayvanlar Bahçesi 

Zenginleı+iriliyor 
İzmir, (TAN) - Kültürparkt 

hayvanat bahçesine yeni hayvani 
getirilmiştir. Fuvan ziyaret edenler 
hayvanat bahçesini parasız gezc!Jile
ceklerdir. 

DAVET 
Konya Ereğlisinde Hacı Şıhın Ha· 

cı Ali mahdumu Bay terzi Mustafa 
ve Beykozda Paşabahçedc Bay Esat 
Gezerin 23 Mayıs saat 12 ye kadat 
aşağıdaki adrese gelil' beni görıne
lerini rica ederim. 

Sirkecide Aşirefendi caddesinde 
Şark otelinde Marangoz Memduh 
Kesik. 

için 59,5 lira iane verilmiştir. 
İane toplıyan heyet, KaracaköY 

nahiyesine gitmiştir. 

Kendinize acımıyor musunuz? 
Bir tek kqe 

NEVROZİN 

Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan· 
mak ne demek? 
BAŞ AGRISI 
DIŞ AGRISI 
KIRIKLIK 
NEZLE, ADALE 
AGRILARI 

Bütün bunlar en 
• 

serı ve en 
ıekilde 

kati Memleketinde çiftçilik ve çobanlık 
yapmaktadır. Tahsil görmemiştir. 

Kolunda (canlı hesap makinesi) diye 
yazılı bir band taşıyan Hasan Korku
suz Bursada bankaları, ticarethanele
ri dolaşmakta, soylenen en büyük he 
sapları bir saniye zarfında ve aklın 

22 Mayıs saat 14 te kermes lzınir 
valisi Fazlı Gülecin Bağlar kırında 

söyliycceği nutukla açılacaktır. O 
gün, en güzel zeybek oyunlarından 
Bengi, Dağlı, Harmandalı oynanacak, 
tarihi yaylarla ok atılacak, kalkan 
ve cirit, çöp kaldırma gibi oyunlar 
gösterilecektir. 

BERGAMADA ANA OKULU: 

dan ydpıvererek herkesi hayrete dü
şürmektedir. 

Hasanı dün sokakta yakaladım. 

1323 doğumlu olduğumu söyledim. 
Gözlerini kapadı, başını yukarıya kal 
dırdı, kaşlarını oynattı, mırıldandı ve 
yanm dakika zarfında 31 yaşında ol
duğumu, bugüne kadar 372 ay, 11160 
gün, 267840 saat, 16070400 dakika ve 
963224000 saniye yaşadığımı söyledi. 

Hasan, yol parası kazandıktan son
ra İstanbula giderek banka veya ti
carethanelerde iş bulursa İstanbulda 
yerleşeceğini söylemektedir. 

TAVŞANCILDA : 

Temsiller, haTkevinde kıyafet ba
loları, saz ve milli türküler, pehlivan 
güreşleri, at koşuları , karagöz ve kuk 
la, satranç müsabakaları, kermesin 
başlıca eğlencelerini teşkil edPcektir. 

26 mayıs günü, 4 milyon fıstık ı;a
mını sinesinde taşıyan Kozak yayla 
sında geçirilecektir. Bu arada. vak
tile suda yüzer tuğla yapmakla meş
hur olan tarihi Çatan, şimdiki Çan
darlıda, giizel plajın yanında muhte
lif eğlenceler yapılacak, oradaki es
ki eserler de gezilip görülecektir. 

Katelerile geçer. icabında günde 3 kate alınabilir. ismine 
dikkat. Taklidlerinden sakınınız. Ve Nevrozin yerine batka 

marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

--------
Bat, dit, ne,afe, grip, romatizma, Nenalji, kmldık Ye bütlbı 
ağrılannızı derhal keser. lcabmda günde üç kate alınabilir. 

Talebe Güzel Bir 
Müsamere Verdi 

Tavşancıl, (TAN) - İlk okul taıc
besi, ders senesi sonu münasebetile 

zengin programlı bir müsamere ver
miştir. Davetliler, küçüklerin gö!lter
diği muvaffakıyeti çok alkışlamışlar- ! 
dır. 

Bergamada Bayan Safiyenin ana okulu yavrulan bu resimde top
lu bir halde görülüyor. -------

Bu liderlerin arasında Fransisco ve Jose Ma gibi 
halkça çok meşhur adamlar da vardı. Her tarafta 
yürüyen seferberlik hareketi içinde, beşinci alay 
da seferber edilmiş ve askerileştirilmişti. Liderler 
duşman ateşi karşısında, her saatin korkunç muka
vemetleri içinde yetişmiş, muvaffak olmuş adamlar
dı. Harbin ilk beş haftasında beşinci alay, bir çok 
ağır meselelerini yalnız başına halletmişti. Bu alay
da Garcia isminde bir adam - maden amelesi idi -
tanıdım ki, otuz yaşlannda genç bir adam oldu
ğu halde vaziyetleri meslekten yetişme bir erkanı
harp gibi mütalea ediyor, gayet basit bir şekilde 
her meseleye lazım olan ehemmiyeti vermeden, si~ 
yad liderler gibi bu hususta kafasını yormadan 
mükemmel şekilde hallediyordu. Bu adamla ev: 
vela Guadarrama erkanıharbiyesinde beraber bu-
1 unmuştuk. Etrafımızda patlıyan top seslerinden bi
ribirimizin sesini duymamıştık, hatta bazan bahçede 
biribirimize rastladığımız halde konupmam*ık. 
O günlerde aüşman deli gibi hücum ediyordu. Bir 
akşam saat dokuzdu. Siperlerden, bataryadan mü
temadiyen telefon ediyorlardı. Hücum o kadar şid
detlenmişti ki Periguerinos'tan takviye kuvvetleri 
istediler. Mesleki erkanıharpler ellerinden geleni 
yaptılar. Fakat bütün gayretlerine rağmen hücum 
daha şiddetlenmişti. 

- Biz siperlere ne kuvvet gönderebilirdik? Hem 

nasıl gönderebilirdik? Bilhassa gece, hem son dere

ce karanlık bir geceydi. 

Garda buraya, her ..zaman yapmağı mutat edin

diği ziyaretlerden birini yapmak üzere tesadüfen 

gelmişti, bu ziyareti umumi erkamharbiyeye değil, 

milis erkanıharbiyesine idi. Vaziyeti öğrenince bazı 
heuplar yaptı . Yiız adamı falan, filan mevkilere 
gondermeli, elli adamı da şuraya göndermeli, dedi. 
Bu siperlerde merak edecek bir şey yoktur. Çünkü 
buralardaki kuvvetleri, topları düşmanın hücum et
mesi ihtimali olan noktaya teksif etmek kafidir, di-

-44-
yordu. Mademki biz hücum etmiyeceğiz, müdafaa 
için bu adamlar kafidir. 

Sonra ilave etti: 
- Bundan başka Escorial'da, bugün öğleden son

ra Madritten gelen beş yüz kişi vardır. Bunlara bir 
tarafa gitmemeleri, emir beklemeleri için telefon 
etmeliyiz. 

Miralay merakla sordu: 
- Bu klfı midir? 
Bunlar, ve Collado'dan yürüyerek gelen dört yüz 

adam, -ki bunlan gelirken ben de görmüştüm- da 
bunlara ilave olursa kafiden fazladır, dedi. Bu arka
daşlara da Guadarrama'ya gitmemeleri için haber 
vermeliyiz. Bunlar yolun dönemecinde beklemeli, 
yanlanndaki bataryaya ait kamyonları bu işte kul
lanmalıdırlar. 

Escoria telefonda idi. Gracia sakin tavrile tele
foncuya lazım olan şeyleri dikte ediyordu; gelmek
te olan dört yüz adama, ve kamyon tofôrlerine ver
diği emirleri, postacılarla bildirmesini saylüyordu. 
O telefonda konuşurken kurıunlar dört bir tarafı
mıza düşüyordu. 

O hiç teliş etmeden telefonda emirlerine devam 
ediyordu: 

- N a vaziyeti bildiriniz. Bu gelecek olan dört 
yüz adama L dağının altındaki yola gitmelerini s(Sy
leyiniz. Bu yola gelince, yoh,ın dönemecini geçsin
ler orada beklesinler 

- Ya öteki elli kisi? 

Garcia omuzlarını salladı: 
- Onlar oldukları yerde kalsınlar. Onlar şimdi 

Valallasierra ile, sanatoryomun iki tarafında taz
yik altında görünüyorlar. Onları şimdi siperlerin
den çıkarmak tehliklidir. Öteki mevkidekiler iyi 
yerleştirilmişlerdir. 

Bu maden amelesi, Garadarrama arazisini hari
talardan, diğer erkanı harplerden daha iyi hafıza
sında saklıyor, ve biliyordu. Telefonda ilerliyen va
ziyeti bildirdikleri zaman, Garcia telefonda konu
şana: 

- Bunların yüzde yetmişi milis amelelerden ol
malıdır. Dedi. 

Sonra saatine baktı, binbaşı ile vedalaştı, kapıya 
kadar gittikten sonra binbaşıya seslendi: 

- Peguerinos'a mukavemet etmelerini, iki saate 
kadar takviye kıtaları geleceğim bildiriniı. Dedi. 

Binbaşı: 

- Takviye kıtasını kiminle göndereceğiz? Bun-
lara kim kumanda edecek? dedı. 

Garcia fütursuzca cevap verdi: 
- Ben, kendim gideceğim. 
O gider gitmez binbaşı beni çağırdı ve dedi ki: 
- Amele sendikası daima bizım yanımızda kal-

mak üzere, bize bunun gibi genç bir adam göndere
bilir mi? Bunların bir tanesi bir orduya bedel. 

Bir lkl l!lakika içinde Garcia'nın otomobiline yotiş
tik. Yollardaki elektrikler söndürülmüştü, tektük 
otomatikman yanan fenerlerin etrafına mavi kum:ış-

lar geçirilmişti. Yolun dönemecine geldiğimiz za
man Garcia nöbetçilere, Collado'dan gelecek olan 
taburu durdurmasını, Madride dönmelerine izin 
verilmesini söyledL 

Ona: 

- Şimdi nereye gidiyorsunuz? dedim. 

- Yemeğe dedi. Bu gece için kuvvet toplamak 
ltızım. 

Binbaşının sözlerini ona tekrarladım, Garcia: 

- Memnuniyetle, dedi. Bize ellerinden gelen. 
yapmıya hazırdırlar. 

Yemeği Collado'da Peguerinos'tan gelecek kuv
vetler hakkında hayaller yapmadan, yemeğe ait ba
zı hadiselerden konuşarak, neşe ile yedik. Yanm sa
at sonra gelen kuvvetler, yolların birleştiği nok
tada toplandı, kamyonları, Madritten gelecek olan 
kuvvetlerle karşılaşmak üzere Escorial'e gönderdi
ler. Her ferdin iyi niyeti ve heyecanı, muntazam bir 
orduda, taburların karşı koyamıyacağı bir çok me
selelerin önüne geçti. Söz verdiğimız dakikada Pe
guerinos'a vardık. Hücum durmuş, düşman birçok 
insan, ve teçhizat kaybetmişti. Bu General Mola'nın 
en ağır mağlubiyetlerinden biriydi. Yüz milis nefe
ri, sabahın on brinde Guadarramıo'nın kumandasınn 
geri gönderildi ve vaziyet kurtuldu. Garcia Madride 
döner dönmez, merkezlerden birinin kanapesine 
kendini attı, birkaç saat uyudu. 

Her işi o yaptığı halde, hiçbir tarafta onun ismin
den bahsedildiğini duymadım, hatta bir gazetede is-

mini bile görmedim. O da tıpkı diğer amele ve lider
leri gibi yaptığı işi başkalarına duyurmadan yapan, 
yegane zevki yaptığı işi yapma_tc olan adamlardan 
biriydi. • 

Miralayın emrile değil, hislerin ve hAdiselerln te
siri altında, dopdolu bir otobüs ile Madritten çık
tık. 

(Devamı var 1 
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Yollar Kapandığı Zaman 
Su Buhranı Başlayacak 

bu~holkoda, ancak ( 4 bin nüfus) 
clın~nuyordu. Bunun (3 bin) i, ka
lardardan, Çocuklardan ve ihtiyar-

an ·· 
l\e nıurekkepti. Şu halde, Ge-

tıi r~k;rab~:~in ordusu, kendisi
lah t P ~ttıgı takdirde, - eli si
isti! utabılen - ancak bin kişiden 

ade edebilecekti 

S 0.nra .. hiç şüphe etmiyordu 
kola kı, General Grabbe kolay 
haldy Aholkoya giremiyecekti. Her 
ha e Avul, uzunca bir zaman mu-

saraya . k . İ •ar gırece tı. şte, bu muha-
:fa a de~:esinde, - muharip olmı -
hnrı - 0 uç bin kişiyi, nasıl besliye-

ecekti? .. . 
En çok d .... -1 l'i d uşunu ecek şeylerden bi 

ti~ e: su meselesi idi. Muhasara ne 
lll;t~?de .Yollar kapandığı takdirde 
r.... ış hır su buhranı da başgöste-
~ı:ekti ç·· k" A ~ın · un u vulun suyu, o yal 

ted k~yaların dibindeki dereden 
arık edilmekte idi. 

~ .. (Şarnil), bu düşünceler içinde i-
"ll· G 

erıcı'. eneral Grabbe de, mühim 
l'al ~eler içinde idi... Vakıa Gene -
~1 ' 

0 ldukça mühim bir muvaffa -
d~:t ihraz etmişti. Fakat, bu fe
Stl arlıktan asıl beklenen fayda ha 
ııı· 0~ınamış .. Şamil, ele geçirileme 
l.ı~Ştı ... Bu vaziyet karşısında tabi 
1.11{' k' 
~a . ı, harekata devam etmek ... 
~ netice alıncıya kadar (Şamil)i 

P eylemek elzemdi. 
~ .\ncak şu var ki; General Grab
(~.hu iş için maiyetindeki askeri 
ll'ıe~ b.~muyordu. Harekete geçebil 
~)( ıçl.flııl mütemaı:IWen ker, er
,_0 ve cephane getgtmiye u,ğraşı-

l'du. 

da~:guvan harbi hifanı bulduğu 
hu ikada, Generalin elinde (6 ta
~ r Piyade) kalmıştı. Süvari, ve 
,.. a~ak bölüklerinin zayiatı azdı. 
'ı-lltlı v 

la &a taraftar olan Dağıstan han 
li~lrıı~. gönderdikleri (3,600 kişi) 
tıı ntilıs kuvvetleri ise, hiç sarsıl -
.. arnışlardı ... Şu hale nazaran Ge-
··~r ı· ' 
bira ı.n maiyetinde, (11 bin) kişilik 

G kuvvet vardı. 

Çar orclu•unun bir ileri 
karakolu 

kıymetlerile temayüz etmiş olan 
bu müritler, (Şamil) in büyük mef 
kuresine derin bir iman ile bağlan 
mış olan mühim şahsiyetlerdi. Bun 
ları, ayaklarının bastıkları yerler
den bir adım bile geri çekmek 
mümkün değildi. Hepsi de, hürri
yet ve istiklal mücadelesi uğurun -
da can vereceklerine yemin etmiş
ler; hayat kaygusunu, zihinlerin -
~en silmişlerdi. 

G eneral Grabbe, Ahulkoyu mu 
hasara etmekle beraber, bir 

denbire harekete geçmiye cesaret 
edememişti. Gelecek imdat kuv -
vetlerini beklemişti. Halbuki bu in 
tizar, bir hayli zaman devam etmiş 
ti. Tam yirmi sekiz gün sonra, üç 
seçme piyade taburu, 4 toptan baş 
ka, bir hayli cephane ve erzak gel
mişti. 

man kuvvetlerine karşı taarruza 
kalktı. 

Eğer bu taarruz, sessiz sadasız 

yapılmış olsaydı, belki faydalı ola
caktı. Fakat taarruzdan evvel, ma 
iyetinde bulunan kuvvetler; yük
sek sesle haykıra haykıra Kur'an 
okumıya başlamışlar, bu suretle, 
hücuma kalkacaklarını düşmana 

anlatmışlar, Rusların, bütün ihti
yat kuvvetlerinin oraya koşması
na sebep olmuşlardı. 

General Grabbe, bütün kuvvetini 

bir yere toplıyarak, tek bir nokta 

üzerine o kadar şiddetle hücum et 

mişti ki; Şamil'in bu ihtiyatsız na

ibinin kuvvetleri, ancak bir gün 

mukavemet edebilmişlerdi. Çarlı

ğın kanlı silindiri, bunların da ü

zerinden geçmişti. Ancak, naip (A. 
Mohamo) kurtarabildiği pek az bir 
kuvvetle, ve pe!; güçlükle, arka
daki çetin dağlara çekilebilmişti. 

yalnız Kafkas harplerinde değil, 
o tarihe kadar gelip geçen Av 

rupa harplerinde bile emsali gö
rülmemiş derecede bir şiddet ve 
vahşetle cereyan etmiş olan (Ahol 
ko) harbinde, -yukarıda nakletti
ğimiz- şu küçük hadise, her iki 
taraf için de bir ikaz, bir başlan
gıç mahiyetinde idi. 

Şamil, General Grabbenin bu
rada nasıl bir harp usulü takip 
edeceğini öğrenmişti. General 
Grabbe ise; başlıyacağı işi başara
bilmek için, ne büyük bir enerji 
sarfet.mek lazım geldiğini idrak 
eylemişti. 

(Devamı var) 

1 E 
İÇ PİYASALAR: 

lzmirde Yapak 
Üzerinde iyi 
işler Oluyor 

K 

lzmirde yapak üzerinde yerli fab
rikalar namına iyi işler yapıldığı bil
diriliyor. Kilosu 50-52 kuruş ara
sında yüz bin kilo kadar yeni mah
sul yapak satılmıştır. Satışlar yalnız 
yerli ihtiyaç için yapılmaktadır. lh
racat için henüz• muameleler başla
mamıştır. Şehrimiz piyasasında ise 
vaziyet durgundur. Yalnız alivre o
larak Trakya mallarından 10 bin ki
lo kadar yerli satış olmuş ve kilosu 
61 kuruştan verilmiştir. Diğer bir kı
sun renkli yapaklardan 40 bin kilo 
kadar mal yerli fabrikalar tarafın

dan alınmıştır. Bunlardan kasap ba
şı nevi 45-50 kuruş arasında, kızıl 

nevi iyi randımanlı olmak şartiyle 
54 - 57 kuruş arasında satılmıştır. 

Benzin ve Petrol Satışları 
Benzin ve petrol fiyatlarının 

bir miktar tenzili ile satıl-

ması hakkında İktısat Veka-
letinin şirketlere tebligat yaptı
ğını yazmıştık. Şirketler Vekaletin 
tebliğı üzerine fiyatları indirmişler -
dir. Ancak perakende satıcılar elle
rinde daha bir miktar mal bulundu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Bu mallar 
bitince yeni alacakları benzin ve pet
rolü Vekaletin emri mucibince sata
caklarını bildirmişlerdir. 

Hayvan Borsasında 
Hayvan borsasında dünkü satış

larda 3485 kuzu ile 423 beyaz kara· 
man, 185 dağlıç, 212 kıvırcık ve bü
yük baş hayvanlardan dokuz öküz, 
bir inek, sekiz dana, yedi manda ve 
otuz malak satılarak mezbahaya gön 
der ilmiştir. 

• Limanımızda balık bekliyen ltal-
yan yapurlarından ikisi balık alarak 
gitmişlerdir. Balık bekliycn daha 
dört Italyan vapuru vardır. Bunlar
dan birinin doldurulmasına başlan -
mı~tır. 

Son giden parti yüz bin çüt ka
dardır. 

le 
1
_rabbe, bir taraftan imdat bek

r~en · d"v (,\ . , ıger taraftan da, evvelce 
l>' lldı) tarafına gönderdiği üç tabur 

Yirmi sekiz gün süren bu sükun 
devresinde, iki taraf ta vaktini boş 
geçirmemişti. General Grabbe, A
hulkonun her tarafında çok dikkat
li keşifler yaptıktan sonra, kuvvet 
lerini iyice taksim etmişti. Elinde
ki tam altı batarya topu, bütün A
hulkoyu ateş altına alabilecek su
rette yerleştirmişti. Ayni zamanda 
(Şamil) e imdat gelmesi muhtemel 
olan bütün yolları kesmişti. 

SAGLIK VE TEMİZLİK 
1~ade · .. 

(Şa • Yl suratle yanma çekmişti. 
al lllıl) e, hazırlanmıya ve imdat 
h l'llıya vakit bırakmamak için, der 

al harekete geçmişti 

B u~a_da da bir takım fazla tat 
01 silatı tayyediyoruz; ve kısa 
t~tak şu neticeyi bildiriyoruz ... Ha 
'"'at anın birinci günü, Erguvan mu
Q fakıyetini kazanan General 
lt:)ahbe; ayın 14 üncü günü (Ahul
cle nun karşısına gelmiş .. Avulu, 

rhal muhasaraya girişmişti. 
hı (A.~ulko)nun mevkii, cidden mü 
1ifl'lldı. Avul, birkaç yüz kadem ir
k ada bulunan düz ve murabba bir 
lea~a~ın üzerinde idi. Bu kaya küt-
sının .. t f 4 uç ara ı, derin bir irmak-

a Çevrilmişti. Bu murabba kaya 
athın y 

lto) ın sag yarısına, (yeni Ahul-
cle '. s_ol yarısına da, (eski Ahulko) 

111lıyordu. 

)ii~ski Ahulko, yenisinden hayli 
l3 sekte bulunuyordu. • 

it\ ku Yüksek kaya kütlesinin, ır -
~ a tarafındaki cidarları, dimdik 
h~~lardan mürekkepti •. Yeni A _ 
tar~oya girilecek kısım da, (Şamil) 
bi ından yaptırılmış olan metin 
ettr kule ile set edilmişti. İmamın 
<s kıymetli muavinlerinden olan 
le ll~hay Han) ın yerleştiği bu ku-

'ı:. er tarafa hakimdi. 
~sk' A . 

gel 1 hulkoya yalnız Aşiltadan 
lıu:rı da: bir kaya yolu ile; ve ya 
l'irı' Yenı Ahulkodan uçurum üze 
\>a e kurulmuş tahtadan bir köprü 
}{.,
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tasi1e geçilebiliyordu. (Subay 

... es') ·ı lttı ı 1 e (Şamil) in en muktedir 
lciş~~ndanlarından (Ali Bey) in yüz 
ği ~~k .. bir kuvvetle mudafaa et ti
le hakç~ kuleler, vaziyete tamami-

ıın bulunuyordu 
A.ı· . 

ki . 1 ~e~in kumanda ettiği bu yüz rt' kanulen (mürit) !erden mü -

Şamil ise, en güvendiği naiple -

rinden (Ahverdi Mahama) ya, A

şılta sırtlarını işgal ve tahkim et -

tirdi. Ayni zamanda, harp başladı

ğı zaman kadın, çocuk ve ihtiyarla

n düşman güllelerinden barındıra 

bilmek için, evlerin altında izbeler 
vücuda getirtti. 

En büyük müşkül, su meselesi i

di. Muhasara hattı daraldıkça bu 

müşkül mesele, ehemmiyet kesbet

mişti. Ruslar, ahalinin su almak iÇin 

dere kenarına inmesine müsaade et 
miyorlar; gördükleri en küçük bir 

çocuğu bile, şiddetli bir yaylım a
teşi ile karşılıyorlardı. 

Bu işi; Ali Beyin kumandasın 
daki cessur müritler deruhte etmiş
lerdi. Bunlar, harikuladebir cüret 
ve fedak~rlık gösteriyorlar .. Gece
leri, kayaların ken~rından süzüle 
süzüle Aşılta deresine iniyorlar .. 
Karşı sahile yerleşen avcı müfreze 
lerinin ateşleri altında doldurduk
ları tulumları sırtlarına yüklenerek 
bin müşkülat ile o dimdik ve çetin 
!..ayalara tırmanıyorlardı. 

ôLVM VE ATEŞ 
KASIRGASININ 
BAŞLANGICI 

Tıpkı bir tarasaya benziyen 
Aşilta sırtlarını işgal ve tah 

kim eden (Alıverdi Mohama) bü
yük bir ihtiyatsızlık ıyaptı. İşleri
ni bitirdikten sonra ayın yirminci 

Vücut sağlığım korumak i~in 
her şeyden önce lüzumlu birinci 
tedbir temizliktir. Vücut temiz ol
ınadan onun sağlığını temin etmek 
tasavvur edilemez. 

. Bunun sebebi insanın akciğerle· 
rıle olduğundan ziyade derisilc te
neffüs etmesidir. Deri kapalı olun
ca insanın yaııaması mümkün ola
mıyacağı vaktile acıklı bir misalle 
sabit olmuştu: Papalardan birinin 
tahta c:ıktığını kutlamak üzere ter
tip edilen bir alayda bir çocuğu 
yaldızlı kağıtlara sararak süslü bir 
arabaya koymuşlardı. Zavallı ço -
cuk alaya daha ziyade parlaklık 
verecek sanılırken cildinin nefes a
lamanıasından kendi kendini ze -
hirlemişti. 

Derisi kirle kapanmış her insan 
az çok bu çocuğa benzer hem de 
onun gibi parlak olmad~n. 

Çünkü insan terledi<Yi vakit ka
nındaki zehirleri, vücudiine zarar
lı olan maddeleri onunla birlikte 
çıkarır, terin suyu buhar olarak uç 
sa da o maddeler deri üzerindeka
lırlar ve derinin, aralarından hava 
girecek. göze göriinmcz delikleri • 
ni tıkarlar. Delikler tikah olunca 
derinin nefes alması güçle~tikten 
baska insan rahat terliyemez, kan
daki zehirler de çıkamaz. 

Kirli deri bir taraftan da az cok 
yağlı olduğundan dıımrdaki tozlar
la gelen mikroplar da o derinin ü
zerine daha kolay yapı~ırlar. Kirli 
deri rah~t nefes alamadığı halde, 
üzerinde yapışan mikropları ve za
rarlı maddeleri i<'erive yani kana 
gecirir. Bu suretle kan temizlene
mez, hem de aksine olarak daha zi 
yade kirlenir. 

Buna meydan bırakmamak icin 
çare, şiiphe~iz, bütün vücudün de
risini daima temiz tutmaktır. 

E1lerimizi her gün birkaç defa 
sabunla veya sabunsuz, yüzümüzü 
de sabahları bir defa yıkanz. Fa • 
kat bu kadarı bütün '\-"Ücudi.imiiz -
deki derinin dalına temiz olması -
na, şüphesiz, yetişmez. 

Medeni ve sağlığını korumak is
tiycn bir adam her gün bütün vü~ 

banyo veya duş yapmak yahut bi
zim alaturka usulde su dökünmek 
sadece bir moda değil, vücudün 
sağlığını korumak için medeni bir 
vazifedir. 
Yalnız su da viicudün derisi • 

ni temizlemiye hizmet eder. Fakat 
vücudü su ile yıkamadan önce sert 
çe bir bezle keselemek, onun ar
kasından , deriye yapısm1ş yağlı mad 
deleri eı·itmek ve tozları deriden 
ayırmak için sabunlamak ta lazım
dır. 

Bunu yapmak için vakit buluna 
mıyacağı düsi.incesi makbul ola -
maz. İnsan alışınca her sabah yı • 
kanmak için vakit bulabilir. Uyku 
sundan on, on beş dakikayı keserek 
temizliğe tahsis edebilir. Zaten te
mizlik o kadar iyi şeydir ki, insan 
ona alışınca her gün yıkanmadan 
rahat edemez. • 

Herhangi bir sebepten, İstanbul
da çok defa su kıtlığından, dolayı 
her giin yıkanmak mümkün ola -
mayınca hiç olmazsa haftada bir 
giin biitün vücudii keseleyip sabun 
Iadıktan sonra, ~·ıkanmamak sağ
lığa karşı büyük bir kayıtsızlık o- · 
lur. 

Öyle olunca da vücudün, her ta
rafından ziyade, kirlenen tarafla -
rını, vüzü, boynu ayakları, bir de 
çok ifrazat yapan kapalı tarafları, 
her gün sabunla yıkamak, tabii, la 
zımdır. 

Ellere gelince, en ziyade kirle
nen uzuvlanmız onlardır. EJler kir 
lenince derhal yıkamak tabii bir 
şeydir, :vıkanmayınca ellerimiz has 
talık nakline vasıta olurlar. 

Hele çocuklara yemeğe otut'ma- · 
dan önce ellerini mutlaka yıkama
yı öğretmek en basit te;biyenin 
ilk maddesidir. 

Yalnız temizlik için suyun ne de 
recede sıcak olmasının ehemmiyeti 
yoktur. Bımunla beraber, yüz ve el 
ler gibi daima acık olan yerler so
ğuk suden rahahız olmasalar da, 
kapalı kalmıya alışmış olan vücut 
ılık sudan dalıa hoşlanır. Banyoya 
girince de, su bir taraftan soğuya
cağı için, ilkin sıcak olması lazım-
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GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Bankası namına getirilen 
on üç vagon yumuşak buğday değir
mencilere verilmiştir. Kilosu 528 ku 
ru:itan satılan 195 bin kiloluk bu par 
tiden başka tüccar namına gelen on 
beş bin kiloluk bir parti de 5,35 kurus 
tan satılmıştır. 

* Anadolu malı arpaların piyasası is 
tekildir. Müteahhitler arpa almakta
dırlar. Arpa fiyatları 4,20 den 4,22,5 
kuruşa çıkmıştır. Yeni mahsulün çık 
mcısına kadar fiyatların düşmiyeceği 
söyleniyor. 

* Mısır stoku da yavaş yavaş azal
makt.,dır. Sarı mısırların kilo başın 
da 3-5 kadar yükseldiği görülmüı; -
tür. Satılan mallarda sarı mısırlar 

5,17-5.19 kuruştan, beyıız mısırlar ise 
5,05 kuruştan verilmiştir. 

* Piyasamı:ı:a getirilen blr miktar 
çavdar kilosu 5,10 kuruştan, Tekir -
dağ kuşyemleri 7 .08 kuruştan, beyaz 
peynirler 31,04 - 35,22, sansar deri
lerinin çifti 1600 - 2450 kuruş ara
sında, porsuk derisi 340 kuru~tan sa
tılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
CEMİYETLERDE: 

Fırıncılar Aralarında 

Kooperatif Kuruyorlar 
Fırıncılar ve ekmek yapıcılar a

ralarında bir kooperatü kurmağa ka
rar vermişlerdir. Bu kooperatifin te
min edeceği büyük bir sermaye ile 
şehrimizde 100-400 bin ekmek imal 
edilebilecek bir fabrika kurulması 

için görüşmeler yapılmaktadır. • Muamele vergisi ile buğdaylardan 
alınan buğday koruma resminin in -
dirilmesi hakkında teşebbiistc bulun 
mak üzere kırmacılar da değirmenci 
ler gibi Ankaraya bir heyet gönder
mi~lerdir. 

--<>---
Hariçten Mal Talepleri 
Polonya, Çekoslovakya, Italya, AI

manyada bazı firmalarla Amerikada 
bir firma Türk mahsullerinden kuş -
yemi ve tohumlar, pamuk, yün, su
sam, arpa, fındık, ham deri, yağlı to
humların köspeleri, yün paçavra, 
kitr(', yonca tohumu, kuru meyvalar 
satın almak istediklerini Türkofise 
bildirmişlerdir. 

KONYADA: 

Bereketli Yağmurlar 
Konya, (TAN) - Beş, altı günden

beri havalar çok yağmurlu ve soğuk 
git~ektedir. Bütün kazalara kuvvet. 
li yağmurlar yağdığı bildiriliyor. Bu 
sene mahsul vaziyetinin çok iyı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

•muauwaı .... ,..ııtııeı_.~mnnnı.nıımtıPflftnnı:ı' 

BORSA . 
21 - 5 - 938 

ÇEKLER 

Ac;tllfi Katıanış 

Par is 28.315 23.3275 
New-York 0.791885 0.7922 
Milano 15.0530 15.0590 
Bıiıksel 4.703·l 4.7050 
Atina 87.1263 87.lülO 
Cenevre 3.4620 3.463;i 
Sof ya 63.85 63.U755 
Amsterdam 1.43 1.4312 
Prag 22.7275 22.736tı 

Madrid 13.0730 13.0780 
Berlin 1.9713 1.9720 
Varşova 4.2040 4.2057 
Buda peşte 3.9856 3.9872 
Bükreş 106.1775 lOıi.22 

Belgrad 34.715 34.7288 
Yokohama 2.7367 2.7375 
Stokholm 3.0922 3.0934 
Londra 627.25 R27.-
Moskova 23.8325 23.8225 
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'O 

Pengo 
<U 

~ 
Ley o 

Ol 
Dinar 
Kroı:ı [svec; 
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DIŞ TICARET: 

lngiltere lç!n 
Piyasam.ızdan 
Tiftik Alınıyor 
Kap tiftiklerinin kaba kalitelerini 

ıslah etmek için Ingilizlerin de pıya
samızdan tiftik alacaklarını evvelce 
yazmıştık. Son günlerde lngiltere he
sabına şehrimizden deri malı tiftik -
ler9en satın alınmağa başlanılmıştır. 
Bu tiftikler, daha ziyade Eskişehir, 

Bolvadin, Beypazar mıntakalarının 

mallarıdır. Bunların boyluluğuna gö
re, fiyatları da kilosu 70-80 kuruş ara 
sındadır. Ingiltere hesabına ihracına 
başlanan bu mallar piyasamızdaki bu 
cins eski stokun yavaş yavaş a
zalmasını temin edecektir. 

Mersinden Yapllan 
ihracat 

Bu senenin ilk dört ayı içinde 
Mersin limanından yapılmış olan ih
racat yekunu 6,125,560 liradır. Bu 
miktar 1937 senesine nazaran 
2,829.545 lira fazladır. Ayni liman
dan yapılan ithalat yekıinu 3,174,362 
liradır. Bu miktar da1937 senesine 
nazaran 1,435,334 lira kadar bir faz. 
!alık göstermektedir. Yalnız nisan a
yının ihracatı 2,318,821 ve ithalat 
1,253. 722 lirayı bulmuştur. lthaltıt 
arasında Suriyeden getirilmiş 28711 
kilo miktarında muz ve portakal fi
danı vardır. 

Meşin Derilerin Sataşı 
Son günlerde yarım işlenmiş me

şin derilerinin ihracatmda görülen 
canlılık devam etmektedir. Tabakha 
nelerden ve fabrikalardan iyi fiyat -
)arla deri toplanmaktadır. Bu derile
rin kilosu 108-110 kuruş arasında 
toptan veriliyor. Dericiler, bu sene
ki malların iyi olduğunu ve işlendik
ten sonra kalite iyiliğinin daha ziya
de nazarı dikkati celbettiğ!ni söylü
yorlar. Satış fiyatları da geçen se -
neye nazaran daha yüksek olduğun
dan alakadar sanayiciler vaziyetten 
memnundurlar. 

• Sovyet Rusya harici ticaret daire-
since piyasamızda bir müesseden 50 
bin kiloluk bir parti tiftik alınmış -
trr. Sovyetlere satılan tiftikler Eski
şehir, Karaman, Kütahya Beypazarı• 
mallarıdır ve 112,5 kuruştan satıl ~ 
mıştır. 

KA~CABEYDE: 

Çok· Verimli 
Ovalardan 
istifade Edi'ecek 

Karacabey, (TAN) - Beş senelik 
su programına Karacabey sulan14n 
ıslahı da dahil olduğu burada söyle
nilmektedir. 

Karacabey ovası, Hanife, namı di
ğer Simav çayı denilen dere, Ma!lyas 
gölünden akanKaradere ve Abolyond 
gölü ayağı ile çevrilidir. Bunlar bir· 
!eşerek Emir Ali adası karşısında de
nize dökülmeden evvel, Bursadan ge 
len Nilüfer deresini de alırlar. 

Kışın motörler denizden ıtibaren 

20 kilometre içeriye girerek Ka-:-aca
beye yarım saat uzaktaki bir mevkie 
gelebilmektedir. Yazın sular azaldı
ğından bu nakliyat ancak kü<:ük ka .. 
yıklarla yapılabiliyor. Söylenildiğine 

göre,evvelce küçük gemilerAbolyond 
gölüne, Simav çayı vasıtasile de Su
surluğa kadar gelip giderlerken çay 
mecralarının ve ağızlarının dolması 
yüzünden şimdi buna imkan kalma
mıştır. 

Buraları temizlenir ve lazım gelen 
diğer ıslahat yapılırsa, küçük gemi
lerin hiç olmazsa, Karacabeye kadE:r 
daima gelmeleri temin olunabilecE:k· 
tir. Bu takdirde, Kemalpaşa ve Susur 
luk kazalarının bütün ithalat ve ih
racatı için kısa ve ucuz bir yol da a
çılmış olacaktır. 

Karacabey ovasının toprakları he
men hemen Adana ovası kadar mah
sullüdür. Bu ıslahat yapıldığı tak • 
dirde su baskınlarından kurtuhcak 
olan ovanın bir zahire ambarı halini 
alacağına süphe yoktur. 

Karacabeyde bir de şeker fabrika 
sı kurulursa bu havali büsbütün ih
ya edilmiş olacaktır. Hükumetimizin 
bu mıntakanın kalkınması için dü _ 
~düğü ıslahat halk tarafından se-
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Çok Ağır Bir 
Mesuliyet 
Yuku 

General Mariç 
Bugün Eskişe
hirde Olacak 
Ankara, 21 (A.A.) - Yugoslavya 

Harbiye ve Bahriye Nazın Orgene. 
ral Mariç bu akşam saat 21 30 da 
Kayseriden Ankaraya geımiş ~e sa
at 22 de Eskişehir ve Izmire gitmek 
üzere şehrimizden ayrılm~tır. 

.. BIRtNCi S!4YFADAN MABAAT Gümrüklerde yolcular 
Çekoslovakyada 70000 Gösterilen Kolaylıkla1 

(Başı 1 incide) 

Fransaya Türklüğün varlığına 
ausamıt bir dütman gözile bak
mıya, hadiseler bizi gittikçe faz
la bir derecede mecbur bırak
maktadır. 

M ütarekc günlerini hatırlıya-
Iım: Fransa İstanbulda Türk 

milli hareketine dostluk satıyordu, 

İngilizlerin arkasından bize gılya el 
uzatıyordu. Ayni saniyede Miralay 
Bremon adında bır Fransız Adanada 
Türklüğü imha edecek, orada Suri
yelilere ve Ermenilere dayanır bir 
müstemleke muhiti yaratacak bir 
yol t~tmuştu. Bu adam, bunu şahsi 
zulmu dolayısiyle mi yapıyordu? Bu 
na bir saniye için bile ihtimal veri
lemez. Miralay Bremon muayyen bir 
~a~~ıız siyasetinin aleti sıfatiyle iş 
g~ruyor, aldığı emirleri yerine geti
rıyordu. 

Cihan Harbinden sonra Fransız
larla yeni bir harbe tutuştuk. Gazi
antepte, Urfada vuruştuk. Türk be
ka ve istiklal azmi üstün çıktı. Fran
sızlar Kilikyadan çekildiler ve bi
zimle 1922 Ankara İtilafı adlı husu
si bir sulh imzaladılar. 

Fakat bundan sonra Ankara İtila· 
fını hiçe saydılar. Kilikyada yapa
madıklarını Sancakta yapmıya kal
kıştılar. 

Günün birinde Fransızlardan hak
kımızı aradık ve taahhütlerini tut
malarını istedik. Bunun üzerine so
nuna kadar mukavemet ettiler. Ni
hayet Cenevrede iki tarafın gönül 
rızasiyle bir anlaşmıya vardık. 
"Fransızların imzalan ve Milletler 
Cemiyetine karşı taahhütleri var. İş
ler yoluna giriyor.,, diye bir saniye 
ümitlere dü~ük. 
Arkasından 'Fransızlar, Milletler 

Cemiyetinin mümessillerini kör bir 
alet diye kullanarak öyle bir seçim 
nizamnamesi hazırladılar ki Cenevre 
anlaşması fiilen sıfıra indi. 
Manevrayı vaktinde gördük. Kı

yametler koparpık. Cenevre bize hak 
verdi. İhtiyaca uygun bir nizamna-

• me yapıldı. 

Kişi Silah Altında 
. Mi~.li .~üdafaa Vekili Kazım Oz~lp 
ıle Buyuk Erkanıharbiye ikinci reisi 
Orgeneral Asım Gündüz de general 
Mariç'e refakat eylemekte idiler. 

Dost ve müttefik memleket nazır
larının rüküplerine tahsis edilmiş o
lan hususi tren Ankara garına gir -
di.~ .. zaman Başvekil Celal Bayarla 
Buyuk Erkanlhnrbiye Reisi Mareşal 
Çakmak, Hariciye Vekili Dr. Tevfik ı 
Rüştü Aras, Milli Müdafaa Vekaleti 
müsteşarları, Yugoslav sefareti er -
kanı, General Mııriç'e hoş geldiniz 
demek ve selnmlamak için istasyo -
na gelmiş bulunuyorlardı. 

Ankara, garında yarım saat süren 
tevekkuf esnasında Başvekil Celal 
Bayar ile Mareşal Fevzi Çakmak, 
Milli Müdafaa Vekili Kiızım Özalp 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
General Mariç ile görüşmüşlerdir 

Trenin hareketine yakın General 
Mariç resmi selamı ifa etmekte olan 
askeri kıtayı teftiş etmiş ve muzika 
Yugoslav ve Türk Milli Marşlanm 
çalmıştır. 

General vagonlarına binerlerken 
kendisine ve refikasına iyi yolcuuk 
temenni etmek ve veda eylemek ü
zere gelmiş bulunan zevat ile ayrı 

ayrı vedalaşmış ve Madam Mariçe 
Başvekil Celill Bayar, Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Fevzi Çakmak ile Hari 
ciye Vekili Tevfik Rı.iştü Aras tara
fından güzel bir buket takdim edil
miştir. 

Tren, Türk, Yugoslav bayrakları 

ile süslenmiş ve tenvir edilmiş olan 
halk sürekli alkışlarla generali se
lamlamış ve General Mariç te "Al· 

laha ısmarladık,. demek suretile mu 
kabelede bulunmuştur. 

Muhterem misafiri teşyi edenler 
arasında İsmet İnönü ile Bayanı da 
bulunmuş ve Bayan ismet İnönü ta-

rafından Bayan Mariç'e de ayrıca 

bir buket verilmişflr. 

Çekoslovak ordusunda 

f Başı 1 incide J 

lis halkı dağıtmak için güçlük çek-
miştir. 

Brno'da polis bir alay tertip ederek 
milli marşlar söyliyen 5.000 Çeki da 
ğıtmağa teşebbüs etmiştir. Alman 
konsoloshanesile "Alman evi,, ve 
Henlayn partisinin merkezi polisle 
muhafaza altındadır. 
Alman gazetelerinin neşriyatı 

Bu hadiseler Almanya gazeteleri 
tarafından Çekoslovakya aleyhinde 
en şiddetli neşriyata vesile teşkil et
miştir. 

Ç ekoslovakyad a vaziyet 

bir ağır topçu hatnry:ısı 

A vrupanın Büyük Harpten beri bu ka 
dar heyecanlı bir zaman geçirdiği 
söylenebilir. 

İngiltere hariciye nazırı Lord Ha
lifaks vaziyetle daima temas halin -
de bulunmak için derhal hariciyeye 
gelmiştir. 

Fransız kabinesi Paznrtesiye top

lanacakt1r. 
Alman matbuatı, eğer l-ıadisesin -

de Almanlnra karşı hazırlanmış bir 
suikast görmekte müttefik bulunu -
yor ve "cinayet" suretinde tavsif ev
lediği bu hadiseden doğrudan doğ • 
ruya Prag hükumetini m~sul tutmak 
tadır~ 

Birinci Beş 
Yıllık Plan 

Prag, 21 (Hususi) - Bütün Avru-
payı tam bir gerginlik ve tehlike ha- General Göring'in ~azetesi olan 
vası içinde yaşatan yeni ve mühim Nasyonal Çaytung diyor ki: 
bir vaziyet hfısıl olmuştur. Çekoslo- "Son saatler içinde hadiseler o ka
vakya Cümh,urreisi doktor Beneş Çe dar inkişaf etmiştir ki Alman mille
koslovakyada başgösteren endişeli va ti artık bunları Çek vatanperverli -

(Başı 1 incide) ziyeti bertaraf etmek için bugün Bo ğinin arızi bir infilakı şeklinde tef-

Bu defa nizamnamenin tatbikinde 
entrikalar ve oyunlar başladı. Orta
lık tekrar karardı. Biz gafil avlana
cak adamlar olmadığımızı gösterdik. 

B. Garo Ankaraya geldi. Tatlı dil
ler d"kt" 

nın da bugünlerde ihalesi kuvvetle hcmyanın cenubunda bir nutuk söy sir etmeye imkan göremiyecektir. 
muhtemeldir. !emiş ve: Südctlerlc dahili bağlarla birleşmiş 

Bu suretle birinci beş senelik plfı "- Atiden endişemiz yoktur., diye olan Alman milleti Çek hükumetinin 0 u. Anlaşmamazlıkların orta-
dan kalkmasına dair bir• centilmen 
anlaşması yaptı. Her türlü teferruat 
konuşuldu, halledildi. 

iıı 

na dahil fabrikaların ihalesi tamam _ rek bütün Çeklerin ayni şekilde ha bu tahammül edilmez korkunç va-
lanmış olacaktır. reket etmelerini tavsiye etmiştir. ziyetc nihayet vermesini ıslarla ta -

Bundan başka Malatyada kurul _ Südet Pa:tisi liderleri de bir be - lep ediyor." 

makta olan büyük pamuklu fabrika- yanname neşretmişler ve bütün Sü- Südetlerin yeni talepleri 

Türk Gümrükleri Yolculara Birçok Ecnebi 
Gümrüklerinden Daha Fazla Suhulet Gösteriye 

Ankara, 21 (A.A) - Gümrükleri- olanlar arasından seçilip ve '· 
mizde yolculara karşı kolaylıklar gös hususi bir kurstan geçirilerek 
terilmesi Gümrük ve İnhisarlar Ve- fclcri kendilerine talim cdi1ditı 
kaletince çok sıkı bir surette iltizam rülmüştür. 
edilmektedir. Bu hususta inceleme- 5 - Trenle gelen yolfular lı 
ler yapan Anadolu Ajansı muharrir- istasyonlarında trenin içinde "' 
lerinden birinin tetkikatı neticesini rük muayenesine tabi tutulın~ 
memnuniyetle neşrediyoruz: dır. Halbuki birçok garp zneın 

1 - 1499 sayılı gümrük tarifesi lerinde yolcuların trenden ind 
kanunu ile yabancı ülkelerden gelen rck salonlara sevkedildiği ve c 
gümrük muaflığı tanınmıştır. Halbu rının buralarda muayene olıJJl 
ki birçok garp memleketlerinde yol· vakidir. 
cuların yalnız kullıınılınış olan zati Ekspres, "Toros - Semplon,, ) 
eşyasına muaflık tatbik edilmekte- larının muayene işi kendilerini 11 

dir. Memleketlerde kullanılmış ve dan uyandırmamak maksadile 11 

kullanılmamış Garp eşyalarının tef zamanı haricinde ve istasyonls.f 
riki için yolcular daha sıkı muavene rasında ynpılmaktadır. 
!erden geçmektedirler. • 6 - Deniz yolu ile gelen ve f 

Bizde yolcuların beraberlerinde yolcuların muayeneleri gümrüı. 
getirdikleri eşyaların şahıslarına ait !onlarında yapılmaktadır. Bu Si 

olması kafidir. Eşynaın müstamel ol lar işlerin en çabuk ve kolay bit 
duğunu ispata mecburiyet yoktur. rette yapılmasını temin edecek 
İstimal şartı ancak eşya yol - ve sartlarda tadil ve ıslah edi1Ifl1 

cunun beraberinde gelmeyip ayn ge Bilhassa Galata ve İzmir yolC 
tirildiği takdirde aranılmaktadır. !onları yolculara sıkıntı verıniY 
Diğer taraftan tarife kanununun surette tevsi ve tanzim edilmişti! 

yolcular hakkında daha müsait vazi· İstanbul ve İzmir limanlarınıll 
yctte olması için bir tadil projesi de bu limanlardaki ambar ve antre 
hazırlanmaktadır. rın idaresi hususi bir kanunla ts 

2 - 3152 sayılı ve 16/ 4 /937 tarih- bul liman işletmesine devrcdi1Jf1İ1 

li kanunla tarifp kanununda tadil.at bu devir meyanında hamallık 1 
yapılarak seyyahların bindikleri oto bu idareye intikal etmiştir. O V 

mobil tayyare ve diğer nakil vasıta- tenbcri yolcuların ve bagajlB 
larile bu nakil vasıtalarında bulunan vapurlardan indirilmesi isleri b 
~şyaya, mutfak ve yatak eşyası. Kav dnre tarafından memnun edici b 
ping ve spor levazımı,. Türkiye tu- kilde ıslah olunmuştur. 
ring ve otomobil klübünün veya Bu cümleden olarak fzmirde 
Türk Hava Kurumunun kefaletleri yıklar kaldırılarak ecnebi yolc 
altında muvakkat muaflık bahşedil· taşımıya mahsus iki motörbot B 

miş ve turizme ınüteallik propngan- mıs ve Y"rli volcuların da vapı.ır' 
da mnlzcmesi ve matbu evrak hak· şartlar dahilinde ~ümrük idare 
kında da kati muaflık knbul olun- muwıffak1vetile hicblr ızümriil< 
muştur. Bu kanur: seyyahlar için bü trolüne tabi olmadan doitruda~ 
yük kolaylıklar temin etmektedir ruva karaya çıkmaları temin eo 

3 - Seyyafı' ve yolculara ne gibi , tir. 
eşyalarının muaflıktan i!':tifade ede
bilecekleri ve hangi eşyaların ithal 

7 - Salonlarda hamnllar unııı 
!etmesi idaresi tıırafından sı ·ı 
kontrol ve inıızam altına alınTJllc 
yolcu e yalarının sikavete nıer 
vermiyecck bir surette nakli tenıi 
lunmuştur. 

ve ihracı yasak veya inhisara tabi ol
duğu hakkında vekaletçe "yolculara 
bilgi,, adlı bir broşür neşredilmiş ve 
bu broşiirdcn sefaret ve konsolos· 
luklarımızla Türkofis teşkilatına, 

Türkiye Turing ve Otomobil Klübü
ne ve ecnebi klüplerine ve vapur a
centalnrına dağıtılmıştır. 

4 - Yolcu ve seyyah muayenele
rinde giimriiklcrimizce azami kolay
lıklar gösterilmekte ve eşyalar lüzum 
olmadıkça açılmamaktadır. 

Yolcu ve seyyah muamelelerine 
bakmak üzere ayrılan memurlar JH.' 

zik, bilgisi yerinde ve Fransızca Al
manca ve İngilizce lisanlarına aşina 

8 -yolcu salonlarında gümrül: 
resi tarafından münavebe ile dB 
surette memurlar bulunduruls 
yolculann gi.indüz ve gecenin be 
atinde gümrük muıımelelerinin ) 
maııı temin olunmustur. 

Yolcular için bunlardan başl<ll 
ha ba'l':t giimrük kolaylıkları tat 
edilmek üzere yeni tedbirler alı 
mıık için tec;ebbüslcre girisilnıi 
Bu te ebhüslcr neticelendiğinde 
hal tatbikine geçilecektir. • 

Bunun hükmü Garo, hududu 
geçinclye kadar devam etti. 
:>onra seçimin kayıt safhasın

da y~~ı~e~ entrikalar ve oyunlar al
dı'.. yurudu. Milletler Cemiyetinin 
murakabecileri de mesuliy tl . . 

!arının iplik kısmının büyütülmesine 

karar verilmiştir. Bu suretle Malat
ya fabrikası da, Nazilli ve Kayseri 

detleri birleşik harekete çağırmış - Bu hadiselerin cereyan ettıtti sıra-
lardır. da Çekoslovakya hükumeti reisi dok lınmış, genç ihtiyat zabitleri ile mü-

Bugün ortalığı allak bullak eden tor Hodza, otonomiye ve hükumet t h 
b

. h~ e assıslnr ve ihtiyat tckııikçiler si _ 
ır udise de sabahleyin 3,30 da ol- memuriyetlerinde nisbi temsile müs Iiıh altına çağırılmış, taksiler ve 

~en siyasi mahafil Çekoslovakya 
dıselcrini sükunetle karşılamakta 
Rumanyanın, Çekoslovıık -

manya hududu boyunca kc.rakol 
rın t~kviyesini emretmiş olduğıJ 
vayetı dolnşmaktadır. 

l 
v e erının 

ağır ıgını kavrıyıımadılar C i . 
b" .. h · em yetı 

utun aksevenlerin gözünde öldü~ 
r~.ek ~ir !o.l tuttular ve Fransız ha
rıcıyecılerının ve müstcmlekecileri
nin emellerine körkörüne uyd 1 
B 1 

u ar. 
un ann haksız gidişini fark d .. e en 

murakıplar birer bahane ile iş ba-
şından uzaklaştırıldı. 

Fransız sözünün ve taahhüdünün 
bizim gözümüzdeki kıymeti, bu hfl
diseler arasında günden güne düştü. 
Bugün sıfır haddine varmıştır. Biz 
artık hareket tarzımızı, sözlere göre 
değil, fiili vaziyetlere göre Ayar et
mek vaziyetindeyiz. Eğer Fnnsız 

miimcssillcri, Türkleri haktan mah
rum etmek, türlit türlü bahanelerle 
defterlere kaydetmemek, her türlü 
tehdit ve tazyik usullerile anlaşmayı 
hiçe indirmek gibi entrikalı \'ollarda 
ısrar ederlerse; hadiselere Milletler 
Cemiyeti huzurunda taahhütlere uy
gun bir cereyan vermek ve Yakın 

Şarkın sUk(ın ve istikrarını kurtar
mak vazifesi doğrudan doğruya bize 
geçecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

fabrikaları büyüklüğünde olacaktır. 

Devlet, diğer pamuklu fabrikala-
muştur. Şeb de bir hudut muhafızı, tenit imtiyazların Südetlere verile - k ~ .. amyonlar ordu hizmetine alınmış -
ustunde iki kişi bulunan bir motosik ceğini söylemiş ise de Si.ıdetlerin si-l t " tır. Bundan başka ihtyat kuvvetler 

rın büyütülmesine ve şarkta kurula e e dur!., emri verdiği halde emrin yasi komitesi hemen toplanmış ve d di ı e silah altına çağırılmış bulunuyor. 
cak iplik fabrikası idn tetkikler yapıl n enmemesi üzerine ateş etmiş ve bu teklifleri reddederek yenı· talep - ç k 1 , e os ovakya harbiye nazırı bu da-
masına Sümerbankı memur etmiştir. her ikisini öldürmüştür. Daha sonra ler ileri sürmüştür. Bu t:ılt!plerin en vetin bir sc>ferberlik muhiyetinde ol

CANKIRIDA: 

Garaj ve Stat 
Yapılacak 
Çankırı, (TAN) - Nafıa Vekaleti, 

İstasyon caddesinde bir garaj yaptır
mıya başlamıştır. Bunun için 17 bin 
lira sarfedilcccktir. 

Şehrimizde yapılacak stadın plan· 
!arını tanzime memur mim eo d. ar ~~a ı, 

işini bitirmiş ve buradan ayr 1 • t .. ı mış ı .. 

bunların iki Südet Alman oldukları bellibaşlıları sunlardır: • madığını, fakat bu kuvvetlere mo _ 
anlaşılmıştır. 1 - Nizam ve asayişin 'd d • l yem en ern silah arın kullanılması öğretile 
Şimali Bohamyada haJi•eler tesisi, ceğinl ve bunların sulhü sağlamla _ 
Bundan başka dün ve evvelki gün 2 - Fikir serbestliği, mağa yarar hale getirileceklerini söy 

şimali Bohemyadıı ciddi müsademe- 3 - Matbuat serbestll~, lemiştir. 
Ier vukubulmuştur. 4 - Toplanma serbestliği. Bir aralık Almanyanın Prag hükft 

E lkl 
Bundan backa Hcnlayn de siyasi ti b' "ıt• vve gün 60 Alman Bohemya _ ~ me ne ır u ımatom verdiği şayi ol 

nın şimali garbisindeki Şomutov'da teşekküller vücudc getirmek hakkı duysa da şayia tekzip oluıımustur. 
Ç 

k k l nın kendisine verilmesini istemiş -
e as er erinden mürekkep 5 kişi- tir. Çek köylü partiai 

lik bir gruba taarruz etmişlerdir. As 
kerlerdcn biri ağır surette başından Alınan aakeri tedbirler .~ideri~in ~ö~le~i 
yaralanarak hastaneye nakledilmiş- Çek hükümeti ile Südetler arasın· d ~ek Cumhurı~etçı koylu partisi li-
tir. Diğer askerler kasaturalarını rek 1ı da vaziyetin bu mahiyeti aldığı sı- ı erı Beran bugun Havasa beyanat -

• J •• :r 1 da Al ç k h d d ta bulunarak· mış er ve mutecavizler kaçmışlar _ r~. ar manyanın e u u una " · . 
dır. Vaka mahalline polis takvi c hucum kıtaları ve askerler yığdığı Hududun hcrhangı bir noktasını 
kuvvetleri gönderilmiştir. Y ısrarla §S:~i .olm~ş, Çek hükumeti Al- geçmeğc teşebbüs edecek bir müs-

Ağaç Tırtıllarile Mücadele Dün sabah y d' . d h' . manya hukumetınden bu hususa dair tevli, te~kilatı mükememl, motörlü 
Çankırı (TAN) B lcd' c ı Jan arma, ıcvıye l~ t · · · · ve harekete geçmcgv h · 1~'-l b' ' - e ıye şehir i- dağıttıkları esnad t k"f ed'l .. ma uma ıstemış ve kendısıne 1ngil- e azır sı wı ı ır 

çlndcki tlrtıllı ağaçlan, ağaç bnsına Almanı kurt a evl ı ı e~ uç tere sefirine verilen cevabla muka- kuvvetle karşılaşacaktır. 
. -. armıya ça ışan takrıben . . . . . Şlmd' b b' ı f bır kuruş alarak dezenfekteye basla-1300 kişiden mürekke bl k" 

1 
. bele edılmıştır. Çekler endışelerıni ı azı ccne ı ma ı illerinde 

• P r ut eyı ı 'lt b'ld' d'kl · · · l .1 belki Almanların Avusturyada oldu-
mıştır. Yakın.da bütün ağaçların tı ... sopalarlıı dağıtmıştır. Jandarmalar- nghı .. r~ye .ı ır ı erı ıçın n._gı te.- ğu 'b· h. b • d k- t b ld t bb gı ı ıç ir mukavemete maruz 
tıldan kurtulması bekleniyor. an birine hücum edilerek yere atı r~ ~ ume 1 u yo a eşe usc gı-rılmıştır. Diğer bir jand Y .. rışmışti. kalmadan Südetlcrle meskun mınta-
• 

m · •
1 

arma da nu- ı ilt i B ı· f' · · · kayı istlla edebilecekleri z~-nncdı'I _ 
, .. ayışçı erden biri tarafmd ng eren n er ın se ırı vazıyetı .. 

Çankırı, (TAN) - Polis ikinci k""° tahta bir kutu ile yaralanma~ a~an Alman hnriclyesinden istizah ettiği mektedir. Halbuki Çekoslovakya, 

,ta•••••••••••••~ miseri Hakkı, Dörtyola tayin edilmi~ ziyet vahim bir şekil almı ~ş ır. a - zaman kendisine Alman kıtalarının mevzuubahsolunca iş değişir. Bura-
yerine Şerafettin gelmiştir. Nafıa mP- fngilterenin Berli r .ş~r. "mevsim icabı olarak" yer değiştir- da bütün millet müstevliye karşı du 

Zührevi ve cilt bastalıklan 
D • • murlarından Galip Siirde, Sıılll:ı 

r. Hayri Omer Erzuruma tayin edilmiştir. 

defa Almanya haric7 se .ır.ı .ugün iki dikleri ve hiç bir askeri hareket te- racaktır ve bu vaziyette bir ihtilafın 
t~ 'l'lİŞ ve Almanyanın Y~~ın~ :~i-aret et şebbüsü bulunmadığı bildirilmiş, bu önüne geçmek kabil olmıyacaktır. 

lığına hazırlanıp haz~~l s ı ad hazır nunla beraber bu teşebbüs Ingilte- Romanyanın aldığı bir tedbir 

>ğlcden sonra Beyoğlu Ağacam 8 
·ıınmırnc'hı "1n rna TPlpfrın·4~:'iqr 1 Çankırı, (TAN) - Valimiz Uzgö-

~-------------=ı ren iki ay izin almış ve İstanbula gi~
miştir. 

anlamak istemiştir Faka~n;;a ·~.ını renin Orta Avrupa hadiselerile ala - Biikreş, 21 (A.A.) - Çekoslovak -

Caatıarl netices·ı__:ıe. 
1 

b' u mura- kasını tebarüz ettirmiştir. d d" b ıru nası ır cevap p h"k.... . d ya a un ve ugün vuku bulan kan-
aldığı belli değ'ld' rag u umetı e askeri ihtiyat lı hadiseler ve iki sınır ihtiyatın si-

ı ır. tedbirleri almıştır. Bütiin köprüler lah altına çag~ ırılmnsı burada derı'n 
'Riitün Avrupa sulhü tetiktedir. ve r • b" l esmı ına ar muhafaza altına a- bir tesir hasıl etmiş olmasına rağ • 

Polonyanın bir tekzibi 
Varşovıı\ 21 (A.A.) - Çekoslo 

ya hududundıı Polonya kıtaatınlJ'l 
rekatta bulunduğuna ve Ma 
Smigli'nin de hudut civarına gc 
ğlne dair ecnebi memleketlerde 
takım şayialar çıktığından hüklı 
Londra ve Romıı elçilerini bu şa. 
ları kati olarak tekzibe memur 
miştir. 

Almanyanın kararı 
Berlin, 21 (A.A.) - Royter aj 

sı bildiriyor: 
Vaziyet çok ciddi olm:ıkla b 

-her ümitsiz addedilmiyor. Şurası 
hakkak ki, Almanya Sü<let Alma 
rına yardım için azami derecede i 
gitnteye karar vermiştir. Maaıfl
fih bir harbi göze alacağı "'anncdl 
miyor. 

Röytcr ajansının ııldığı malCıTJll 

göre, lngiliz büyük elçisi Alman 1 
riciye nazırının yıınından ;;u irı 
ba ile ayrılmıştır: • 

Alhanya azimknr hattı hareket 
muhafaza etmekte ve mutavassıt 1 
hal tarzını kabul etmemektedir. 

* Prag, 21 (A.A.) - Stidet Alrıl 
ları mebusu Frank bu akşam B 
vekil Hodza'yı ziyaret ederek iki 
nıf ihtiyatın silah altına çeğırılJ1ll 
ve diğer askeri tedbirlerin Südet 
manları arasında asayişi bozacak 1 
haleti ruhiye yaratmış olduğunu ' 
dirmştir. 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızı.rı 

Halledilmiş Şekli 

,.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı11111111•1ııı•ıııı•ıııı•' 

~ Siz de bu r<remden şaşmayınız~ 

l 

1 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 .-

• 
• 
• 
• • 

BUGUNKU BULMACA • 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 • -• 
• 

BALSAM iN KREMLERİ 

• • • 
• 

Sıhhat Bakanlığının resmt ruh • 
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se-· 
nedir daima üstün ve eşsiz kal-
ını~rr. il 

KREM BALSAMIN • 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- • 

larak vücude getirilmiş yegane. 
sıhhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • ii 

• 
I Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. 

· ' ti, değil sıhhi evsafını Londra, Pa-= 
~----~:=::- ' ris, Berlin, New York güzellik. . -

~---, -

SOLOAN SAÖA: 

l - İstanbulun me11hur bir suyu 

• 
• 
• -• 

enstitülerinden yüzlerce krem -
arasında birincilik mükafatını • 
kazanmış olmakla isbat etmiştir . 

KREM BALSAMIN ~ 
Gündüz için yağsız, gece için• 

2 - Anavatan 

3 - Çok meşhur bir siyasl cereyan 

4 - Su - Konuşulan kimse 

yağlı ve halis acı badem ile ya-İi 
• pılrnış gündüz ve gece şekilleri= 
- vardır. • 

5 - Ay - Bir kumar ıstılahı 
.KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde= 

satılır. İNGİLİZ K.ANZUK ECZANESİ • 
• BEYOGLU - tSTANBUL __ 

••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı• 

6 - Kaplıca 
7 - Tehlike 

8 - Bir erkek adı 
9 - Pren~ip - Amerika hükOmetlerin

den birinin hükıimet merkezinin 
ilk parçası 

10 - Kıyı - Sahil 

YlJKARIDAN AŞAGIYA= • 

l - İstanbulun meşhur bir sayfiye yeri 

2 - Meşhur Kartacalı bir kumandan -
Çalı~ma 

3 - Allah - Tembel 

4 - Yokluk - Bir nevi saz 

5 - Ağaçlık - Başkası 
6 - Bir Balkan milleti - Teessür nidası 

7 - Sakat manasına gelen bir kelimenin 
tersi - Bir nevi iplik 

8 - Vermek - Duanın sonu 

9 - Şüphe - Hayret edatı 

lo - Hükıimdar 

Beyoğlu 3 cü sulh hukuk mahkeme 
8inc!en:Dimitri Rosopulos tarafından 
llangaJtıda Dershane sokağında Gay 

ret apartımanınm ikinci dairesinde 

snkin Eğiya Gudutyan aleyhine yüz 

kırk liranın tahsili hakkında açılan 
davadan dolayı. gönderilen dava ar
ZUhalinin mumaileyhin mezkur apar 

tunanı terk ile semti meçhule git -
lniş olduğu şerhile iade kılınması ü
•ıcrine; davacı vekili ilanen tebliğat 
icrasını istediğinden mahkemece bir 

buçuk ay müddetle ilanen tebligat 

icrasına karar verilerek muhakeme 

13-7-938 saat 15 e talik edilmiş ol 

duğundan davetiye makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. 

" 

Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk 

Hftkimliğinden: Un.kapanında Arap 
çeşme sokağında 11 numarada otu

ran l\'1ürvet tarafından Tophanede 
Boğ:ızkesen caddesinde çamaşırha -
nede mukim Salih aleyhine ikame 

edilen sulh teşebbüsü davasının mu

hakemesi esnasında muhakeme günü 

davacı gelip dava edilenin ikamet -
gahmın meçhul olduğu mübaşirin 

mcşruhatından anlaşılmakla dava e
dilene ilanen tebliğat icrasına karar 

verilmiş olduğundan muhakeme gü-

711ü olan 31-5-938 tarihine müsa -
dif salı günü saat 11 de dava edilen 

Salihin Beyoğlu dördüncü sulh hu -

ku~t mahkemesin.de hazır bulunması 

tt'bliğat makamına kaim olmak üze

re ilan olunur. 

"'-,·~~· Bu Bayan 25 mi? 
Yoksa 40 yaşında mı? 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiçbir buruşuğu ve hiçbir izi yoktur. 
Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi 
kusursuz bir cilt. Adeta bir harika, 
fakat, bunun da fenni bir izahı var
dır. Viyana Universitesi profesörü 
doktor Stejskal'in şayanı hayret keş
fi olan ve "BIOCEL,, tabir edilen 

---••••••••••••••••••••••••'\ kıymettar cilt unsuru, her yumuşak 
ve buruşuksuz cilt için elzem tabii ve 

DENiZBANK ihya edici bir cevherdir ki şimdi; 
pembe rengindeki Tokalon kremi 

1 terkibinde mevcuttur. Siz uyurken 
stanbul Subesi M~dürlüğünden: cildinizi besler ve gençleştirir. Her 
Satışa çıkarılmı~cn talibi zuhur etmiyen Yalova kaplıcaların- sabah daha genç olarak uyanırsınız. 

daki eski elektrik tesisatına ait m otör, dinamo, akümülatör ve buz Dütün buruşukluklar ve .;çizgiler ta-
makineleri yeniden pazarlıkla satı lığ2 çıkarılmıştır. Pazarhk 30 Ma- mamen silinmiş ve kaybolmuştur. 
yıs 38 günü saat on beşte Denizba nk Materyel Dairesi reisliğinde ya- Gündüz için, cilt unsuru olan (yağ-
pılacaktır. sız) beyaz rengindeki Tokalan kre-

s mini kullanınız. Cildinizi terü taze 
atılacak parçaların müfredatlı listesi ve satışa ait mukavele pro-

jesi Materley Dairesi Reisliğinden parasız olarak alınabilir. Pazarlığa tutar ve beyazlatır, siyah noktaları 
girmek isteyenler, pazarlık saatın dan evvel Danizbank veznesine Bin ve gayrisaf maddelerini eritir. On 
Yetmiş Beş liralık teminat yatırarak pazarlık saatında Mat(':ryel da- yaş daha gençleşiniz ve daha genç 

iresi Reisliğine müracaat etmelidirler. (999) ••••ıi kalınız. Yüzünüzün zayıflamış ada· 
lelerine nihayet veriniz ve bu çirkin 

• 111 iNŞAAT ŞiRKETLERiNiN Nazarı D.ikkatine ••• 
"AGGLOMERE,, kalıp taşlar imaline mahsus '"Allur,, markalı FRAN
SIZ TAZYİK MAKİNESİ ucuz fiyatla satılıktır. 

Bu makine ile istenilen şekilde vücude getirilen taşlarla yapıla

cak duvarların metre mikabı ALTI liraya mal olur. Sağlamdır, ses 
gecmez, istiyenJerin Taksim İstiklal caddesinde No. 16 dükkanda 

.. Mutafyan'a gelmeleri. 4 

Aksu Vapmu Büyiik Avarya Hesaplarını Riiyetc Memur, 

Dispaç Heyetinden: 

tenden kurtularak yanaklarınıza 
gençliğinizin tazeliğini veriniz. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi va· 

zolarmın büyük bir kıymeti vardır. 
Onları bayiinize iade ettiğinizde be
heri için 5 kuruş alacak. ayni zaman
du kıymettar mükafatları bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hak
kını veren bir bilet takdim edecek

tir. 
~----~---------------------

ıı=== 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Anslklopedi§i 
Müessesemiz tarafından neş. 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarma tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannm ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzil.it 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malftmat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

18TANBULDA TAN MATBAASINA 

YenJ Çocuk AnsUdopedhd broşürün
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son fiyatınızı bildirme-

1 nizi t'lca ederim. 

TAN Neşrly.at .. E-vi 
lstanb 'ut ·. 

lstm: • ; : : : 
Adres: : • • . . • • . . 

• • • • • • • • • . ~ . . . . . . . 

SATIŞ iLANI 
I~tanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesinden: Mahkemece satıl -
masına karar verilip Galatada Ke
rneraJtında 78/ 80 numaralı Trakya 
tütün deposunda mevcut Bursa ve 
Gerze malı 934 ve 936 senesi mahsu
lü mamul ve gayri mamul tü
tünleri almak isteyenlerin 27-5-
938 Cuma saat 15 den 17 ye kadar 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (7902) 

" 

, __________________________ _ 
DENİZBANK 

İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 
1 - Heybeliada iskelesine yapılacak tamir işlerine ~it eksiltme 23 

mayıs 1938 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. 
2 - Eksiltme Materyel komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve keşifler binalar ve inşaat şubesinden alınabilir. 
4 - Eksiltmiye iştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte komisyona 

gelmeleri 

Köy Sandık Makbuzları H A Z 1 M S 1 Z l 1 K 
İstanbul Vilayeti tarafından 

9-2-938 tarihinde Sinop civarında uğradığı deniz kazası neticesinde ge
ltli ile hamuJesinin selameti müşterekesi için kasden karaya oturtulduğu 
Salfilliyettar mahkemelerce tesbit edilmiş olan "Aksu" vapurunda veya 
:Yükünde alakadar olanların dileklerini; 6 Haziran 1938 tarihine müsadif 
:Pazartesi gününe kadar, bu vapurun büyük avarya hesaplarını görmiye 
lrıemur lstanbul Birinci Asliye Tic aret mahkemesince tayin edilen 
bispaçlora tevdi edilmek üzere; Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne gön 
dermeleri lüzumu ilan olunur. Bu müddetin hıtamından sonra vaki talep-

köy sandıkları için makbuz bas- Hayatm zevkindmı lnsa nı ma.hnım eder. 
ı• Kıymetli antika bir _, tırılnuştır. Em çift varaklı, tel p f K b 

tHorasan Seccades·1 *::~~~·;.::~;~:.";;:·;~;· ıru- ç,,k~ ~.~ K&roo~ ~~a!,!.o~'!':!~t.~ 
ler nazarı itibara alınmıvacaktır. "2991" , 

Yarın saat 3 de Sandal ruştur. önünde tutulara.k yapıbnıı;trr. 
Bedesteninde satılac,aktır. TAN Matbaasında satılmaktadır. ..________ Her eczanede satı&u. ••-•-•••1111 

.................... iiilil 
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BEYHUDE fDDIALAJL\ LUZUM :,YQ!iTUR: 

'Muhtehf markah büZ.,.dotapr.;;-arasıiiaa~yapılan 
J'eSmi tecrübelerin neticesini gö~terir Amerika Hü
kılmetinin bu ta"'diknamesi, WESTJNGHOUSE buz 
dolabınnı emqll meyanında en az <'ereyan sarfeden 
~e_e~yıp.!anan_ dolap_ olduğun~pat etmektedir. 

TÜRKiYE UMUM MOMESSILLIGI ·- MOESSESATI Galata, rstanbul ( P. K 1400 J 
Satış yerleri, A N K A R A Halil Naci Mıhçıoğlu kırtasiye mağazası, 1 Z M 1 R Pinetti ve Pariente 

$TE 
FOTOGRAFIN 

ZEVK 
BUNU sız DE 

KOD AK 

"BRAUNI" lerin fiatleri : 
T. L 4,25 • 6,25 • 8,25 

Kod&k: Verilaom filimlerini de kullanmız 
Kodali aa.bcılanndan arayınız. Veya fU adrese müracaat ediniz 

KODAK C Ecipt) A. Ş. ISTANBUL 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
2 ci Keşide: 11 • Haziran • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralak 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ..• 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zen9in eden bu 

piyangoya istirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz . 

..................................................... 
Sahibi ve umumi neşriyau idare eden: Ahmet Emin ~ALMAN 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limftet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaam 

1 K A $ E 

AGRILARI DiNDİRİR 

Türkiye Kızllay Cemiyetinden : 

Çadır Bezi Mübayaası 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup 

İstanbul a&bf deposundaki ta.rtnamede yazılı evıafı haiz 

100.000 METRE ÇADIR BEZi 
satmalmacağmdan alakada.rlarm 30/ 5/ 938 Pazartesi gunu 

saat 15 e kadar Depo Direktörlüğüne müracaatları. 

Memur Aranıyor 
Makine branşında bir ecnebi 

Şirketin, Türkçe muhabere ser 
visi için, genç bir memura ihti
yacı vardır. Çabuk not alabil-

1 mek, makine ile çabuk yazabil
mek, lisanda kuvvetli olınak 

şarttır. Almanca bilenler tercih 
edilecektir. İstekliler, el yazıla
rile hal tercümelerini, ücret tek 
lülerini M. 154 rumuzu ile İs
tanbul 176 posta kutusu adresi-

ne göndermelidirler. 

EN GÜZEL İ 
Hıfzısııhha noktai nru:an• İ 
dan her hu.susta iyi imal İ 
edilmiş ÇOCUK ARABA._ 
LARI, en iyi §erait ve en 
-.cuz fiuııtla.rla. yalnız, 

Bake.r Maiazalarmda 
satıl~ır. 

--·--··· .. ------i 
Egzema Ye en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiM 
kullanınız. Binlerce ha~tayı kurtarmıştu. Ecunelerden isteyiniz. 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATiK 

Si L K 
ile teskin ve izale edilir. 

Her Eczanede Sablır - Her Evde Bulundurmalı 

Sandalyalar. Karyolalar, Portmantolar 
V esa.ire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 
İstanbul, Rızap&f& yokuıu No. 66, Tel. 23407 


