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Seçime Fesat Sokmak için Akla 
-~ Gelmedik Hileler icat Ediliyor 

Hariciye Vekilimiz, Meclisin son 
toplantuınJa Hatay meaelesi 

Ü.Zerinde izahat veriyor 

İskenderun, 28 (Tan muhabirin -
den) - İki gün evvel Reyhaniye H31 
kevine yapılan tecavüz hadisesini 
tahkik için Reyhaniyeye giden baş 
konsolosumuz, Antakyaya dönmüş
tür. 

Bugün Reyhaniyede ikinci bir hl
dise olmuştur: 

• 
Jandarmalar, bazı mahallelerde 

arama yapmak istemişler ve birçok 
evleri kordon altına almışlardır. Bu 
arada, Türkler Tevfik ve Süleym~ -
nın evleri de abluka edilmiş. zorla 
içeri girmek istenmiştir. Erkekleri 
evde olmadığı için kadınlar kapıvı 

açmamışlar ve kocalarının gelmesini 
beklemelerini jandarmalardan rica 
etmişlerdir. Fakat, bu rica süngü He 
mukabele görmüş, kapılar göğüsle • 
nerek evlere girilmiştir. 

--------------;ı Jandarmalar, sözde arama yap· 

Ye n 
•
1 

•ı mışlar ve kadınlara en çirkin teca -

S vüzlerde bulunmuşlardır. 
ı Bu hadise, Garonun iştirakile ya-

~.~ ılı ı ı ı ı ~ Kc;iisoıb~üYHÜiuk~~yn~nfyeybngıch": 

~lunet Emin YALMAN 

B u senenin büdceıine ait 
müzakereler evvelki gün 

llOnuna erdi. Hüktimetin hazırla
dığı büdce, encümenlerde esaslı 
bir tetkikten geçti, bazı ilaveler 
•e tadiller yapı1dı. Bu suretle bir 
icat daha olgunlafan 1938 büdce
eini, Kamutay ittifakla kabul 
etti. 

lier 'Vekaletin büdcest müzakere 
~irken mebuslarımız o vekaletin 
'işlerine dair sualler sordular. HükU
lllet açık alınla cevap verdi. Açık bir 
8Urette görülüyor ki bu sene de her 
•abada iyi çalışılmıştır. Güzel eser
ler yaratılmıştır. Memleketin inki
§afına ait hedeflerimize doğru epey
~ Yol alınmıştır. 

Bununla beraber bu yılı daha e
~sh bir faaliyet devresi için bir tet
~ '\l'e hazırlık yılı diye karşılamak 
doğru olur. Kıymetli Başvekilim.iz 
Ceıa1 Bayann şu sözü, bu ümit ve 
kanaati kuvvetlendiriyor: 

"Önümüzdeki sene
yi hükumet kendisi 
için bir iş yıh adde· 
diyor." 

Biztın ihtiyaçlarımız okadar çok 
~e Ölçülerimiz okadar yüksek ki nor
~aı bir gidişle iktifa edemiyoruz: Bu 
&ıdişi dolduran yaratıcı faaliyetlere 
:ernnun oluyoruz; fakat ruhumuz 

aha rasyonel, daha geniş çalışmala
~ll hasretini duyuyor. Yani ileriye 
oğru yol aldıkça daha esaslı, daha 

Çok, daha çabuk iş çıkarmak husu
~\ltıdaki iştihalarımız ve ihtiyaçları

ıı kat kat artıyor. 

li ayat pahalılığına karşı gelmek, 
iş .. umumi hayata daha rasyonel 
k ~0tıne şekilleri sokmak, memle
laetın türlü türlü teçhizatını tamam-
ki~a.k Y?l~da birçok işlerimiz var 
.. ~ er hırı uzun tetkiklere ihtiyaç 
~oster- kt d. . kik ·~e e ır. Bır taraftan bu tet-
L1;~er Yapılıyor, bir taraftan da hü-
~~et· ~ 
ıif ın mekanizmasını bu yem va-
" e "e faaliyetlere uydurmak i)ıti-
,,acı d . 

Uyuluyor. f. 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] 

şine bir karşılık sayılıyor. 
Jandarmalar, diğer birçok ma -

hallelerde de evleri kanunsuz şekil -
de araştırmışlardır. 

Garonun bir kararı 
Antakya, 28 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Akşam saat yirmiden sonra şehir

ler arasında otomboil, kamyon ve a
raba ile gelip gitmeyi yasak eden ve 
Hataydaki bütün gazeteleri kapatan 
bir kararın delege Garo tarafından 
imza edildiği öğrenilmiştir. 

Suriye ve Lübnan gazeteleri 
Antakya, 28 (Tan muhabirin -

den) - Seçim, nisbi bir sükun için
de geçiyor. İntihabata Türk camiası 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 daJ 

Mecliıste Hatay hadiseleri müna
rebetile söz alan mebuslardan 

S. Hızal ve H. Bayur kürsüde 

Uzak Şarktaki Kanlı Boğuşma 

Japonlar Kantonu Yine 
Bombardıman Ettiler 

Soo Kişi Öldü. 900 den Fazla Yaralı Var. 
Hadise. Şehirde Büyük Bir Panik Doğurdu 

' Cep~de bir Çin neleri 

Londra, 28 (Hususi) - Uzak Şark 
tan alınan en son haberlere göre, Ja
pon tayyareleri bugün Kantona kar 

şı iki defa akın etmiş, bilhassa şeh
rin son derece kalabalık demiryolu 

istasyonu ile civarını bombardıman 

etmiştir. Bombardıman neticesinde 
500 kişi maktul düşmüş, 900 kişi ya 
ralanmıştır. Yaralıları kurtarmıya 
çalı§anlardan 50 kişi ölmüş ve 90 kişi 
de yaralanmış bulunuyor. Hadise şe 
birde büyük bir panik yapmış ve or

•· " talığı korku ve dehşet kaplamıştı. 

Hong Kong ile Kanton arasında 
demir yol muvasalası kesilmiş oldu
ğu için 300 İngiliz bahriyelisi, Yang
şe tarafına hareket edememiştir . 

Tokyodan verilen bir habere göre 
Japon kıtalarımn Langfeng ile Tan
gshan arasında yan yolda ve Lung
hai şimendifer hattı üzerinde bulu
nan Kveit şehrine girdikleri bildiril 
mektedir. 

[Arkası: Sayfa 10, stitun 2 de] 
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Gezinti Y aplı · 

I< 

' 
Cevat Kula Eyüp ôncü Saim Pulatkan 

Varşova, 28 (TAN Muhabirin
den)-Enternasyonal binicilik müsa 
bakalarına bugün burada başlandı. 

Evvelki gün şehrimizi şe • • Teğmen Saim PulatlCan, ilk yarışlar
reflendiren Cüm.hurreisintlz :: da birinciliği almak suretiyle Türk 

kalılar, Fransızlar, Rumenler, Polon 
yalılar iştirak ettiler. 85 müsabık a
rasından 15 i yarışı hatasız bitirdi. 
Bunların beşini Türk bincileri teşkil 
ediyordu. Dereceler müsavi olduğu 

için maniler yükseltildi ve kalanlar 
arasında müsabaka tekrarlandı. 

Atatiirk, dün de Dolmahahçe ekibine büyük bir muvaffakıyet ka-
saraymda istirahat etmişler, zandırdı. 

akşam üzeri otomobilJe şehir- Takdim merasiminden sonra ek~? 
de bir gezinti yapmışlardır. • ler sahaya dizildiler. Başlangıç mu
Büyiik Şefimiz, Floryaya gi- sabakasında yüzbaşı Saim Pulat~~n 

Neticede Saim Pulatkan müsaba
kayı hatasız bitirerek puvan itiba
riyle birinciliği aldı ve sahayı doldu 
ran on binlerce kişi tarafından hara
retle alkışlandı. 

• derek orada kısa bir müddet : birinci, teğmen Avni Karaca "Ruz
' kalmışlar ve tekrar Dolmabah • gir,. la altıncı, .~steğm~n İhsa~ 14 Ü~ .. . . _J cii, yüzbaşı Eyup Öncu 15 ncı, asteg Yarın "Kudret müsabakası,, yapı

lacaktır. tlç günlük istirahatten son
ra ayın 5 inde yarışlar sona erecek-

çe sarayına donmüşlerdır. d "K ·ı 16 ı 
men Ku ret asırga,, ı e ıncı o -

••••••..-•••••••••• dular. 

Henlayne itidal 
Tavsıye~inde 
Bulunulmuş! 

Südetlerle Çele Hükumeti 
Arasındaki Görüıme/er 

Dün de Devam Etti 
Berlin, 28 (Hususi) - Alman ga

zeteleri Çekoslovakya hükumetinin 
hudut üzerinde aldığı yeni askeri ted 
birler dolayısile şiddetli neşriyat 
yapmakta ve Çekoslovakyadan gel -
diği söylenen, fakat adı yazılmıyan 
bir Ingilize atfen bu tedbirlerin ge
nişliği tebarüz ettirilmektedir. 

Berliner Tageblat gazetesi. Prag -
da, artık tehlikeye karşı gelebilecek 
kuvvetli bir otorite kalmadığım ya -
zıyor. 

Pragdaki Alman elçisi, Çekoslo -
vak tayyarelerinin hududu tecavüz 
etmeleri meselesi hakkında hariciye 
nazırı B. Krofta'ya mutedil bir li -
sanla yazılmış bir protesto mektubu 
tevdi etmiştir. Kendisine, bu husus· 
ta derin tetkikat yapılacağı cevabı 
verilmiştir. 

Ç ekoılovakyanın proteıtosu 
Prag, 28 (Hususi) - Çekoslovak

yanın Berlin elçisi, Alman tayyare -
!erinin Çekoslovak arazisine teca • 
viizleri meselesini Berlin hükumeti 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 3 de] 

YeniBirZelzele 
Daha Oldu 

Istanbul, 28 (A.A.) - Rasathane
den tebliğ edilmiştir: 

Dün gece, biri saat 23 ü 26 daki
ka 6 saniye geçe merkez üstü lstan
buldan 1080 kilometre mesafede, di
ğeri saat 2 yi 5 dakika 59 saniye ge
çe ve merkez üstü Istanbuldan 570 
kilometre mesafede olmak üze iki 
zelzele kaydedilmiştir. 

Çankırı, 28 (A.A.) - Gece saat lkl 
yi on geçe biribiri üstüne iki hafif 
zelzele oldu. Hasarat yoktur. 

Belgrat, 28 (A.A.) - Belgrat ra
sathanesi aletleri dün gece 22,30 da 
merkezi takriben 380 kilometre ce
nubu garbide şiddetli bir zelzele kay 
det:miştir. Zelzele merkezinin Yu.gos 
lavya - Arnavutluk hududunda Iş
kodra gölü civarı olduğu tahmin edil 
mektedir. 

Bu müsabakaya, Almanlar, Belçi- tir. 

os ugoslav Nazırı 
Memleketine Döndü 

General Mariç, Edirnede de Büyük 
Törenle Karşılandı ve Uğurlandı 
E D I R N E, 28 ( T A N Mu

habirinden) - Yugoslavya Har • 
biye ve Bahriye Nazın General 
Mariç bu sabah konvansiyonel tre -
nile buraya geldi. Istasyonda Trak-
ya Umumi Müefttişi General Kazım 
Dirik, Edirne valisi, müfettişlik mü
şavirleri ile kumandanlar, belediye 
reisi ve kalabalık bir halk kütlesi ta-

rafından hararetle karşılandı. 
Türk ve Yugoslav bayraklarile süs 

lenmiş bulunan istasyonda General 
Mariç, takdir ettiği bir jandarma bö
lüğü ile 200 kişilik bir eğitmen kı· 
tası tarafından selamlandı. 

Bayan Dirik tarafından Bayan Ma
riç'e bir buket sunuldu. Bundan bdŞ -

[Arka!"ı: Sayfa 10, sütun e da) 

G. Saray, Dün lzmirin 
Üçokunu 3 - 1 Yendi 

Rumen T amşvar Takımı, Bugün 
Fener bahçe ile İlk Maçını Yapıyor 

Galata8aray • Oçok maçından bir goruni11 
[Maçın tafsilatı spor sayfaınızdadır) 
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Ali Osman Hakkında 
Bir Çare Arıyoruz 

MAARiFTE: 

Yeni Pavyonların 
inşası 
Tamamlanıyor 

MOTEFERRIK : 

Kaldırım ve 
Baca İşleri 
Tafsilatı 

POLiSTE: 

8 Yaşında 
Bir Çocuk 
Cesedi Bulundu 

Prens Bibeskonun 
Ankarada Dünkü 

Temasları 
Ankara, 28 (Tan muhabirin • 

den) - Beynelmilel havacılık fc· 
derasyonu reisi Rumanyalı Prens 
Bibesko bugiin buraya geldi ve Ha 

Ali Osman hakkında söylediğim 
söz üzerine Esat Bey biraz düşün
dü. Sonra: 

- O da doğru, dedi. Fakat, aca
ba Pantikyan bir şey yapamaz mı? 

- Arzu ederseniz bir· defa da 
kendisile görüşürüm. 

- Çok iyi olur. Bugün bu işi ne
ticelendirmiye çalışalım. Bir iki 
gün sonra bu adamın işe başlama
sı lazım. Gönderilecek bir çok şey 
var. 

- O halde Pantikyanı şimdi bu
raya çağırtalım. İşi açıkça anlata
lım. 

- Buraya çağırtmak ayıp olur 
gibi geliyor bana .. Öyle değil mi? 

- Fakat yerinde de onu yalnız 
bulmak ve gizli görüşmek pek güç .. 

- Siz bir defa gidin. Görüşemez
seniz, buraya davet eder ve bana 
telefonla söylersin. Bir de görüşür
ken bir münasebet düşürüp, bu iş 
için biraz paraca fedakarlık edile
ceğini de anlatıver. Fakat izzeti nef 
sini kıracak bir şekilde değil ha? 
Bu adamı kaybetmiyelim. 

Galata şubesine geldiğim zaman 
Pantikyan Efendi. odasında yalnız 
dı. Yemek yiyordu. Vakit geçirme
den işi anlattım. Esat Beyin arzu
larını söyledim. Uzun uzun düşün
dü, hem yiyor. hem de düşünü -
yordu. Kalkarken: 

- Bu işe benim delalet etmekli
ğim münasip değil, dedi. Kuman -
danın dikkatine çarpacağı gibi be
ni sevmiyenlerden birinin kulağına 
gitmesi de hatıra gelir. O zaman bü 
tün planlarınız altüst olur. Bilhas 
sa son günlerde Ballar bana kan
cayı da taktı. 

- Öyle, haklısın. Çavuşyan bir 
şey yapamaz mı? 

- Hayır. O c:ıa y~pamaz.. -ne de 

olsa Ermenidir. Bunu İngilizlerden 
birinin elile yaptırmak lazım am
ma kimin elile, bu işi yanna bırak
sak ta ben şöyle iyice bir düşün -
sem olmaz mı? 

- Ne söyliiyorsun. Esat Bey, ben 
den bir saate kadar cevap bekliyor. 

- Bir saate kadar cevap mı bek
liyor? Bu kadar acele mi bu iş? 

- Zannettiğinden daha çok ace
le ve ehemmiyetli .. Hatta bu işin 
çabuk yapılması için biraz da para 
gözden çıkarılacak. 

Pantikyan gözlerini bir noktaya 
dikti. Elindeki otuz üçlü tesbihini 
çeviriyor, düşünüyordu. Bu daki
kada düşüncesi çok uzadı. Dayana
madım, sordum: 

ne Ankarada? Tutulmaktan, hapis 
olup tazyik edilmekten korktuğu i
çin bir yerde gizlenmiş. Adamları 
da, sizin ajanlar da atmışlar yala-
m ... 

- Bir şey daha soracağım: Ali 
Osmanın Anadolu ile olan müna -
sebetinin derecesi nedir? 

Çavuşyanın bu suali sormaktaki 
meramını, öğrenmek istediği nokta
yı derhal kavradım. Onu tatmin i
çin ciddilikle: 

- Resmi bir münasebet değil, de 
di111,, Her Türk evladında olduğu 
gibi onun da tabii Anadoluya karşı 
bir sevgisi ve bağlılığı vardır. 

- İngilizlere bu adamı bir çete 
zabiti ve erkanı hRrhivenizin mü
him bir eleman olarak tanıttılar 

da ... 
- Çok gülünecek bir şey, iyi ki, 

adamlarınız işe ehemmiyet verdir· 
mek ve çok para koparmak icin Ali 
Osman icin erkanı harp miralayı de 
mediler. Yoksa ona da mı inana -
caklardı? Kuzum, Ali Osman Ağa 
sandalcılar cemiyetinin reisidir. 
Kendi işinde ve kendi halinde bir 
adamdır. Adamlarınız bir iftira et-
ti. İki evi de basıldı ve arandı. Gör 
dünüz ya, çok tehlike1i bir kaçakçı 
denilen bu adamın evlerinde bir 
çakı bile çıkmadı. 

- (Gülerek) Korkarım, "silah 
ve cephane kaçakcılığına da hiç ka 
nşmadı,. diyeceksin. 

- Elbette diyeceğim. Öyle şey
ler yapsaydı, simdiye kadar tutar
dınız. Mister Çavuşyan latifeyi hı 
rakalım da bu adamı kurtarmak i-
çin bir çare düşünelim. 

'Üniversite Tıp Fakültesi için ya
pılan inşaata devam edilmektedir. 
Gureba hastanesindeki hariciye pav 
yonu ile kulak, boğaz, burun ve do
ğum pavyonlarının inşaatı bitiril
miştir. 

Haseki hastanesindeki tedavi _pav
yonu ile Cerrahpaşadaki göz pavyo
nu da yakında bitirilecektir. Tedavi 
ve göz klinikleri bu pavyonlara taşı· 
nacaktır. 

Cerrahpaşada bir de hariciye pav 
yonu inşa edilecektir. Bunun ihalesi 
yapılmıştır. 

Bütün bu pavyonlar bitirildikten 
sonra Tıp Fakültesi 475 yatak daha 
kazanmış olacaktır. 

Diğer taraftan kurulması kararlaş 
tırılan fizik ve kimya enstitüleri için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu ensti
tüler için munzam tahsisat verilecek 
tir. 

Rektörlük, bunlardan başka, tale· 
be lokal ve lokantası binası ile tale
be yurdu binası için de tetkikler yap 
maktadır. 

imtihanlar Haziran 
Sonunda Bitecek 

Hukuk ve İktısat Fakültelerinde 
eleme imtihanları dün bitirilmiştir. 

Bu imtihanlarda muvaffak olamıyan 
talebe diğer derslerin imtihanlarına 
giremiyecektir. Tıp ve Fen Fakülte
sinde de imtihanlara başlanmıştır. 

Haziran nihayetinde, bütün fakülte
lerde imtihanlar bitirilmiş olacak
tır. 

Fakülte ve yüksek mekteplerin 
kampları da 20 Hazirandan itibaren 
başlıyacaktır. Kamplar, bu sene de 

Bu sırada Pantikyan ve A. Efen Harbiyedeki yedek subay okulunda 
diler de söze karıştı. Y~rım saat ve okul komutanlığının emrinde ya

Dünkü sayımızda Zincirlikuyuda
ki asri mezarlık hakkında tafsilat 
verirken bu mezarlık yerini evvela 
kendi namına ucuz fiyatla başkasın
dan satın alan ve sonra bunu yüksek 
fiyatla belediyeye devreden Eşref 

Peykoğlunun muhtelif suretlerle gör 
düğü zan ve iddia edilen şahsi hima
yeden bahsetmiştik. 

Dün S. C. imzalı bir okuyucumuz
dan aldığımız bir mektupta Eşrefin 
vaziyeti hakkında uzun uzadıya ma
lumat verilmektedir. Bu malumat 
arasında şu sözler vardır: 

"Muhittin Üstündağ belediyede 
müfettiş iken Eşref de belediye mü· 
fettişliği yapmış, sonradan belediye
den çekilmiştr. 

Şirketler tarafından yollarda açı
lan bacalar için öteden beri müteah
hitlik yapan kaldırımcı Mustafa hak 
kında dün yazdıklarınız doğrudur, 
fakat eksiktir. Bahsettiğiniz Musta
fa, Ragıp Elmas Ağa ile kaldırım iş
lerinde berabr çalışırlardı, Fakat bu 
işe alaka bağlıyan Eşref, Ragıp El· 
mas Ağa ile yakınlık peyda etmiş ve 
Mustafanın yerine geçmiştir. Bunun 
üzerine bir müddet Elmas Ağa - Eş 
ref Peykoğu şirketi devam etmiş ve 
bunlar terkos ve havagazi şirketleri 
nin baca müteahhitliklerini yapmış
lardır. Fakat çok karlı olan bu işi 
tek başına yapmıya· ötedenberi niyet 
eden Eşref, kısa bir müddet sonra bu 
arzusuna da kavuşmuş ve eski Mus
tafa - Elmas Ağa şirketinin yerini 
tek başına almıştır. 

Bundan sonra elektrik. ve tramvay 
şirketlerinin baca ve kaldırım müte
ahhitliği de belediye reisliğinin hi
mayesi sayesinde kendisine verilmiş karlar ince konustular. Üçü de ter pılacaktır. 
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yanın üzerinde bir tesir yapmıya Üniversite 1ktısat Fakültesi önü· himayeden başka belediyeden gördü 
ve kandırmıya uğraştıkları apaçık müzdeki tatilde talebe için büyük ğünden bahsettiğiniz yardımlar, bu 
anlaşılıyordu. Ni~ayet Pantikyan bir memleket gezisi tertip edecektir. kaldırım ve baca işlerine taallfı.k et
u~_un .. bir .~1h çe~tıkten sonra bana Bu tP.lkik seyahatine Fakülte Profe- mektedir.,, 

tir. 

dondu. Gu erek. sör ve Doçentlerinden de bazıları iş- Muamelat Memurlarının 
- Kararımızı verdik. dedi. Ça- tirak edecekler ve Garbi ve Orta A-

vuşyan icap edenlerle şimdi gidip nadolu ve bilhassa iktısadi ve içti· Kıyafeti 
görüşecek ve iki saat sonra yine bu- mai hususiyetler gösteren mıntaka- Emniyet müdürlüğünde vazife gö 
raya gelecek. larda tetkikler yapılacaktır. ren muamelat memurları Haziran-

- Ohalde Mister Çavuşyana te- Talebeye, Devlet Demiryollarında dan itibaren resmi elbise giyecekler-
şekkür edeyim. yüzde elli tenzilat yapıldığı için her dir. Muamelat memurlarının elbise-
Çavuşyan ayağa kalktı. Elim~ sı- talebe bu seyahate kolayca iştirak e- leri polis elbiseleri rengindedir. Yal· 

karken güldü: debilecek ve gidilen yerlerde hüku· nız yakaları açıktır ve omuzlarında 
- İşi yapalım da öyle, dedi. Siz- metin misafiri olarak kalınacaktır. yeşil renkte apoletler vardır. Birinci 

den alacağımız ziyafetler çoğaldı. Bu tetkik esnasında talebe, hazır- sınıf memurların omuzlarında dere
Hep unutuyorsunuz. Yalnız işiniz lıyacakları seminer tezleri için mal- celerine göre, 5 demir, ikinci 4, üçün 
olduğu zaman aklınıza geliyorum. zeme tophyacaklardır. cü 3, dördüncü 2 ve beşinci sınıf me-

(Devamı var) murlarda 1 demir bulunacaktır. 

Dün sabah saat 6 sularında Yemiş va Kurumu erkanı tarafından kar 
te Hasır iskelesi açıklarında temiz şılandı. 
giyinmiş bir erkek çocıık cesedi gö- Prens Bihesko, hugiin 113 ,·a J{u 

rülerek sahile çıkarılmıştır. Yapılan rumu binasını gezdi. Akşam saat 
tahkikat neticesinde cesedin diş dok 116 da Başvekil Celal Bayar tarafın· 
toru Ahmet Muhtarın 8 yaşındaki dan kabul olundu. 
oğlu Kemalettin Özdemire ait oldu· Prens Biheskonun Ankaraya ge· 
ğu anlaşılmıştır. lişi, Balkanlar arasında açılması ta 

Çocuk, evvelki gün kazaen denize sarlanan hava servisi işite alaka· 
düşmüş ve kurtulamıyarak boğul- dardır. Bu miinascbetle Prens ile 
muştur. 

Bir Kadın Denize Düştü 
Dün, akşam üzeri Kadıköyden köp 

rüye gelmekte olan vapur yolcuların 
dan 35 yaşlarında bir kadın, Salacik 
açıklarında denize düşmüştür. Yolcu 
ların bağırması üzerine derhal vapur 
durdurulmuş ve denize bir sandal in 
dirilerek, boğulmak üzere bulunan 
kadın kurtarılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, kadı 
nın Kadıköyde \lturan Agop kızı Si
ranuş olduğu anlaşılmıştır. Siranuş, 

baygın bir halde Haseki hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Kızı Yaraladı 

Nafıa Vekaleti arasında temas ve 
görüşmeler yapılacaktır. 

Yeni itfaiye Kanunu 
Ankara, 28 (TAN) - Dahiliye Ve

kaleti, yeni itfaiye kanununu Büyük 

Millet Meclisine sevketmiştir. Avru

pa kanunlarından mülhem bulunan 

ve kendi ihtiyaçlarımızın icaplarına 

uygun olan projenin en mühim kı· 

sımları şunlardır: 

a - Teşkilatın en büyük şehirleri

mizden belediyesi olan köylere kadar 

ihtiyaçlarına göre şümullendirilme
si, 

Şoför Muhittinin idaresindeki b - Bedeni mükellefiyet ve mua-
3303 numaralı otobüs Sirkeciye gi· 
derken, Murat Paşa camii önünde 
sağ ön tekerleği yerinden fırlamış, 
Fatma isminde küçük bir kıza çarpa 
rak yaralamıştır. Fatma hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 
Hadiseden sonra kaçan şoför yakala 
narak tahkikata başlanmıştır. 

fiyet resimlerinin kabulü, 

c - Düşünülen teşkilatın yapıla· 

bilmesi için yeni varidat kaynakları 
ihdası, 

d - Bütün memleket itfaiyesinin 

teşkil, teçhiz ve yetiştirilme işleri 

için Dahiliye Vekaletinde bir ihtisas 

Su Güğümü ile Yaraladı bürosu ihdası. 
Yedikulede oturan Tanaş isminde Proje yakında ·meclis encümenle -

biri, bir lamba şişesi yüzünden çı

kan kavga neticesinde kızkardeşi İs
telyayı su güğümü ile başından yara 
lamıştır. 

Kalp Sektesinden Öldü 
1'>Cl.LÇf[Jll ~J" Jüt', sın, v ~ı;tyti}{P •. Jınn.mrn 
geçmiş, kiralamak için yazlık bir ev 
aramak üzere otomobille gezerken, 
birden bir fenalık geçirmiş ve ölmüş 
tür. Yapılan muayene neticesinde 
Cevadın kalb sektesinden öldüğü an
laşılmıştır. 

Bir Ayhk Çocul< 
Şehremininde Sait Ömer mahalle· 

sinde, Mecitbey sokağında hamamcı 
Süleymanın bir aylık çocuğu ölmüş, 
ve kimseye haber verilmeden gömül 
müştür. Bu vaziyeti şüpheli gören za 
bıta tahkikata başlamıştır. 

Pencereden Sokağa Düıtü 

rinde görüşülecektir. 

Yeni Bu19ar Ataşemi_literi 
Ankara, 28 (TAN) - Yarbay Me-

hanciyef Bulgaristamn Ankara ate

~~mit?.\~.r.liRl1i_~Jgyıif edilmiştir. Y~T!! 

da vazifesine bailıyacaktır. 

Bir Haftada Tutulan 
Kaçakçılar 

Ankara, 28 (A.A.) - Geçen hafta 

içinde muhafaza teşkilatı 67 kaçakçı, 

468 kilo gümrük kaçağı, 300 grarn 

uyuşturucu madde, 360 defter siga

ra kağıdı, 41 Türk lirası ile 21 ka -

çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Saf ve Mahlut 
Zeytinya91arın 

Vasıfları Tesbit Ediliyor 

- Ne düşündün bu kadar? 
- Şu işi parasız yapmanın yo- ıc;MIYETLERDE : 

Mektep Büdceleri 
Hazırlanıyor MOZELERDE: 

Rum mektepleri müdürleri dün 

Küçükpazarda Saatçi yokuşunda 

13 numaralı evde oturan Zühtünün 
3 yaşındaki oğlu Turan, evin ikinci 
kat penceresinden sokağa düşerek 

muhtelif yerlerinden ağır surette ya

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
İktısat Vekaleti, piyasada satılan zeY 
tinyağlarından hemen tamamına ya• 
kın bir ekseriyetinin mahlut olduğ"U 
nu gözönüne alarak bu işi esasından 
halle karar vermiştir. lunu .. Hem kim verecek bti para

yı? 

- Pek iyi bilmiyorum amma, 
her halde Esat Bey değil. 

- Sen benden evvel Çavuşyan 
ile bu işi göri.istün mü? 

- Hayır, Esat Beyin yanından 
çıktım ve doğru buraya geldim. 
Bunu neye sordun? 

- Fikrini alsak iyi olurdu. O, pa 
ra alacak adamları benden daha iyi 
bilir. ' 

Bu sözlerden sonra telefonu açtı. 
Birkaç dakika kadar Çavuşyan ile 
Ermenice görüştü. Telefonu kapar
ken: 

- Hadi kalk, dedi, A. nın mağa· 
zasına gelecek. Orada görüşür ve 
bu işe bir çare buluruz. 
Yarım saat sonra A. Efendinin 

odasında idik. Çavuşyan bizden ev
vel gelmişti. Pantikyan kısaca işi 
anlattı. Dikkat ettim, zeki adam, 
hiç Esat Beyden bahsetmiyordu. A
ramızda evvelce geçen hadiseyi bil
diği için hep benim memnun edil
mekliğimden bahsediyordu. Ça -
vuşyan yüzüme baktı: 

- Açık görüşelim, dedi. Ali Os 
man Ankaradan geldi mi? 

- Ankaraya gitmedi ki gelsin .. 
Ev basıldığı gecedenberi saklandı. 
Ankaraya gittiğini de nereden çı
kardınız? 

- Kendi hemşerileri söyledi. A
janlarda~ alınan raporlarda da hep 
Ankaraya gittiğinden bahsediliyor 
du. 

- Hepsi Mif ... Ali Osmanın işi 

Paşa bahçede 
Yoksullara 
Yardım 
Paşabahçede, muhtelif içtimai yar 

dım kurumları bu sene iyi bir çalış
ma devresine girmişlerdir. Yoksul ço 
cukları koruma cemiyeti bu sene Pa 
şabahçe 39 uncu ilkokulda 93 yoksul 
çocuğa hergün sıcak yemek verdiği 
gibi, elbise ve ayakkabılarını da te
min etmiştir. Bu çocukların sıhhi 
vaziyetlerini de doktorlar vasıta
siyle daimi bir nezaret altında bulun 
durmakta ve icap eden ilaçları ver
mektedir. 

maarifte bir toplantı yapmışlar ve 
yeni yıla ait büdcelerinin hazırlığı 

ile uğraşmışlardır. 
Ermeni mektepleri müdürleri de 

yarın toplanacaklardır. 

Yeni Ortaokullar 
Tamamlanıyor 

Yeniden yapılmakta olan ortao
kulların inşaatı bir Eylule kadar 
bitirilecektir. 

İlkokullardan Cerrahpaşadaki bit· 
miş, Küçük Mustafapaşadakinin de 
temeli atılmıştır. 

Selofan Kciğıtlarının 
Gümrüğü indirildi 

Bizans Akropolü 

Meydana Çıktı 
Tarih Kurumu, geçen sene Topka· 

pı Sarayında kubbe altı ve Babussa
ade önünde bir hafriyat yaptırmıştı. 
Burada Bizansa ait bir mabedin ve 
muhtelif binaların izlerine rastlan
mış, bu suretle Bizansın tarihi Akro
polü meydana çıkarılmıştı. Burada 
bulunan mabedin önündeki bir ta
şın aralığında Bizans paralan da 
meydana çıkmıştır. 

ralanmıştır. 

Turan Şişli Çocuk Hastanesine kal 
dırılmış, tedavi altına alınmıştır. 

Komşusunun Küpesini 
Çalmış 

Şehremininde Saygılıbaba soka
ğında oturan Leyla isminde bir ka
dın, ayni evde oturan komşusu Fet· 
hiyenin odasına girerek Fethiyenin 
çantasında bulunan bir çift altın kil· 
pe ile bir miktar parasını çalmıştır. 
Leyla yakalanarak adliyeye teslim e· 
dilmiştir. 

Bacağından Yaralandı 
Fatihte Yaşar isminde bir çocuğun 

attığı taş sokaktan geçmekte olan 
Mevlude isminde bir kadının bacağı 
na isabet ederek yaralaJllıştır. 

Tramvay Çarph 
Vatman İbrahimin idaresindeki 

119 numaralı tramvay Harbiyeden 
geçerken Cafer isminde bir garsona 
çarparak başından yaralamıştır. Ca-

Zeytinyağı diye satılan yağlartJl 
içinde mühim miktarda pamuk ve sa 
ir tohum yağlraı karışık bulunduğtı 
anlasılmaktadır. 

V~kilet, mahl6t ve saf zeytinya~· 
larını ayırım bir standard tcsbit et· 
mek üzere zeytinyağcıları bugünlct 
de Ankaraya çağırarak hu mesele et 
rafında görüşmeler yapacaktır. BU 
görüşmelerde alman kararlar der -
hal tatbik olunacaktır. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
5 

29 Mayıs 1938 
PAZAR 

5 inci ay GUn: 31 
Arabt· 1357 
Rebiülevvcl: 28 
Güneş: 4.33 - Öğle: 
İkindi: 16.10 - Akşnm: 
Yatsı : 21.28 - İms:'tk: 

Hızır: 24 
Rumı l'.iM 

Mayı~: 16 
12.11 
19.31 il 
2.20 

Bu kurum bir yoksul talebenin 
Bozhane yatılı mektebinde okunması 
nı temin etmiştir. Bu çocuğu sonuna 
kadar bütün tahsil merhalelerinde 
korumıya ve Avrupaya da gönder
miye karar vermiştir. Yedi kişiden 

ibaret olan kurum idare heyeti Ferit 
Namığın riyasetinde çalışmaktadır. 

Selofan kağıtları tipinde olduğu 
halde selofan ismi ile faturalara ya
zılmıyan ve tarüenin 281 inci madde 
sine tabi tutularak gümrük resmi a
lınan bu tipteki ince yapraklardan 
yapılmış kağıt ve mukavvalardan 
yüz kilosuna yirmi beş kuruş ve bu 
kağıt mamulatının yüz kilosundan 
yüz lira giimrük alınması kararlaş -

Kilisenin içinde bazı mezarlara 
da rastlanmıştı. Bir çok ta Bizans sÜ· 
tun başlıklan bulunmuştur. Kurum 
kazı faaliyetini bitirmiş ve çıkan e
serlerin ve yerlerinin krokilerini de 
hazırlatmış olduğu için, çukurlar ka 
patılmıştır. Çıkan eserler kubbe altı 
run saçakları altına kaldırılmıştır. 

Burada devirlerine göre tasnü edile
cektir. 

fer Beyoğlu hastanesine kaldırılarak YURTTA HAVA V AZlYETİ 
Müze Müdürünün Tetkikleri tedavi altına alınmıştır. 

Halk Partisi Paşabahçe ocağı da 
bu sene Paşabahçede bir spor klübü 
yapmış ve Boğazın hiçbir yerinde 
bulunmıyan on iki kişilik bir de ban 
do teşkil etmiştir. Paşabahçe Kızıl· 

ay kurumu da iyi çalışmaktadır. Her 
Pazar günü doktor Şerafettin bütün 
fakir hastaları meccanen muayene 
etmekte ve ilaçlan bedava verilmek 
tedir. 
Paşabahçe fıkara perver cemiyeti 

de her ay fakirlere 40 liralık ekmek-

mıştır. 
Müzeler Umum l\lüdürü Bay Aziz * Kadıköyde Kuşdilinde Krem so 

ten başka ayrıca erzak ta temin et· Okan eski eserleri tetkik için İzmite 
mektedir. Bu kurum muntazaman 27 gitmişti. Oradaki araştırmalar daha 
aileye bakmaktadır. 

.. .. • • • • devam edeceği için umum müdür 
Bakırkoylulerın Gezıntısı bir müddet daha tzmitte kalacaktır. 
Bakırköy Halkevi köycülük kolu, .. • 

bugün kazaya civar köylere bir ge- Profesor Bakster Gehyor 
zinti yapacaktır. Halkevi azaları, İki senedenberi Sultanahmette A
Mahmut Bey, İpoz, Ayapa ve Yeni- raste sokağında yeraltı araştırmala
bosna köylerine giderek köylülerle n yapan ve Bizans sarayına ait kıy

görüşecekler, onların dertlerini, di- metli mozayikleri ortaya çıkaran 
leklerini dinliyecekler ve hastalarını Dr. Russel'in çalışma arkadaşlann
muayene edeceklerdir. dan profesör Pakster bu sene de ka-

kağında oturan marangoz Koçonun 
9 yaşındaki oğlu Todori, sokakta ar
kadaşlarile kovalamaca oynarken, 
düşmüş ve başından yaralanmıştır. * Ahmet isminde bir arabacının 
idaresindeki fayton Kuşdilinde Diru
hi isminde bir kadına çarparak muh 
telif yerlerinden yaralamıştır. 

zıya devam edecektir. Profesörün 
Haziranda İstanbula gelerek tekrar 
işe bashvaca!ı, haber verilmektedir 

Ycşilkôy meteoroloji istasyonundan ııll 
nan malumata göre, hava yurdun Kocae' 
li bölgcsile Karadeniz kıyılarında çok bU' 
lutlu ve mev:zii yağışlı, Ege bölgesile ce' 
nup doğusu ve Akdeniz kıyılarında az b!J 
lutlu, diğer yerlerde umumiyetle bulut' 
lu geçmiş, rUzgArlar cenup ve cenup dO' 
ğusunda cenubi istikametten ku~·ernce• 

diğer yerlerde şimalden orta kuvvette es• 
miştir. 

Dün fstanbulda hava ekseriyetle açıl' 
geçmiş, rüzgAr gıırpten saniyede 1 ilA ı 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te barorrıe1 

re 761,1 milimetre idi. Hııraret en çal' 
22,1 ve en az 10,1 santigrat olarak kaydC"' 
dilmistir. 
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Avni tsayer - Recai Nüzhet işi 

Tahkikata Kadıköy 
Adliyesi Devam Ediyor 

Dişçi Avni Bayerin, Recai Nüzhet 
Baban'ın geceliyin evine girerek teh 
dit ettiği, evinin camlannı kırdığı 

ve biblo gibi bazı şeyleri alıp götür
düğü iddia edildiği için polis tara
fından evvelki gün müddeiumumili
ğe teslim edildiğini yazmıştık. İstan 
bul müddeiumumiliği hadise Kala
mışta geçtiği için dosyayı ve suçlu
sunu Üsküdar müddeiumumiliğine, 
orası da Kadıköy müddeiumumi mu. 
avinliğine göndermiştir. 

Kadıköyde vazife gören Üsküdar 
müddeiumumi muavini Bay Nazif 
evvelki gün dosyayı tetkik ettikten 
ve Avni Bayeri dinledikten sonra işi 
Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesine 
vermiş ve sorgusunu yaptırmıştır. 

turduk. Gelmeyince otomobille is
keleye ve oradan İstanbula döndük. 

Hiıkim Muhlis suçlunun sözünü 
keserek burada şöyle bir sual sordu: 

- Mademki yemek ziyafetine gi
diyorsunuz, niçin dışarıda yemek 
yediniz? 

Avni Bayer bu suale de: 
- Külfet olmasın diye dışarıda 

yedik. Şeklinde cevap vermiştir. 

Hakim Muhlis tahkikatın genişle
tilmesi için dosyayı müddeiumumi
• iğe iadeye karar verdi. 

Müddeiumumi Nazü dün öğleye 

kadar tahkikatla meşgul olmuş ve 
Recai Nüzheti de çağırmıştır. Recai 
Nüzhet dün öğleye kadar müddeiu
mumiliğe müracaat etmemiştir. Pa
zartesi günü Recai Nüzhet dinlen
dikten sonra müddeiumumilik iddia 

Recai Nüzhetin şahsi şikayetna
mesi henüz Kadıköy müddeiumumi
liğine gelmediği için mahkeme sor

namesini hazırlıyarak suçluyu icap gusunu yalnız geceliyin eve tecavüz 
eden mahkemeye verecektir. ve tehdidi hakkındaki iddia üzerin-

den yapmıştır. 

Recai Nüzhet şikayetnamesini üs- HIRSIZLIK: 
küdar müddeiumumiliğine vermiş
tir. Kadıköy müddeiumumi muavini 
dün bu şikayetnameyi de getirterek 

45 Lirayı Çalmış 

tahkikata devam etmiştir. Tahkikat Kadıköy meşhutsuçlar müddeiu
dosyasındaki iddiaya göre hadise §Öy mumiliği dün bir hırsızlık iddiasını 
le olmuştur: tetkik etti. Davacı Kadıköyünde hal 

Geçen Cumartesi günü Avni Ba- binasında 25 numaralı dükkanda 
yer yanında arkadaşı Cavit olduğu kahvecilik yapan İranlı Hüseyin oğ
halde Recai Nüzhetin Kalamıştaki e- lu Gulamdır. Suçlu olarak yakala
vine gitmiş, Recai Nüzhet evde yok- nan da kendi çırağı ve hemşerisi Ah 
muş, annesi, karısı ve çocukları ken met oğlu Mehmettir. İddiaya göre 
disine kapıyı açmışlar. Avni Bayer Mehmet gece ustasının 45 lirasını a
biraz oturduktan sonra Recai Nüz- şırmış ve kaçmıştır. Suçlu kendisini 
heti sormuş, evde bulunmadığını ve müdafaa ederken: 
Ankaraya gittiğini söyledikleri için - Ben çalmadım. Ustam iftira e-
tabancasını çekmiş ve tehdit vaziye- diyor, diyordu. 
ti alarak şu sözleri söylemiş: Müddeiumumi bu müdafaayı ka-

- Ben onu öldüreceğim. Başıma bul etmedi. İddianamesini yazarak 
bU'tün bu felaketleri getirdi. Ortada sucluvu K:tdıköv Sulh Ce:r...:ı l\ıfohk<>
benlm şere!hn ve mcsı gım meselesi mesine verdi. 
vardır. 

Sonra da odadaki vazoları ve pen- BELEDİYEDE: 
ccreleri kırdıktan sonra ufak bazı 

heykelcikleri de cebine sokarak şo

för İrfanın idare ettiği otomobille 
iskeleye gelmiş, oradan da İstanbula 
geçmiştir. 

Üstü Aç le 
Tehlikeli Kuyu
lar Kapanacak 

1' AN 

Merkez Bankası 
Hesaplarının 
Hülasası 
Ankara, 28 (A.A.) - İktısat Ve

kaletinden aldığımız malumata gö
re hesaplarımızın 21-5-1938 tarihin
deki durumunu gösterir cetvel aşa
ğıdadır. 

Dış ticaret kliring hesaplan baki
yeleri ve kredili ithalata ait teahhüt
ler. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hulasalarına 
göre 21-5-1938 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri ve kredili itha
lat için Cümhuriyct Merkez Banka
sına verilmiş teahhütler yekunları: 

CETVEL: 1 

Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasın
daki kllring hesapları borçlu bakiyeleri 
Memleket Miktar T. L. 

Afyon Ziraatinin 

Tahdidi işinde 
istediklerimiz 

Cenevre, 28 (A.A.) - Anııdolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Afyon ziraatini tahdit konferansı
nı hazırlamak üzere toplanan ihzari 
afyon komitesi içtimalarına devam 
ediyor. 

Milletler Cemiyetine dahil olma -
dıkları halde bu beynelmilel konfe
ransa iştirak eden Amerika ve Ja -
ponya ile beraber 28 devlet komite
de temsil edilmiş bulunuyor. Vazl
f esi mutasavver müstakbel büyük ve 
umumi bir afyon ziraatini tahdit kon 
feransına bir mukavele projesi hazır 
lamaktan ibaret bulunan ·bu komis -

DENlZ ve LiMAN ı 

Hami diye 
Karadenizden 
Dün Ge!di 
Hamidiye mektep gemimiz, Bul

gar ve ı;:tumen sularına yaptığı ziya
retlerden dün sabah dönmüştür. 

Gemimiz Gölcü~te bir iki gün kal 
dıktan sonra, Yunan ve İtalyan li
manlarını ziyaret etmek üzere Akde
nize çıkacaktır. 

Sus Vapuru da Getiriliyor 
Almanyada yaptırılan gemileri

mizden ikincisi olan Sus'un kaptan 
ve mürettebatı da bugünlerde gemi
yi alıp getirmek üzere Almanyaya 
hareket edeceklerdir. 

yonda Türkiyeyi daimi murahhası - Sus, Trak tipindedir ve Bandırma 
mız N. Sadak , lktısat Vekaleti ihra- hattına tahsis olunacaktır. 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Finllındiya 

1.355.700 catı teşkilatlandırma müdürü Ser· Yeni Tayin Listesi Geldi 
3·:;~:~~~ vet Berkin, uyuşturucu maddeler in- İstanbul gtimrüklerine yeni 

Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İS\'İçre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Rumanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: 2 

227 000 hisarı umum müdürü Hamza Osman bı"r tayin listesi teblig~ edilmiştir. Ka 3. . 
Erkan temsil edecekler dir. Mukave- rabük gümrük başmemuru Vehbi Is
le projesine esas olmak üzere hazır- tanbul gümrükleri ambar memurlu
lanan bir plan üzerinde cereyan e - ğuna, İstanbul ambar memuru Şera 
den müzakereler ilk günden itibaren fettin terfian Istanbul gümrükleri 
mevzuu bahis menfaatler in ehemmi veznedarlığına, Çanakkale ambar 

1.055.400 
9.167.fOO 

443.900 
2.210.800 
1.023.200 

68.000 
1.160.500 yeti derecesinde Çetin bir manzara memuru Rifat Istanbul ambar me-

877.400 almıştır. Heyetimiz reisi N Sadak murluğuna, Jstanbul muhasebe me-
827.700 herhangi şekilde bir tahdit mevzuu muru Tevfik Fikret terfian Istanbul 

ı.002.7oo bahsolununca şimdiye kadar afyon başmüdürlük memurluğuna, tayin e-
~~::~~ istihsal etmiyen memleketlerin mu- dilmişlerdir. 

Kredili ithalfıt için Cümhuriyet Merkez 
P.nnkasına verilmlli olan tenhhlitler ye. 
kiınları: 

kavele ile tayin edilecek bir tarihten • Ayrıca açıktan Şadi, Istanbul güm 
sonra yeni baştan afyon elde etme- rükleri muhasebe memurluğuna ve 
ğe başlamamalarının esaslı bir şart yine açıktan Ratibe lstanbııl mem~r 
olarak şimdiden tespit edilmesini is luğuna lzmit Değirmendere muhafa 
temiştir. za me~uru Hasan terfian İstanbul Memleket R"ıımi Hususi Yekun 

!kinci celsede müstakbel beynel - memurluğuna tayin edilmişler, lshn 
milel mukaveleye gerek müstahsil bul gümrük başmüdürlüğü memurla 
ve gerekse müstehlik alakadar bütün rından Zeki,, Sahavet, muayene mc 

Almanyn 14.333.634 10.034.210 24.367.R44 devletlerin iştiraki etrafında müna- muru Ekrem, veznedar Mu.;tafa Arif, 

daireler şahıslar 

T. L. T.L. T. L. 

Avusturya 60.606 219.678 280.284 kaşa cereyan ederken heyetimiz böy- ambar memuru Naim ve Mümtaz bi-
Bclçika 6.749 21.603 28.352 le bir mukavele umumi olmadıkça ve rer derece terfi ettirilmişlerdir. 
~;~c;:~~vakyn 485.509 3~~:!!~ 8:~::!~ ~liıkadar büti~n dev.letler. tarafı~?an ithalat Emtiasının Şartları 
F~liindiya 175 175 ımza ve tasdık edılmedıkçe fıılen Liman işletame idaresı müdürü 

252.018 257.231 hükümsüz kalacağını ve binaenaleyh Hamit Saraçoğlu ile gümrük başmü· Fransa 5.213 
63.268 120.5201 meriy~t: giremiyeceğini söylemiştir. dürü Mustafa Nuri, antr~po inşantı 

537.517 946.447 Buna ıtıra7 Pden murahhaslar olmuş işleri üzerinde görüşmüşlerdir. Güm 
10.802 38.566 ise de heyetimiz Türkiye için haya- rük başmüdürü, antrepoların, ithalat 

286.055 2.051.050 t• h . t' h . 1 b kt d 
235.051 ., 1 e emmıye 1 aız 0 an u no a a emteasının muayeneleri bakımından 
156.292 ~~!·;~~ mu~ır olduğunu müstahsil devletler- haiz olmaları icap eden şartlar üze-

1 ı.568 11.668 ce kabul ve tatbik edilmiyecek bir rinde izahat vermiştir. 
119.246 524.460 mukavele ile hükumetimizin alaka- * Halıcılar gümrük başmüdürü 

Holnnda 57.252 
İngiltere 408.930 
İspanya 27.764 
İsveç 1.764.095 
İs\·içre 57.ı74 

ltnlyµ 4R.947 
Letonya 
Macaristan 405.214 -·c,. ı<CA 

Lehistan 72.905 98:764 1~~~~ ·~;bur olduğu~nu söyle;;;iştir.L Kömf: treposunun muameleleri hakkında 
Yunanistan 3::::~ !~:~~: te bu beyanat üzerine Türkiye nok- bazı dileklerde bulunmuşlardır. Bu 
Y"karıdakl 2 numaralı cetvelde yazılı tai nazarına göre bir formül bulu- dilekler Vekalete blıdirilecektir. 

Yugoslavya 12.832 

kredili ithalfıUn vMelerlne göre vaziyet- k . ·1· d"l .. ka * Alınan bir kararla Babakale •• nara proJeye ı ave e ı mesını - .. .. . . . .. , 
lcri. 

Memleket 

b 1 t ı t" gumruk ıdaresı 1 Hazırandan ıtıoa-
6 aya kadar vfıdeli u e m ş ır. ·1 · • 

H E k d T .. k" . d w ren liığvcdı mıştır. amza r an a ur ıyenın og 
Resmi 

daireler 

T. L. 

Hususi 
şahıslar 

T. L. 

rudan doğruya afyonun köylüden a

lınarak devlet inhisarı tarafından sa
tılması ve Türkiyede afyon ziraati -

YENi NEŞRIY AT : 
Avni Bayer evden çıkar çıkmaz 

Recai Nüzhetin annesi Bayan Nesi
be derhal oğluna teelfon etmekle be
raber kendisi de ilk vapurla İstan

bula geçmiştir. Rcai Nüzhet gece te
lefonu alır almaz telefonla polise 
müracaat ve şikayet etmiş Avni Ba
yerle Cavit polise çağrılarak derhal 
tahkikata başlanmış ve evde keşifler 
yapılmış, şahitler de dinlenmiştir. 

Şehir içindeki arsa, tarla, bahçe 
1 
Almnnya 

vesair yerlerde \;zerleri açık bulu- D. M. 
nan birçok kuyular kapattırılmakta-

1.406.340 6.059.R4!J 
nin tahdidi hakkında verdiği mufas-

sal malümat komisyon muhitinde 
Daha uzun veya başka ,·fıdPll çok iyi intibalara tevlit etmiştir. 

380.809 1.599.571 

J:"ELSEl-'E - ProCcsör İsmail H:ıkkı Bal 
tacıoğlunun bu yeni kitabı felsefe öğrenen 
lise tal~beslrıi lıntihnnlara hazırlamal< 

için ya1.ılınıştır. Felsefenin bütün bahis -
!eri içinde vardır. Kolny okunur, kolay an 
!aşılır, ve hatırda knlncak taı'"Lda hazırlan 

mıştır. Hiç CclscCe okumamış olanlar bile 
bu kitabı okumakla pek çok istifade ede
bilirler, içinde lüzumsuz bahisler ve anla
şılmıyan noktalar yoktur. 

Ertesi gün Recai Nüzhet te bizzat 
polise gelerek şikayetini yapmış ve 
Avni Bayerin bu hiidiseden üç gün 
evvel de evine tecavüz ederek ken
disini ölümle tehdit ettiği gibi bu iş
le alakası olan diğer birini de tehdit 
ettiğini iliıve etmiştir. 

Avni Bayer poliste ve müddeiumu 
· milikte, ifadesinde tecavüz iddiasını 

inkar etmiş ve şöyle demiştir: 

dır. Yapılan teftişler neticesinde, Memleket 
bilhassa Kadıköy kazası içinde fazla 
miktarda açık kuyular bulunduğu 

görülmüşti.ır. 

Sahipleri 15 gün içinde bu kuyu- Almanya 
ları bir kaza vukuuna imkan bırak- D. M. 

mıyacak hale· koymadıkları takdir-

Rcsmt 
daireler 

T. L. 

12.927.294 
3.035.039 

CETVEL: 3 

Hususi 
şahıslar 

T. L. 

3.974.361 
946.705 

de, belediye bunları toprakla doldur Muhtelif memleketlerin Merkez Banka-
larında tutulan kllring hesaplarındaki ala-tarak derhal kapatacaktır. 1 
cnklarımız.: 

Hamallara Bir Örnek Memleket Miktar T. L. 
1 

Elbise Almanya 
Hamallnra bir örnek elbise giydi- Belçika 

rilmesi hakkındaki mecburiyet bir F.stonya 
Haziranda tatbik mcvkiine konula- İtalya 

"a \'e b hesaplan,, 5.549.800 
211.900 
45.700 

2.694.800 
237.400 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak? 
Hafta içinde 

SERG iLER: 
Beyoğlu Halkevinin Tepcbaşı mer 

kez binasında kurslar ve dersaneler 
şubesinin biçki ve dikiş, şapkacılık, 

çic;ckçllik kısımlarında çalışan ve mu 
vaffnk olan bnyanların hazırladıkla
rı elbiı:cler, şapkalar ve çiçekler için 
31 Mayıs 9311 de bir sergi nçılııcaktır. 
GEZİNTiLER: 

Eyüp Halkevl sosyal yardım şubesi 

... 
Evlenme Töreni 

Galatasaray Lisesi Emekli öğret
meni merhum Fehmi Oltayın kızı 

Refia ile Istanbul hazine avukatla -
rmdan Fuat Paçacıoğlunun evlenme 
töreni dün Fenerbahçede Belvü ote
linde tcsit edilmiştir. Yeni evlilere 
saadet dileriz. 

- Ben onunla on beş senedir ah
babım. Beni ziyafete çağırdı. Evde 
de bulunmadı. Ben arkadaşımla bi
raz oturdum. Sonra da çıkıp gittim. 

Lehistan cak, bir ay mühlet verilecektir. Bir 
Temmuzdan sonra elbise giymiyen
ler işten alıkonulacaklardır. 

5 haziran 938 pazar gOııü Yalovaya Teşekkür 
1 bir deniz gezintisi tertip etmiştir. Babamız, ağır topçu liva kuman-
1 KONFERANSLA R: danlığından mütekait !\lacit Dinç-

Polis, Avni Bayeri sulh ceza haki
minin önüne çıkardı. Hiıkim Bay 
Muhlis dosyayı tetkik ettikten sonra 
sormuştur: 

- Bakınız. Recai Nüzhetin evine 

El Arabası Elli Ki lo 
Taııyacak 

Tek tip el arabası kullanılması 

hakkındaki talimatname Haziran ba 
tecavüz etmişsiniz, ölümle kendisini şında tatbik edilecektir. 
tehdit etmişsiniz. Böyle iddia edili
yor. Ne diyeceksiniz? 

Avni Bayer hakimin bu sualini 
şöyle karşılamıştır: 

- Bu iddialar tamamen yanlıs ve 
iftiradır. Hiidiseyi anlatayım: A~ka
daşım Cavit boştadır. Recai Nüzhet 
kendisine iş bulacağını vadetti. A
yın on sekizinde saat 20 sıralarında 
Cavitl beraber Kalamıştaki evine 
gittik. Recai Nüzhet evin yukarı ka
tında saklanarak bize: "Evde yok
tur, Ankaraya gitti.,, dedirtti. Ben 
bunu ertesi gün ôğrndim, çünkü biz
zat Recai Nüzhet bana telefon ede. 
rek beni Cumartsi günü (21 Mayıs) 
akşam yemeğine çağırdı. Ben davet 
edildiğim gün saat 22 ye doğru Ca
vitle beraber yemeği yedikten sonra 
evine gittik. Annesi kapıyı açtı. Bi
zi misafir odasına aldı. Recai Nüz
het evde yoktu. Saat 23,5 a kadar o-

Talimatnamenin en mühim madde 
si 50 kilodan fazla ytik taşınmasının 
ve bir kişiden fazla kimse tarafın

dan sürülmelerinin yasak olmasıdır. 

Durak Yerleri Tesbit 
Edilecek 

Belediye şehrimizdeki tramvay 
durak yerlerinin ihtiyaç ve seyrisc
fer bakımlarından iyi ayrılmamış ol 
duğu.nu görmüştür. 

Şehirdeki durak yerlerinin bu iki 
esasa göre yeni baştan ayrılması için 
bir proje yapılmaktadır. 

Hisardaki Mezarhk 
Kaldırıhyor 

Rumeli Hisarındaki mezarlığın bir 
kısmı yola kalbedilecektir. Belediye 
bu mezarlığın Bebek cihetinde kalan 
metruk kısmının tamamiyle kaldı

rılmasına karar vermiştir. 
Bir hafta içinde bu mezarlıkla a-

i Türkiye Turing ve otomobil klilbO er'in cenaze merasimine bh..: ... t gel -
el Tib Okul Ve Hst Md den· 1 gelecek hazJran ayından itibaren, cu 

Gülhane Müsameresi 

· · · · · mek, telefon, telgraf ve mek~· ·pla bü-Senenln onuncu tıbbi müsameresi ront- martesi gOnleri öğleden sonra, İstan 
gen profesörü Şükrü Cangörün reisliğinde bulun belli başlı monümanlarile mü yük acımıza iştirak etmek lıhfunda 
toplanmıştır. 1 zelerinl ve camileri şfımil olmak il- bulunmak suretile muh:ıbbetl~rini 

Bu mUsamerede dahlllye asistanı Dr. Ali zere mütehassıslar tarafından verile- gösteren muhterem talebe, arkadaş 
Nejat Subnşı tarııfından bir Lenfogranllo- I cek konferanslar ve 7..lyaretler tertip ve dostlarına ayrı :ıyrı teşekkürleıi-
matoz malin vak'ası, prof. Niyazi İsmet ta- , Ptmiştir. mizi sunarız. 
rafından bir vlrüz. intanlle ilgili olması 1 

'-------·--------• 1 
muhtemel aft ln mtiteraflk bir nöro - rl 
tlnlt vnk'ası, bnş asistan Dr. Şerif tarafın 

dan derin rontgen tedavisi hakkında bir 
tebliğ yapılmış, cildiye asistanı Dr. İsmail 
Hakkı tarafından bir çene aktinomüko1.a 
vnkası, bas asistan Dr. Recai tarafından 

pl~stik nmellyatı yapılmış fıç vaka, ront
gen baş asistanı Dr. Fuat Eroğlu tarafın
dan rontgenle saltıh bulmuş bir munassıf 
tümörü vak'ası, gösterilmiştir. 

Münakaşaya Prof. Abdillkadir Noyan, 
NlyazJ İsmet, Prot. Nazım Şakir, Prof. 
Şükrü Cangör, Prof. Vahdettin Özan, Prof. 
Bürhnneddln Urus, Prof. Bürhaneddin TU 
ğan, lşUrtık etmişlerdir. 

ltıkası olanlar, orada bulunan ölüle
rin kemiklerini başka yere almadık
ları takdirde, belediye bunları istedi
ği yere götürecektir. 
Meşhur Şair Bayan Nigann da me 

zarı burada bulunmaktadır. Belediye 
Bayan Nigiırın kemiklerini asri me
zarlığa götürecektir . 

Odol ile ağız bakımı 
pek büyük bi r iyiliktir denilebilir Yava ş 

yavaş d işl eri bozan a ğı zda ki o çürütücü 

şeyler artık peydahlanamaz ve OOOL su· 

yunun her kull anılışından sonra insan bOtün 

a~zın da bir ferahl ık duyar. Bunun Ozerine 

bir de dişlerin izi Odol dişmacunu ile fırça· 

!arsan ız onlar bembeyaz ve parlak olurlar. 

Dinçer "ıllesi 

29 - 5 - 938 

lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATt. S. 
Saat 12.30 Pltıkln T~:k musl.ki.sl !s 

Hııvadis 13.05 PUıkln Turk musıkısi 
Muhtelif plAk neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 17 Taksim stndındnn naklen, l 

Üçok - Beşiktaş futbol maçı 18.30 l';.. 
dans musikisi 19.15 Konferans: Prof. 5# 
Murat (Radyo dersleri) 20 Nih:ıl ve it 
daşları tarafından TOrk musikisi ve öf. 
şarkıları 20.45 Hava raporu 20.48 
Rıza ve arkadaşl:ırı tarafından arnpÇB fi. 
lev 21 Cemal Kamil ve arkadaşları ta: 
fındn Turk musikisi ve halk şarkılıırı 
at nyarı) 21.45 Orkestra 22.15 Ajans 
berter! 22.30 Plôkla sololar, opera V~ 
ret parçalan 22.50 Son haberler ve 
gOnün programı. 23 SON. 
Ankara Rnd,·osu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: S 
Saat 12.30 Karışık plfık neşriyatı l 1 Pl!ık Türk musikisi ve halk şarkıları 13· 

·Dahili ve harici haberler 
AKŞAM NEŞRiYAT!: dt' 
Saat 18.30 Çocuklara masal (Masal 

de) 18.50 Karışık plfık neşriyatı 19.15 '!Ver 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule 
kar ve arkadaşları) 20 Saat ayan ve s:ı 
ça neşriyat 20.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Salfıhaddin ve arkadaşları) 
Edebi konuşma: Behçet Kemal çıığ 
21.15 StOdyo salon orkestrası: 22 Aja~ ... ı. 
berlerl 22,15 Yarınki program ve lsw 

* HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Pazar kortst' 

ri (8.15: Devamı). 9.30 Bando muzllt" 
11.45 Berlin kısa dalgası: F..ski ve ~~ 
marşlar. 11.45 BUkreş: Halk musil<l"" 
12.40: Koro havaları. 13 BC'rlin kısa dal~ 
gnsı: Hafif musiki (14.15: Devamı). ıs. 
Bükres: kısa dnlgnsı: Neşeli akşam mil' 
sikisi. 18.05 Prag: Çek musikisi. (Şafi>' 
ve korolar). 18.45 Prag: Sokol marşlıır" 
18.50 Bcrlin kısa dalgası: Neşeli ak~ 
musikisi. 19 Prag: Eğlenceli musiki. 19 

Berlin kısa dalgası: Bando muzJka. t!! d 
Prag: Slovak musikisi. 10.50 Peşte: n• 
yo orkestrası. 20 Berlin kısa dalı;:ası: ~ 
wr konseri. 21 Belgrat: Büyük halk • 
şamı. 21.10 Bukreş: Tanınmış valslcrd 
bazıları. 22.35 Peşte: Çigan orkestrııS;. 
23.1 O Pe~tc: Askl"r bnndosu. 23.25 prıı 
Plfık konseri. 23.30 Vlynnn: Hafif ınusi· 
ki ve l<nrışık numarnlıır. 

OPERALA. OPERETLER: 
17 Berlln kısa dalgası: Rlchard str'' 

uss'un eserJ~ipQ,cp konser. 2J).30 srııtı' 
\ ..... S- VJllııl'\UE.elr ..,,,......,...t t"••oilri~ !Jl Al\ ~ 
yesi. 22.15 Prng: Çek opera musl 
(Smetann, Dvorn'k, Fibich). 
RESİTALLER: 

10.45 Berlln kısa dalgası: ~k sar~· 
lnrı. lG.15 Berlin kısa dalgası: MB';, 
danslarile şarkıları. 18.15 Berlin "ı> 
dalgası: Cocuk şarkılnrı. 21.15 scrı..: 
kısa dalgası: A~k şarkıları. 

• 
Moskova Radyosu1tdd 

Bugünkü Konser 
~ti 

:Moskova. 28 (A.A.) - 29 ntRY15 t 
Tiirki;\·e saati ile 18,30 dan 19,l 

1 
f 

kadar Türkiye için ne~redilecck o ıı 
radyo - konserin programı ~ud~ır.: ~ 

Grieg'in keman ve piyano ıçın ~ 
nah: Enternasyonal müsahakatnr 
birinciliği kazanan ,·iyolonist O)~ 
t riab ve piyan ist Ohorin tarafındtı 

Ça~·kovskl'nin l\lac;epa opernsııı . 
dan bir Arla, İvgen Oniegin opcr•t" 
sından Oniegin Uryozosu ve bir ıt, 
ınans: Ciimhuriyet yiiksck artisti )l 
riton Nortzov tarafından. " 

Glinka'nın "Çayır kuşu,.' ro.n1ıı11\I 
üzer inde Platonov'un Varıyasıyoıı 1 
Sovyetler Blrliğ'i halk yiiksek artl~ 
Barsova ve F lütist Platonov tarafı 

daA
00

1· h' •· t•• k "B"'lb""I ... ıı' ıa ıev ın ur ·çe u u ,, u. 
ni arti tlcr tarafından. 

Çaykovski'nin "Gürültiilii balo:. 
su: N.ortzov tarafından ve Dragoıt11 

ki'nin valsi: Bar ovn tarafından. 1• Tiirki~·e saati ile ayni giin saat 
de Tiirkivc l<;in konc;crin teknik P~ 
va!'iı ynp;lacaktır. Program şudur: 
Kra~·sler'in "Çin tambureni,, ~ 

Scm.ausun "Rondo Kaprisiozo.•5 

Avtriah tarafından: 
·Rimski - Kor7.nko, ·'un "l\layıc; ~I 

ccsi operasından J.evko sarkı~;ı , 
"Sadko,. operasından Hintli · tiict' 
şarkısı: Kozlovski tarafından. 

Ça~·ko\'ski'nin serenad valsi: Gn1 

un idaresinde orkestra tarafındsıı4 
Bu konserler, 19/76 metrede r'' 

ve 24/88 metrede n · 59 :\1osk0: 

rad:voJarı ve 1210 metTede Kie''· ~1 

fer~pol, Erivan ve Tiflis rndyotıı 
tarafmdan nesrcdilecektir. 

NOVOTNi 
BAHCELI LOKANTA 

Zengin program 

ŞARKJLI MÜZiK 

İtinalı servis 

Tepebaşı • Daire 
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TA N 
Gündeft Gazete 

TAN•ut hf'lleflı Haberde, fikirde. tıer• 
.. Yde temiz. dQrUat. aamlml olmak, 
karlln l8UtHI olmıye plıımektır. 

--o---

A B 0 NE BEDELi 
Torktye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
'110 Kr. 1 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 ~ 800 Kr. 
150 Kr 1 Ay 100 Kr, 
Mnıetıeran11 poRta tttfhadın• dahil ol· 
ftlJ7Ul memleketler tçtn ao. ıe. 9. a.ı Ure 
dır. Abone bedeli pe$1ndlr: Adres detts· 
tlrrnet il kurustur. Cevap tein mektup 
lera 10 kunısluk pul llAvesl 1Azımd1r. 

[ GONUN MESELELERi 1 1 

Turizm Nezareti 

Yazan: M. ZEKERIY A 
Cihan Harbinden 10nra birçok 

lllenıleketler için yeni bir varidat 
~ açıldı: Turizm. 

Ba iyle blr 1ervet membaıthr ki, 
~ bilenler için büyük kir· 
lar temba edebilir. 

lata.bal, ~Hedenberl d8n1amn en 
.... 1 teblrlerinden biri olmuı, ve 
llahtellf tarih devirlerinin en kıy
lbetll ... rlerinl tberbade toplamalı 
lti1Nan1le, tmlmıe çok mtlaalttir. 
l'akat flmdiye kadar &tanbalun b• 
kabiliyetinden istifade etmesini bil
...._ Bma1a turist celbetmiye 
••Yaffak olamadık. Merak •• teees
... ••k•u71e kapıluınma kadar 
&elealerin de, tehrl uaktan •>'"
.. Qlll vapurla dimnelerine Hyirci 
bhtık. 

* Ynulatanu balandatmnm on 
itin içinde Atinaya Ztff turist pldi. 
Ber sittltlmb yerde ellerinde bari
Wu., htlk6met tarafından verilmiı 
......_da brotllrlerile turistlere 
lilltpldik. 

Y11p11aV)'a1a 1enede 10 bin turist 
't'e 1eyyah sellrmit- Orta Avrupa 
laa1kı, YUIOllavyamn ıtbel Dalınaç
h lahlllerlnl bir 1ayfi19 7erl olank 

~JJtttt Hltızm hareketıne, 
1'..._..vyaü clahill turiam hareke
tlae ehemmiyet veriliyor. 

l'abt her Ud bllk6met te tmfa
llda •asin bir varidat membaı oldu
hıaa kanaat setirerek bu iti bir dev
let lfi olarak kabul etmif ve birer 
tarlam nezareti ihdas etJDitlerdir. 

Yaaanistancla turizm nezareti Me
...._ htlk6metbain bir ... ridir. Ye
lli kmalmuttur. Benüs pniı mik
t11ta faaliyete başlıyamamııtır. Bu
.. ralmen as umanda ıunlan yap.. 
llıa)ta muvaffak olmuttur: 

•na1a1ana .. tmlstlerbı sfdip 
llruet edebileeekleri btltiln yerlere 
lllfalt " rahat )'Ollar 1apılmqtır. , 

h )'Ollarda ltll1en ucu ve temiz 

Harbin sebeplerini ketfet
mek, her halde harbi ima

nileftirmiye çalıfmaktan yettir· 
Bu 1ebeplerl bulduktan sonra har
bin ortadan kalkacağını IÖylemek 
iatemiyorus. Fakat belki de biz
den IODl'& plenler bu lebeplerl 
dUJünjlder de akhD llaplwı daire--- --··ııı....tı.. 

Harbin 1ebepleri lçlnde en mil· 
bimqıl ticarettir. BugOD bir taraf
ta tn,lltere, Frama ve Rusyanul, 
diler tarafta Almanya, İtalya ve 
Japonyanuı mevki alınalannın en 
belltbaflı sebebi lktıaacildir. Buse-
bep bir sürü propagandalarla ört 
bu edilmekte ve herkes bu propa
gandalara güvenerek kendine taraf 

tar kazanmayı ummaktadır. Bu yüz 

den İngiltere ile Fransa demokra
si diye göğila dövüyor, Rusya na
zizm ile fa§izm aleyhinde balm
yor, İtalya ile Japonya komünizm 
tehlikesinden dem vuruyor. 

-..O nntalan temin edilmlftlr. f akat bu gürültüleri bir ta-
Memleketln dyuet edilmesi, ika- rafa atar ve meseleyi bütün 

llaet edilmesi 1hım plen bittin ta- çıplaklığı ile gözönüne koyarsak, gö 
tUat ... rlerinl, plljlaruu, banyo 19- zümüze çarpaçak bir şey vardır. O 
'-rlerbal ı&aterir brofllrler butınl- da: Her tarafın iktısadi üstünlük 
llbftır. peıinde koştuğudur ve mücadele-

'rAH 

Harp telalilıai ;;:;:1 
.Uala ~ ,ı;;;;;i;;;, ; 
lıorlnın~ bir Jeng ejderi 

Yazan: 
William Walnrlght 

(INGILIZCE "NEWSDOM" MECMUASINDAN) 
\ . 

"
.ı .. uuı lKl:ll:iaıu o>cuçuu ... , ,.,...., 

dan kaldlrmalı: için millet
lerla IOmr6k enı•llerinl kaldır • 
malan ve aerbest ticaret sistemini 
kabul etmeleri Ilzıq:ı geldiği iddia 
olunuyor. Fakat yüksek gümrük 
engellerinin harp neticesi olduğu, 
harbin milletleri, yerli ADayll kur 
mai• ve bu unayll lı:orumıya sev· 
kettllt unutuluyor. 

1000. 1001 illt .ı:s~ıı:bi 
1882 - 1889 İngll Mısırı 

lyall 
1882 - 1885 Fransanm Annam-

dakl müstemleke harpleri 
1885 Sırp - Bulgar harbi 
188'7 İlk Habef harbi 
189' - 1895 Çin - Japon harbi 
1895 • 1898 Kuba isyanı 
1896 İldncl Habef harbi 
1897 Türk - Yunan harbi 
1898 'İlpanya - Amerika harbi 
1899 - 1902 İkinci Boer harbi 
1900 • 1901 Botser isyanı 
1903 - 1908 Herero kıyamı 

1 

G'Ol)flSLEP 
Dl ftlltalann gerginlik w tehlike 
bynalt oldutunu unutuyorlar. ln
aanlann blriblrinden uzak kaldık
ça dövüşmiyecelderine dair eski bir 
.az vardır tı, çok dolrudur. Çün- Şöhrete Giden Yol 
kü insanlar lı:arplaftıktan ve müt- :1 'l . ~ • 38" 
ter.ek zemin üzerinde yapdıktan Y aan: Sabilwı Zelıeriya Sirıel 
sonra aralannda anlaflal1l&m&Zlık- Soa Te)paf psetesbıden daktilo 
1ar bqlar. Bugün dünyanın müt- makinesi çalan bir çoeatu, hlldmin 
terek zemini, dünya plyuaaıdır. lnbe ptlrlJorlar. Suçla kendiainl 
Dünyanın muhtelif milletleri bu t11le mtldafaa e4i1or: 
zemin Ozerlnde karplqarak dövil- .. _ Ben 1111 ......... orpmek
filyorlar. Beynelmllelcller, milllel- tebl bldftlm. Gueteelllle kartı )'e

ler ve aerben ticaretçUer bunu bil- nUmes bir hev•lm var. Bir aralık 
dikleri halde harbe Mbep olan lk- blr pseteJe amatlr olarak ufak te
tısadt kuvvetlerin IU1h lehinde kul fek haberler de 1ud•m. Fakat bu, 
lanılacatım 16yl(iyorlar ve insan beni tatmla etml,cmlu. 811 mesıetın 
~blatlnl dellftlreceklerlnl ileri sil- filantll bir rib& olmü lstl1or
ruyorlar. d-. Sinema fllmlerbade, bam ro-

Fakat lmanlann bu lhtlruını, ....._.. Amerikaclald pseteelle-
1884 te kopan İngiltere - l'elem'!Dk rla _. fllaıet •aldaklaruu ıirdtlm 
harbi gayet iyi tavzih etti. Vahan " okwl-. o.aterde bir muharrir 
"Deniz kuvvetlnln tarih bninde- ......._,. llrdL Bul .. ,ıer 7..tı. 
ki tesiri,, adlı eMrinde diyor ld: lhl ...... laotama sfttl. Ben .. lih· 

11Harbin haklkt sebebi ticari kıl- rete ka'V11f1DÜ lçba lurmbk 7apmı
kançlıktı ve mücadele ticaret kum- ya karar Yerdim. Bt&dtlme de evvel· 
panyalannın tiddetll rekabelinden ki sin bqladun." 
ileri geliyordu. O zaman Monlt: TabU, hAldm, mevkufen malıake-
Bizim bütün dileğimiz ticaretimizi ....._ kanı Yeripr. 
arttırmaktır, demlf.n • 

• B eynelmllel tacirler, ıerçl Ba fet1*, ralal ft içtimai ilçtller-
harbin ilk miifevvilderi ol- le tetkik edllecek bir dkıadır. Ço

duldarım lnkAr ederler, fakat ha- cujun, hakikaten fihnt için mi ma
kikat budur. Alman tktılatçıll ~ pMlla, ...... p..,. ıp. 
J'redr1k IJat, bunu anlatarak ta- mi b• JılU)'e)'l aychmhllu ma16m 
clrl fU tekilde tarif eder: cleiildlr. Mesele ister öyle, ister bi7· 

"Bunlar, zehlri Ulç dl19 ithal le olaaa, ••llalıl9 ....... asana. 
ederler ve afyon ne, ispirtolu 19- lil batat Nlbnleılnla W-da pa. 
kilerle mffietlerln alnirlerini bozar- ,Uerl var. Yeni ltlemlye, düttinml1e, 
lar. İthallt ile kaçak malların ... tahllle •atb7U bir kafada, fiilin, 
kerl ifgallere lebebiyet vermesi, abtlllmeli ita pldlde bHini ...._ 
yahut binlerce kiflye gıda temin riJw. Ba bir temqtlltl lfaM ..... 
etmesi, yahut blnlerce ldflyl dilen- ŞllaNte ılbMk lçla de 0ı.., kltll 
cillle sevketmeal onu blr it adamı 

101
._ ptmek tema)'tlltlntL z.w 

nfatlle aıatadar etmez. Çünldl yal- b7ma• klrletea Eba Sllf7aua. 

nız l9l'Yetlnl tlflrmeyl d\lfllnilr. tilant temqtiltl sl1tL B• pc1lk tim
Şayet onun yilz(lnden tefalete ve dl Wr .......... Yana .. ltelkl 
yobullula ujnyanlar, yurtlann • mahkAm olaaldlr. l'abt ba vtJı:ua 
dan hicret ed8re'k bqka yerde nzk 
ve nafaka aramak mecburiyetinde 1alllla HU bir dlaa ü11Wlr0 Ba Wr 
kabrlana, tacir, 71ne aldırmu ve pelkolojl llbontaven hutaım. 81-
btDlann hlantfnl tmıla ederek ......... elaa7et .. lunnhk ıomaa
lrenncma bakar. Tacir, harp w- lan=•• _,ıı ltal•aiu kankterler a. 
nmda d{lfmana ılWı ve ıııfthhmnat 
verir v~ tmkln buluna taı1tlaniıt, 
çayırlarını düpnana Atmak later.,, 

a.,a11=w taetrtn ba tal)wtl 
deliftl mlf ZaımetınlJ'Ol'1 

........ ,..... im akam ,, ... 
Bapisane bu çocuia ulab edam-. 
ŞbMl .... pal ltlr ........ .. 
mlfdr, .. ~ ...... ,..., ... 
kipi ..... ,..& •enleri ...... 
.. alaeakm. Yana beUd .. hMlkl 
bir .._..._, meflaar ltlr 1u.nıs, .
telne JaaVIMlll, mahkemelere dlma, 
hapisaMlere •bıblı bir mllfted 
olacaktır. Jlmahia, •ir suuet ela
nk üiD. fena ...... lfllTen .-&.. 
mu bilemek için vasıta edlaea Wr 
mlltenMltll Jetifecektlr• • Şlhnt l)'l bir hıntır. Bir lnqnm 

Me1eleyl tetkik edenler ancak 
harici ticaretin genifletilmeal, bü· 
tün milletler aruında ticaret mü
badelesinin daha serbest bir tekil 
alman Ayetinde harbin önüne geç 
mtye hnkAn vardır. Muhakkak o
lan bir nokta, dünyanın büyük 
harptenberi deliflnemif oldup • 
dur. 

1904 - 1905 RUI - Japon harbi 
1911 - 1912 İtalya - Türkiye harbi 
1912 - 1913 Balkan harbi 

Fakat beynelmllel tteaıettn 
utlnuı, d0D7a lulh6n6 te

min ecleaıes. ÇClnkil tlcaNtln ~ 
IDU1 rebbetJerl keüln18ftlrlr, 
Tacirlerin bir lmmı zenglnleflr ve 
bir kısmı kaybeder ve bu yü7.den 
husumetler bllflöaterlr ve zarara 
utnyanlar himaye için hOkamet
lerine müracaat ederler. Bunun 
yüzünden beynelmilel buhranlar 
bqgöeterir, notalar milbadele o
lunur ve bir kimle farkına varma
dan harp baflar 

Dnnyamn tktılac:U menfaatlerini 
ahenldeftirmlye lmkln bulunsa, 
fiiphe yok ki, ticaret, harbin en 
belli baflı sebeplerinden biri ol • 
maktan çıkar. Bunun için bütün 
dünyaya pml1 bir lktısadt nizam 
lizımdır. Buna da bugün lmkAn 
yoktur. Bir millet bile pl&nlı eko
nomiyi işlek bir hale getlremedilf
ne göre böyle bir pllna t4bl olma
sına yer kalmaz. 

dllerlerl uamıda lltln vul1ete pk 
mak istemesi tahU, beteri ..... 
bdar, b7Uhdır •a. Fakat b• tilaıe
ti bqkalUma, cellll7ete sarar ,,.._ 

Büyük harpten önceki yanm .. 
sır zarfında yine lktısac:U sebeplerle 
izah edilecek yirmi kadar harp vu
ku bulmuftur. 

Vuku bulan muharebeler fUDlar 
dır: 

1878 - 1882 Efgan harpleri 
1879 Zolo harpleri 
1879 - 1882 Nitrat harpleri 

1914 - 1918 Büyük harp 

S u1h lehlnde yapılan bfttan 
propagandalara ralmen mu 

harebeler devam ediyor. Beynel -
mllelciler, 181'bea ticaretçiler, ve 
IUlhçüler bütün dünyanın artık bl
riblrine ballı oldutunu, modern 
muvasala vuıtalarımn btzl l1kı lllu 
balladığını söyledikleri zaman ay-

Otelleri nesaret altına alınmı" fi. nin dünya ticaretinden daha fazla 
htlan ve 1ervlaleri ilki bir kontro- hisse kapmak için vuku bulduğu

dur. Bu mücadele ise daima harbe 
.. Wtl tutulmuttur. ı.= 

hrist lflerba .. kullanılacak kim- yol açmıştır 1 INGILIZ KARIKATORO : 

mek teldln .. kmnmak lstl7enlerla 
huu, çlrkla ltir epimullr, Nhlbbd 
tlhrete delil. oı.. oı.. tulatanbla 
ılttlrilr. Şlhret, arkasından kopalap, 
elde edilecek bir mal delildir. J.l'er
din, ceml7etin ha)'JrlDa, yilbelmesi
ne hlsmet ederek yaptıiı faaliyetler, 
kahramaabklar, seki llatilnltlklerl 
dir ld sahibine fihret setlrir. Bunaa 
yol• da tevU11 ve feracattlr. tn..a 
metlaur olmak lttedlii için metlnır 
olmaz. Yudıla •e1a yaptıtı eser, ee-

leleri yetlftlrmek fbere hususi bir J nglltere, imparatorluk kur-
-.ıtep aplllllftır. mak için harbetti. Bugün 

'1'nlltl.ria sittikleri yerlerde ay- de bu imparatorluğu korumak için 
llea ... bilen memurlar balmıdu- harp tehlikeal ile yüz yüzedir. Fran 
.............. Turist, ziyaret ettlli Anın da, Rusyanın da vaziyeti ayt::- lalaat alabu.cü memurlar ni merkezdedir. Bunlara karp ıe-

Wlmeldedir. len devletler Almanya, İtalya ve 

~-·- Loadra, Brfibel, Cenevre, Japonyadır. Almanya, İtalya ve 
~b'e •e Kahlrede aynca bl· Japonya; İngiltere, Fransa ve Rus
._.,...,..anda bllroea kmulmUftur. yamn elinde bulunam almak ilti-a. yorlar. İtalyanın komünistliğe, Ja-
1_. tefebbllaler turistler üzerinde 
~ tea1r hıraktıtı ~in plealer mem- ponyanın demokrasiye, Ruayamn 
._ blmakta ve her 1ene turist ve Franaanm fafistlile döndütünü 
lldktarı artmaktadır. farzetsek te mücadele devam ede
_.: ....... v7adakl turlmı nezareti- cektlr. İdeolojileri ifade eden tabir 
lla, faaıbett ise daha pnlf, daha sen ler üzerinde akademik bir müna
,._L ..... kuvvetli, daha ruyonel ve ka- meseleyi halledemez. 
._. •Wıtmdir. y-

y....._.,.. •• tmlatl çekecek ta- beyi artıran lldn~I blr kuvvettir. Son 
:-'~bir eser yok slbidir. Fakat ra o Kemalist Ttlrkiye b&t&n dtin
~a propapada •)'elinde yanm teewtll ve menlanı tahrik 
._ •n lfbel aayfi79 yerleria- eden 7al bir melllleket olm11flur. 

llbı obmp Mflamıftır. B• 11111111'1an lfleterek k•vvetll bir 
"'1tı .... al'-We, turlsmln 11l11Vaf- tarlsm hareketi yaratmak, ve mem-
._ ........ temin edecek çok kav- lekete her sene milyonlarca lirabk 

._wlar vu.hr. dlvls 10lanak m8mkilndtlr. 

~hl. batlı bapna bflttln dlnya Btlk6metln bu iti btittin ci• .. ,.t1. 
.:-....... ~ kadar kuvvetli le ele alarak ..... olm111 •mam 

"sllııp ....... Bana .. eni- nlmlatlr. wunm 

ml1etin ha)'Jrllla ite, cemiyette mA
U. •al117or1a aahlltine de b• _.. 
lerln mlWata olarak lihret ptlrlr. 
..... olmak lçba Son Telpaf 

.......... makineJI çalaa ..._ 
Wr haltam, 1er1 haplsaae •ejil, .. 
lahMNMlfr. 

I • ela l lr Fikir 

Taluaftır, alqamlan llkıntıı.
rums bize tahammül edileml
yecek luMlar alır hir yllk st•i 
pllr, fakat •Mlıın ıfllı De ... 
ralter it• alırbim haflfledlllnl 
duyans. 

••·am aa llkıntılan .. 
~Wlr. Ba,.u kanetlt la· 
aan1ar ....... afak llkıntılar 

dan okadu ~ flstllflrler ki 
Meta •ıı&ı1e1,. llrlklenlrler. 
J.l'akat aıkmta seçtikten sonra 8-
dldlklerlae llal' ve kendileri.......... 

lJa_..,.alım ld hayatta kalı
cı hiçbir f9F pktm. Sılmatı 0 
_..... "~lddlr. Osillml. ,. ..... 
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1 NOTLAR: 
I'-------

Susmak 
Daha iyi 
Değil mi? 

"Sporda yenmek ve yenilmek 
miisavidir,. derler. Gerçi öyle -
dir. Fakat yenmeyi yenilmiyc ter 

1
' cih etmiyen ve her miisahaka- 1 

yı kazanmak istemiyen kim var ' 

TAN ............................... 

ilttMBB 
Bursa • Mudanya 

Yolu 
İmzasının yazılmamasını isti 

yen bir okuyucumuz yazıyor: 
Dün zaman ve mesafeyi kısal 

tan ve bugünkü medeniyete uy
gun, Cümhuriyet hükumetimi -

: zin büyük fedakarlığile meyda
na gelen Trak vapuru Mudan -
yaya geldi. Bu mesut hadiseyi 

dır?. 'ı ı 
bir fert sıfatile tatmak ve gör
mek için ben de diyebilirim ki, 
gayri ihtiyari Mudanyaya gel -
miş bulunuyordum. Gözümle 
görmiye muvaffak oldum: İçi 

j Bir buçuk ay evvel Talindeki 
Avrupa giireş şampiyonasına gir 

1 1 miştik. Netice malfım: 16 miisa-
1 ' bakadan 12 sini kaybettik. Yal-
ı nız 4 ünü kazandık. 

1 dışı, gelişi. gidişi güzel bir va
pur, bu medeniyet müjdecisi .. 
İskeleye yanaştı ve alkışlandı, 
herkes sevindi ve sevindik. Bu-

l nu bilhassa Mudanyalılar ve biz 
Bu mağlubiyetin sebeplerinde ) Bursalılar müştereken cümhu • 

1 bazı görüş farkları oldu amma 
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L iyon istasyon rıhtımında bir 
aşağı bir yukarı geziniyor

dum. Bineceğim trene daha çok 
vakit vardı. Doh·.şırken gözüm bir
den üç kişilik bir grup üzerinde 
durdu. Bunlardan ikisi kadın, biri, 

erkekti. Kadınlar bir vagonun ba
samağındaydılar. 

Lokomotif, hareket düdüğünü ça 
lınca erkek basamağa sıçradı, ka
dınlardan birini hararetle kucak
ladı ve öbürünün elini sıktı. 

Tren kalktı. 
O zaman gözlerimiz karşılaştı, 

onu tanıdım ve: 

Galatcısaray - Vçok maçından bir en&tantane 
1 

1 riyet hükumetine medyun ve 

1 

hemen herkes neticeyi beğen - ı m ··1 kk. · F k t · · d d 

1 

· i u eşe ırız. a a ıçım e 0 • 
memekte birlesti. Çünkü takı • 1 g"'an şu hı'ss' kt k d. • 

- Pellerin! diye bağırdım. 
Onunla lisenin ta ilk sınıfların

dan son sınıfına kadar beraberdik. 
Sonra hayat bizi ayırmıştı. 

liyorlardı. İlk tesadüfümüzdeki gi
bi cazip ve alıcı idi. Yine ayni cid
diyet ve serbestlikle konuşuyor -
du .. 

DUNKU MAC 
. . · . . ı yazma an en ırnı 

mımızda hır cıhan pehhvanı hır alamad . y 1 1 b'' 1 .. f 
d.. •• .. .. .. . d"' d'' i ım. o cu arın oy e gu-

1 unya uçuncusu, hır unya or- 1 zel hı' d • ı ı ... d 
ı d"• .. .. . 

1 

r enız yo cu ugun an son 
111 uncusu vardı. Bunlar hır şey ya i ra Bursaya k d k ı 1 

d 1 
a ar ara yo cu u-

pama ı ar. 1
' ğ d ·· ki • 

Bir akşam gazetesinin dünkü un a gorece erı zahmeti düşü 

Konuşmıya ve çocukluk hatıra
larımızı yadetmiye başladık. Bu 
manzaralardan bahsetmek uzun 
sürmedi. Hemen sözü ona getir -
dik. 

Galatasaray, Oçok 
Takımını 3 - 1 Yendi i 

nerek şahsen muztarip oldum. 
niishasında bu seyahate şitirak Yalnız beni bir şey teselli edi-
eden takımın başında gitmiş o- 1, yor ki, yine Cümhuriyet hüku-
lan zat seyahati ve alınan neti- ı ı • metınin büyük yardımile ve ça· 
celeri methediyor. lışkan valimizin himmetile bu 

16 miisabakadan 12 si kaybe- yol da bu günlerde bu medeni 
dildiği halde neticeyi yine bcğe- vapur yolculuğuna layik bir şek 
nirsek bundan ya iyi netice ne· le girmiye asfalt olmağa çalışı-

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 11 dir bilmiyoruz, yahut mugalata yor. Ve pek yakında bunu da gö 
1 yapıyoruz manası çıkar. Neti- receğiz. Herhalde Bursa yolcu-

Dün Galatasaray takımı lzmirin 
Uçokunu bilhassa ikinci devrede tut 
turduğu sıkı ve müessir blı oyunla 
yendi. 

llk devrede İzmir muhacimleri u
zun ve sert vuruşlarla güzel bir tem· 
po içinde oynadılar. Rakiplerile ek
seri müsavi bir ayarda, bazan da üs
tün gözüktüler. Fakat ikinci devre
de Galatasarayın attığı ikinci golden 
sonra çok karıştılar. Muavin hattı -
nın topu kaybedecek kadar asabileş
tiği dakikalardan istifade eden san 
kırmızılılar tazyiklerini bindirdikçe 
bindird,ler. Hücumlarını açtıkça aç
tılar. lzmir kalesini çember 1ç\ne iıl· 
dıklan o esnalarda Galatasaraym sol 
içi Haşim de bulunsaydı, gollerin a
dedi bir hayli artabilirdi. Sıkışık va
ziyetlerde topun ferah yerlere akta• 
rılmasını hakkiyle başaramadıkla -
nndan müsait şüt çekecek biçimde 
topu alamıyorlardı. Bu yüzden İzmir 
müdafaası bunalmış olduğu halde bir 
çok tehlikeleri savuşturacak fırsatla· 
rı buldu. 

Izmirli misafirlerin ilk devredeki 
oyunlarının ikinci devrede o kadar 
gevşiyebileceği pek umulmuyordu. 
Hatta bir çokları 1-1 beraberlikle 
nihayetlenen ilk devre arasında ma
çın nihayet berabere biteceğini iddia 
ediyorlardı. 

Galip takımın müdafaasında Sa -
lim fişek gibi seri ve ateşli idi. Hü
cum hattında Eşfak top alış verişin
de birinci sınıf, hele mevcut çalmı
larile rakipleri kolayca geçişlerile 
fevkalade bir oyun çıkardı. Haşimin 
yoksuzluğu muhakkak surette gö -
züktü. 

Gündüz uzun zamandanberi ta -
kıma girmemiş olmasına rağmen ar
kadaşlarile anlaşma hususunda ak -
samadı. Yalnız epeydir devamlı id -
nanda olmayışı yüzünden idmanı tam 
kıvamında değildi. Ayak kısmı bi -
raz ağırdı. Kafa pasları isabetli ve 
şuurlu idi. Hele attığı iki golü, to
pu sürmeğe başladığı andan şüt c;ek
tiği saniyeye kadar hakkıyle klasik 
bir üslupta idi. 

Ilk devrede solaçık, ikinci devre
nin bir kısmında merkez muhacim, 
sonra tekrar solaçığa geçen Bülent 
fazla çekingen ve şütlerinde isabet -
sizdi. 

Sağ açık Necdet kale ağzına kıv
rılan sürüşlerini ihmal etmesine rağ 
men ortalayışlan itibari•e iyi idi. 
Eğer Haşim sol içde, Eşfak ta sağ iç
te olsaydı takımın vaziyeti daha baş 
ka olurdu zannındayız. 

Bugünkü Spor 

Hareketleri 
Taksim Stadı: 
Şişli - Arnavutköy saat 9,30 
Beykoz - İstanbulspor saat 15 
Üçok - Beşiktaş saat 17 

Fenerbahçe Stadı: 

- l · --

celer fena idi. Bunun fenalığı- ları şahsen, bu faaliyetin başladı ! 
m bilip diizeltmiye çalışacak ğını görmiiş olacaklardır. Ve yol • 
yerde fenaya iyi dersek avni ne- ı ı 1 k h kl t 

J cu arın pe a ı olan şikayetle i 
ticenin tekerrüründen memnun · k kı d ı rı pe ya n a önlenecektir. 
olmıya kalkarız. Buna da gönlü- ..... ••••• ········ I müz razı olsa efkarı ummniye il Çocuklar düdük ~alıyor 

ı ı kani olmaz. ı ı Hendekten bir okuyucumuz yazıyor: 
Onun için, eğer neticeleri biz ''Kasabamızda bugünlerde yeni bir adet 

zat tenkit etmive ve bu husus- çıktı. Hemen her çocuğun elinde zabıta 
1

,, • memurlarındakine benziyen bir düdük 
, 1 ta eksikliklerimizi itirafa cesa- var. Gece yarılarına kadar çocuklar bu dü 
; 1 retimiz yoksa susmak evladır. dükleri öttürüp duruyorlar. İlk zamanlar 
i 1 - d~: _'_'Acaba ne var? Bu bekçi, jandarma 

Dünkü maçta Galata&aray 
muhacimleri lzmir kaleıi 

önünde 

Izmir takımı, yukarıda eh söyledi 
ğim gibi, ancak birinci devrede mu
hakeme edilebilir. !kinci devrede şa
~ırdı. o telaşlı akıbete kapılması için 
ortada mühim bir sebep te yüktu. 
Rakibin tazyikinden fazla, kentli ma 
neviyatlarmın tesirile Galatasaray -
lılara ram olan lzmirliler :naçm so
nuna kadar mağlubiyete razı olmuş 
bir halde idiler 

Maçın ttJ&iliitı : 

Hakem Beşiktaşlı Bay füısrınin i
daresinde takımlar dizildiler. 

Galatasaray kadrosu: Sacit - Sa
lim, Lutfi - MustC1fa, Adnan, Su -
avi - Necdet, Süleyman, Gündüz, 

Eşfak, Bülent. 
Uçok takımı: Hakkı - Necdet, 

Ziya - Fehmi, Adil, Mazhar - Ke
mal, Sait, Namık, Faruk, Namık. 

On dakika kadar Izmirliler Gala
tasaraydan daha atılgan, daha uzun 
paslı ve daha sıkı şütlü gözükfaler. 

lzmirin birinci golü: 

FENER STADI: 
dudukierl neden ötüyor?., diye heyecana 
ka~ılanlar, yavaş yavaş buna alıştılar. 

Iyi amma, bu hal böyle devam edip gi-

Du 
V UI ~ ~er~ zabıta me~~lArıIJ..ı.rı v düdüklerine 
O 1 nin menfaati bozulabilir. ·ı·amşvar 

Fenerle 
Karşılaşıyor 
Rumanya kral kupası finalisti 

Tamşvar takımı bugün saat 11 de 
şehrimize gelelecek ve ilk karşılaş -
masını Fenerbahçe stadında Fener -
bahçe ile yapacaktır. 

Çoktanberi sahada görmediğimiz 

l<'enerbahçeliler Ankaradan şehri • 
mize gelen müdafi Yaşarı da arala -
rına alarak kuvvetli bir şekilde çı -
kaçaklardır. 

Saat 16 da yapılacak olan bu kar
şılaşmayı hakem Adnan Akın idare 
edecektir. 

Rumen takımı ikinci karşılaşma -
sını Taksim stadında gayrifederelerin 
en kuvvetlerilerinden olan Pera ile 
yapacaktır. 

& 

sarayın sağdan sürüp sağiçe geçirdı
ği top sıkı bir şütle kalecinin ellerine 
çarptı. Fakat elinden fırladı. Hemen 
üstüne plonjon yapıp tekrar tuttuğu 
anda topun çizgiyi geçtiğine hükme 
den hakem gol verdi. 

Birinci devre 1-1 berabere bit -
ti. 

!kinci devrenin başında Gündüz 
karışıklık içinden vücudlle çıkardı • 
ğı bir topu Izmir kalesine soktu. Bu
nu hakem elle veya kolla sokulmuş 
telakki ederek gol vermedi. 

G. Sarayın ikinci golü : 

Herhalde çocukların düdükleri, burada 
halli lazım bir mesele olmuştur.,, 

* Mih1ezzlsiz postahane 
Kulada Alim Şener adlı okuyucumuz ya 

zıyor: 

"Postahanemiz müvezzii on gündenberl 
hastadır. Bu yüzden ekseriyeti, tüccar, es 
naf olan halkımızın posta muameleleri ak 
samaktadır. Çünkü pastahanede yalnız 
bir müdür vardır. Ve gelen mektuplar tel 
~raJ' ve havaleler tevzi memurunun olma. 
ması yüzilnden postahanede bekliyor ve 
dagıtılmıyor. · 

Halk, bizzat poı;tahaneye gidip mektup 
ve telgrafını almak mecburiyetinde kalı -
yor. 

Bu v;.ıziyetin bir an evvel öniine geçil
mesi ve tevzi iı;inin yoluna girmesi için 
alak<ıdar makamların dikkat nazarını çel 
menizi dilerim .. , 

Tenis· 

Dağcıhk Klübü Bir 

Turnuva Hazırladı 
"Türk Dağcılık klübü", bu sene de 

bir tenis turnuvası tertip etmiştir. 
Turnuva, Türkiyedeki bütün amatör 
lere açıktır ve beş kısma ayrılmış • 
tır: 

1) Tek kadın, 2 Çift kadın. 3 Tek 
erkek, 4) Çift erkek, 5) Muhtelit. 

Maçlar 4, 5, 11, ve 12 haziranda 
T. D. K. tenis kortlarında oynana -
caktır. Her kısımda kazanan ve en 
ziyade puvan toplıyan klübe müka
fat verilecektir. 

On ikinci dakikaya doğru İzmir
liler sağdan indiler. Sağaçudarının 

ortalamasına Galatasaray müdafii 
mani olamadı. Galatasaray kalecisi -
nin topu kapmak üzere fırlayışına Ga 
latasaray müdafileri mani oldular. 
Top kalenin dört metre açığında Iz
mir sağaçığının önüne düştü. Kendi 
müdafilerile çarpıştığı için müvaze
nesini kaybeden Galatasaıay kale -
cisi üstünden aşıp kaleye giren topu 
yakalıyamadı. Izmirin bu birinci go 
lünden sonra Galatasaraylıların on 
dakika kadar süren gayretleri şütle
rin isabetsizliğinden ve fırsatlardan 
iyi istüade edememek yüzünden ne -
tice veremedi. İzmirliler de üç hü
cumda şüt mesafelerinde geciktiler. 

Yirmi beşinci dakikada Gündüz 
soliç yerinde kaptığı topu pek şuur
lu bir sürüşle kale ağzına doğru sev 
kettikten sonra sağlam bir vuruşla 

kalenin ağlarına taktı. Bu golden son 
ra Izmir takımı her dakika bir parça 
daha sönerek Galatasaraylılara ta -
mamile serbest ve taarruzda ovna -
mak imkanını vermiş oldu. 

G. Sarayın son golü: 

Yirmi dokuzuncu dakikada Ga1a -
tasarayın sağdan çektiği düzgün bir 
korner lzmir kalesinin önünü karış
tırdı. Müdafilerin güçlükle sağa doğ
ru uzaklaştırdıkları topu Necdet tek
rar kapıp ortaladı. Kalabalıktan fır -
lıyan sağiç Süleyman iki metreden 
vurarak üçüncü golü yaptı. 

Klüp puvanlarının hesabı şu su -
retle yapılacaktır: Her kısımdaki ga 
tipler klüplerine: 

1 inci (5), 2 inci (3), 3 üncü ve 
dördüncü (1) puvan verir. 

Her zaman olduğti gibi bu sene 
de turnuvaya Izmir ve Ankara tenis
çilerinin iştiraki temin edilmiştir. 

Barutgücü Alanında 
Bugün Barutgücü alanında yapılacak 

maçlar: 
1 - Barutgücü 3. Genç - Bezezyan lisesi 

takımları revanş maçları saat 9 da 
2 - Bakırköy Rum genç - Bakırköy 

rum A tnkımlan saat 10.30 da .. 
3 - Barutgücü 1. genç - Üzen spor genç 

takımları saat 13 te. 
4 - Barutgücü - LAnga B takımları sa

at 14.30 da .. 
5 - Barutgücil - Langa spor genç ta -

kımlan saat 16 da.. 

- Oldukça mesut bir insan yüzü 
var sende, dedim. Demin seni o gü
zel iki kadınla görünce buna hük
mettim .. 

- Şakayı bırak bir tarafa .. Dün
yada benim kadar bedbaht bir a
dam yoktur. 

- Bedbaht mı? 
- Evet, uzun müddettenberi 

bedbahtım .. Buna sebep bir saat
lik konuşmadır. Bir saatten, fazla 
değil ... 

Rıhtım boyunda dolaşmıya ko -
yulduk. O anlattı. 

- Bu o kadar karışık bir mesele 
değil, anlatayım bak! Biliyorsun 
ki, çok küçü.kken babamı kaybet
tim, annem büyük bir gayret ve 
fedakarlıkla onun yerini doldur -
mıya çalıştı. Yirmi beş yaşına gir
diğim zaman, anneciğim beni baş, 
göz etmek kaygusuna düştü. Beni 
Caen'e tayin etmişlerdi. Annemle 
beraber gittik. 

Az bir müddet sonra Cacn'in 

bütün gelinlik kızları benim 
evlenmek istediğimi duydular, ve 
önümde resmi geçit yapmıya baş
ladılar. 

Bir öğleden sonra, evde, iş odam
da çalışıyordum. Bir aralık odaya 
hizmetçi girerek Matmazel Henri
ot'un annesile beraber salonda ol
duğunu söyledi. 

Hcnriot hemşireleri uzaktan ta
nıyordum. Bunlardan birisi kasa
dar, diğeri annemin tesis ettiği şef 
kat yurdunda sekreterdi. 

Böyle ziyaretler olduğu zaman 
ben hiç gözi.ikmezdim. 

Bu defa nedense ayaklarım beni 
salona sürükledi. $üphesiz bu ka
derime doğru attı ğım ilk adımdı. 

Matmazel Henriot, güzel, cazip
0

, 

ince ve konuşurken insana itimat 
ve emniyet telkin eden bir kızdı. 

Serbest ve ciddi bir tavırla söz 
söylüyor ve katiyen kendinden bah 
setmiyordu. Bu hali hoşuma gitti. 
Açıldım. Ona seyahatlerden bahse
derek fotoğraflar gösterdim ve o
kuması için de bir kitap verdim. 

Zaman bize pek kısa görünü -
yordu. Müsaade istedikleri vakit 
saate baktık, ziyaret tam bir saat 
sürmüştü. İkimiz de kızardık. 

Annem ıse giilümsüyor gibi idi. 
Fakat ani bir yıldırım tesiri fi

lan olmamıştı hani.. Sadece biri -
birimizden hoşlıınmıştık. 

Akşam yemeğinde annem lakayt 

görünmiye çalışarak, Matmazel 
Henriot'dan bahsetti ve intibala-
rımı sordu. Zevkle cevap verdim. 
Soğukluğumun gitmiş olmasından 

memnun ve mesut görünüyordu. 

Tamşvar - Fenerbahçe saat 1& G. Sarayın beTaberlik golü : 
._..... ..................... ..... 

Yirminci dakikaya doğru Galata -

Maçın nihayetine kadar fazla gol 
çıkmadı. Neticede Galatasaray 3-1 
galip geldi. 

6 - Barutgücil - Langa spor A takım
lan saat 17.30 da.. Barutgücü alanında 
karşılaşacaklardır. 

B irkaç gün sonra Madam 
Henriot'tan bizi kırdaki e

vine çağ!ran bir davetile aldık. 

Matmazel Paulette Henriot, an
nesile beraber istasyonda bizi bek· 

Her iki anne arkamızdan yürü
yorlardı. Onlar çoktan izdivacı ka
falarında tasarlamışlar ve bize me
sut bir düşünceyle bakıyorlardı. 

Kırdaki köşke girdiğimizde bi· 
zi biri bekliyordu. Bu ikinci mat
mazel Henriot idi.. İşte dostum, fe
laket o vakit ba~ladı.. 
Keşki o anda oradan kaçsaydım 

da başıma gelen bunca felaketle
rin önüne geçseydim. 

İkinci matmazel Henriot, fevka
lade bir şeydi. Adeta bütün güzel
likleri ve mükemmeliyetleri ken
dinde toplamıştı. 

Paulette hoşa giderdi, fakat kar
deşi perestişe layıktı. Paulette hat
ları güzeldi, fakat öbürünün hari
kulade idi. O anda ona tapınırcası· 
na tutuldum. 

Şüphesiz ki, Paulette, o lahza· 
da ruhumu altüst eden bu hadise
den bihaberdi. Aralarında evvelce 
benim için konuştukları ve beni 
Paulette'e ayırmış oldukları belli 
idi. 

Madeleine bu yüzden bizi yal -
nız bırakmak için mütemadiyen 
fırsatlar hazırlıyordu. 

ııd 0~ln\.• fuc&Yl' \mr:? 'gl.lıi • \ı;m.. f\-&'tl\z. 

Beni çoktan sevmiye başlamıştı ve 
benim onu sevdiğimi zannediyor .. 

du. 

O nu muztarip ve bedbaht et
memek ve benim için bun· 

ca fedakarlıklara katlanan annemi 
inkisara uğratmamak için bu vazi· 
yete boyun eğiyordum. Hadisatın 
seyrine engel olmadım. Olan ol· 

du. 

Paulette'i kardeşinden önce gör
düğüm için onun namzedi sayılı -
yordum. İşin tuhafı Madeleine'i 
görmek üzere evlerine gidiyor, fa
kat Paulette'le karşılaşıyordum. 

Nihayet bu iş, bir izdivaçla ne
ticelendi. Paulette'le evlendim. U
zun gecelerden sonra, büyük bir ıs
tırap ve sıkıntı içinde bütün varlı
ğım eridi. Bu kuruntulan kafam -
dan atmıya uğraşıyordum. Bu be
nim vazifemdi. Çünkü karım beni 
bütün varlığı ile seviyordu. Onun
la evlenişim, annemi sonsuz dere
cede memnun ve meust etmişti. 

Fakat dostum hepsi bu değil. 

1 şte on beş yıldanberi evli
yiz. Karımın aşkı zayıfla

madı, bilakis kuvvetlendi. Fakat 
ben hurap oldum. 

Bugün hala Madeleine'i seviyo
rum. Bu aşk evvela tahteşşuuru -
muzda yer aldı. O da beni sevi
yor. İstikbalden hiçbir ümidimiz 
olmadığı halde lekesiz olarak biri
birimizi sevmekte devam ediyo -
ruz. 

Paulette mesuttur, ve bütün 
bunlardan haberi yoktur, kız kar
deşinin bugüne kadar evlenmeyişi
nin sebebini aramıya dahi lüzum 
görmüyor.,, 

Arkadaşım sözünü buraya geti • 
rlnce tren yoluna doğru baktı: 

[Arkası: Sayfa 8, sütun 6 dal 
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Bugünkü Hindistan: 

Mektebe girer girmez evvela 
oranın müessisi Seyit Ah

ll'ledin mezannı ziyaret ettim. Be
Yaz badanalı, duvarlarına pembe 
güller sarılmış bir türbe ... Küçük, 
ll'lütevazi. · 

Seyit Ahmet, bu mektebi tesis 
edeli yarım asn hayli geçti. Fakat 
ll'luasır Müslüman Hindistan ora
da doğdu. Bugünkü Müslümanlar 
arasındaki hareketleri anlamak is
tiyen Seyit Ahmedin kim olduğu
hu, ne yapmak istediğini bilmesi 
lazımdır. Münevverler arasında bu
:ün onun münekkitleri, takdirkarla
l'ından daha fazladır. Fakat bu bile, 
onun tesiri halfı nekadar derin ve 
canlı olduğunu gösterir. Çünkü ha
Yatımızda tesiri kalmıy.an şeyleri 
hiçbir vakit tenkit etmeyiz. 

Seyit Ahmet hareketinin dışar
dan gorünüşü şudur: 

İngilizler Hindistanı Müslüman
lardan almışlardır. Müslüman ha
kinıiyetinden bizar olan bir kısım 
liindulardan da tabii olarak mua
"enet görmüşlerdir. İngiliz ida
l'esinin ilk devri Müslümanları ez 
ll'liştir. Bir çok sebepler arasında 
tıiislümanların daha canlı ve eli si-
1'h tutar bir cemaatten olması var 
dır. Fazla olarak Müslüman ille de
fa olarak mahkum bir vaziyete düş 
tiltü için o da İngilizlere tabii ola
l'ak uzun müddet kafa tutmuştur. 
lngiliz düşmanlığı bir taraftan da 
Atüaıümanlan garp hars ve ilmine 
ll'luarız bulundurmuştur. 

Dünya Müslümanları arasında ille 
ll'luasır fikir hareketi 19 uncu a
llrda başlar, bütün Müslüman dün 
Yasındaki Ratianolist cereyanı Hin
distanda da olmuştur. Yani Seyit 
Ahmet, Hindistanın "Şeyh Abdu,, 
su Yahut "Cemalettini Efgani,, si ad 
dedilebilir. Fakat Seyit Ahmedin 
~areketi daha şamil, daha çok ka-

ık ve yerli sebeplere dayanıyor
:~· Seyit Ahmedin etrafında fi

ır, edebiyat, felsefe hatta siyasi
Y~t itibarile Hindistanda çok bü
~k addedilen birçok sima vardı. 

as ve membalan başka olmakla 
bera~r çok büyük adam yetiştir
mek sıf atile bu cereyan bizim tan
zimatı hatırlatmaz değil. 

Seyit Ahmedin cereyanın en 

Hint mimarısının ,aheaerlerin
den biri: Saaram şehrinde 

Ş:rşahın kubbeli kabri 

amiyane tarif etmek, Hint Müslü
manlığının garp dünyasile anlaş
mak ve beraber çalışmak için attı
ğı ille adım demek küayet eder.,, 

Seyit Ahmet 1817 de Delhide 
doğmuştur. Ailesi son Mo

gol idaresinde mevki sahibi adam
lardı. Yani SeyH Ahmet, Mogol i
daresinin ne kadar çürük olduğu
nu içinden bilir bir adamdı. Bu i
dareye halef olan ilk İngiliz ida
resi "Şark Hindistan kumpanyası,, 
ismini taşıyan bir ticaret evidir. 
Yani Hindistanı, İngiliz imparator
luğuna verenler evvela tüccarlar
dır. Bu idare de Mogol idaresin
den cok farklı değildi. Ne kadar 
fena olduğunu Seyit Ahmet her 
kesten iyi biliyordu. Bıraktığı ya
zılarda bunun en acı tenkitleri var
dır. Buna rağmen Hindistan, İngi
lizlerin "Şark Hindistan kumpan
yası,, na karşı büyük isyanı yaptığı 
vakit Seyit Ahmet İngilizlerin ta
rafını tutmuştur. 

İngilizler 1857 ihtilalini bastır
dıktan sonra "Ticaret kumpanyası .. 
idaresini kaldırmış. Hindistanı doğ 
rudan doğruya İngiliz imparator
luğuna bağlamışlardır Bazı İngiliz 

muharrirleri bu ihtilalin netice i
tibarile hayırlı olduğunu iddia e-

der. Lord Smith Oksford. Hindis
tan tarihinde, ihtilalden sonraki i
darenin tüccar ve sergüzeşt adam
lannın elinden asıl resmi İngilte
reye nasıl geçtiğini anlattıktan 

sonra diyor ki: 

"Geri, yalnız menfaat düşünen 
bir ticaret zihniyeti kalkmış, yeri
ne liberal bir hükumet teessüs et
miştir ... Ayni müverrih bu ihtila
lin Hindistanda eskinin yeniye kar
şı son isyanı olduğunu da kayde
diyor. 

Bu bir f ngilizin görüşüdür. Bu 
ihtilal tetkik edilirse altında bir Is-

1 1ı'i7 isvanından, Hinıiistan 
miinevverlerinin aldığı ders 

şudur: Eğer Müslüman ve Hindu 
mfü:terek çalıssavdı mutlak İnl!iliz
leri çıkarır, müstakil bir Hindistan 
teeı::siis ederdi. 

Sevit Ahmedin siyasi b~kımnan 
f ngiliz iclarr.sini tutması Müslü -
manları f ngiliz taraftan vaptı dive 
düşünmek doğru değildir. Mtislü
man tarafından istiklal davasında 
en ileri gidenler arasınna onun 
mektebinden yetişmiş C'ok adam 
vardır. En azgın istiklfıl taraftan 
flive tanınan "Hasret,, Müslüman
dır. 

Mahatmıt Gımrli. ondan bahse
derken: " Hasretle konustuğum za
man gece uvkum kacıyor .. der. 

Sevit Ahmedin İngilizleri tutma
smdaki tarihi sebepler arasında bir 
df' psikoloii meselesi vardır. Müs
lüman. eski Şark felsf"fesindE>n zi
yade Garp fel6efesine vakındır. Bu
nun sebebi belki de Miislüman dün 
yasında felsefe Yunan ilim ve fel
sefesile temastan doğmuş olma
sındandır. Her halde Müslüman, 
j!arple. şarkı. zihnivet itib11rile bir
leştiren, tarihi halkadır. Garbı. or
ta devirden muasır devre ~eciren 
fikir amillerinin arasında Mfüılü
manın rolü hastadır. Garplı. Müs
liiman la karsı karsıya gelince ken
dini baska hissedebilir. fakat Uzak 
Şarka yahut Hindu alemine girin
ce birdenbire Miisliimanı kendine 
daha yakın bııluvor. Bununla ~ar
bin yahut Miisliimanın felsefesi 
Hindununkinden yüksek olduğunu 
iddia etmiyorum. Bence yüksek, 
alcak bir zihniyet yoktur, yalnız bi
ribirlerinden başka zihniyetler var 
dır. Bir İngiliz mütefekkiri bana 
Hindistanda dedi ki: 

"İslamiyet garbın dini olm•lıv
dı. şarklılar onu bu hale soktu, Hı
ristiyanhk şarka yaraşırdı, "uph
lar ona bu .rarip şekli verdiler.,, 
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lstanbulun içinden: 

Evkalın T Qftlelen suya için yaptırdığı hususi tesisat 

Temiz Memba Suyu 
Bulmakta Niçin 

Sıkıntı Çekiyoruz? 
YAZAN: 

S ıcaklar başlayınca, bir .~ar
dak soğuk su kadar ozle.

diğimiz ne vardır? .. Şehrin, su sa
tan köşebaşı dükkancıları, seyyar 
sucular hepsi faaliyete geçtiler. 
Terledikçe soğuk su içmek isteriz. 

Fakat, Istanbulda, iyi ve temiz 
su bulmak o kadar kolay bir iş 
değil ... Her yerde Taşdelen satı

lır. Halbuki, Taşdelenin sahibi o
lan Evkaf idaresi bile, bu kadar 
çok suya malik olduğunu hayret
le seyrediyor. Memba suyu, diye 

satıalan kapalı şişenin içindeki ma

yiin ne olduğunu, doldurandan 
başka kimse bilmiyor. 

Jstanbulun içme su ihtiyacı üze
rinde hiç bir zaman ehemmiyetle 
durulmamıştır. Bir ço1< memba 
sularını elinde bulunduran Evkaf 
idare 'nden bir za , şehrin içme 
suyu meselesini şoyle hulasa edi
yor: 

- lstanbulda çok ve çeşitli 

REŞAT FEVZi 
memba suyu var. Bu sular, teşki
latlı bir çalışma ile şehre munta
zam bir şekilde getirilirse, ihtiy•
cı karşılar. Bir çok yabancı mem
leketlerde bu kadar bol su yok
tur. En meşhur Taşdelendir. Ya
pılan ta})lillerde de, bu suyun en 
sıhhi olduğu anlaşılmıştır. Fakat, 
bu ismin şöhretinden istifade ede
rek, her nevi suyu Taşdelen, di
ye sabyorlar. Bu suyun mikotan, 
bugünkü halde fazla değildir. Hal
buki, bütün Istanbulda, Anadolu
da Taşdelen satılıyor. Bu i~-te bir 
sır ve keramet olsa gerek .. 

Suyun çoğaltılması için Taşde
len membaında tesisat yaptırıyo

ruz. Makinelerimiz gelmiştir. Yaz 
bitmeden işe başlanacak. Bu tesi
sat tamamlandıktan sonradır ki, 
günde 50 ton Taşdelcn istihstl ede
bilecegiz. 

~~~~~~~~~~~ 

A lemdağı civan, iyi su bakı
mından çok cômert ... Veri

len izahate göre, Taşdelen mınta
kasında, bir çok kaynaklar var. 
Biribirine muhtelif mesafelerde o
lan bu suların hepsi de hemen ay
ni ayarda .. Mesela bir iki yıldır ta
nılan Defneli suyu, Taşdelenin 

ayni imiş... Defnclidcn başka, ci
var halkının Miıtevelli suyu, de
dikleri bir su daha var. Henüz isim 
verilmemiş membalar da var. Fa
kat. bu suların hiç birinden liyt
kiyle istifade edilemiyor. Modem 
tesisat ve taşıma vasıtası yok .• 

Saheserler 
' 

( 15) 
SELÇUKLARIN PENCERE KA

PAKLARI - Bugün resmini koy
duğumuz pencere kapakları Türk 
ve İslim eserleri müzesinin beşin
ci salonunda teşhir edilmektedir. 
Konyadan Sadrettin Konevinin ca-
miinden getirilmiştir. Yarım asır 

evvel caminin diğer pencere ka
natlan aşırıldığı için kalan son 
parça da müzeye getirilmiştir. 684 
yıl önce ceviz ağacı üzerine kabart
ma olarak işlenen bu pencere ka-

paklan Türkiyede Selçuk ağaç iş
leri arasında birinci sayılabilir. 
Selçuklular ağ.AÇ ve çini işlerinde 
çok ileri gitmişlerdi. Bu sanati ka
dim Yunanda, Romada ve Bizans
ta göremiyoruz. 

Konyadaki Mevlananın, Akşe

birdeki Mahmut Hayraninin mezar 
sandukalan, Amasya, Aksaray, Ye 
nitehir, Konyanın bazı camilerin
deki oyma minberlerde bu sanatin 

muhtelif tecellilerini görürüz. 

Sular hakkında bana izahat ve

ren zat. bu arada şunu söyledi: 

- Geçenlerde gazetelerde oku

dum. Belediye, Maarif idaresinden. 

mekteplerde çocukların hangi su
yr içtiklerini, susuz mektep olup 

olmadığını sormuş.. Mekteplerde 

talebe terkos içer.. Terkos içile

bilir bir su mudur, değil midir? 

Bilmiyorum. lstanbulda Hamidiye 

suyu en boldur. Bu su dahi pahalı
dır. Yahut, bu su dahi teşkiliıtsız

dır. Ucuz ve teşkilatlı olsa, her 

halde mekteplerde çocuklarımıza 

hiç olmazsa Hamidiyc suyu içir
tiriz. 

Derecesi 1 ve O, 75 olan Alemda
ğı civarındaki iyi memba sulann
dan başka, Evkaf idaresi. şu son 
günlerde, Karakulak suyuna da 
sahıp oldu. 

Beykozdan bir iki saat ileride, 
Dereseki civarından çıkan Kara
kulak suyu yıllardanberi, bu köy 
halkı tarafından çıkartılır ve satı
lırdı. Evkaf suyun Çlktığı arazinin 
kendisine ait olduğunu iddia ede
rek mahkemeye müracaat etmiş .. 
bir kaç sene süren muhakeme ne
ticesinde, Karakulağın Evkafa ait 
olduğu kabul edilmiş ... 

Bu su da, iyi bir membadır. Fa
k.at modern tesislerin yokluğundan 
istifade edilemiyor. Boğazın iki 
sahilinde daha bir çok iyi sular 
var. Bunlar, ayn ayn ellerde ve 
idarelerde istismar edilemeden 
akıp gidiyor. Halk, bütün bu su 
bolluğuna rağmen, ,ehrin içinde, 
hilesiz, temiz ve ucuz memba suyu 
bulmakta güçHlk çekiyor. 

[Arkası: Sa,.ta 8, sQtun 8 da) 
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Bugünkü 
Hindistan 

(Ba.,ı 7 incide) 

29 - 5 - 938 

Temiz Memba 
• • 

Suyu Bulmak lçıkl 
(Başı 7 incide) 

KIZILCAHAM.AMDA: SAMSUNDA 19 MAYIS ŞENLiKLERi: AYDINDA: Seyit Ahmedin siyasetini bı
rakır da tahsildeki fikrine 

dönersek orada onu daha kuvvetle 
garbe dönmüş buluyoruz. Hint 
Müslümanlarını garplılaştırmak i
çin çok uğraştı. Nihayet "Aligar,, 
mektebini tesis etti. 

Ç amlıcalardaki suları da ya· 
bana atmamalı .. Bu civar· 

da 4--5 türlü su çıkar. Birib~· 
rinden güzeldir. Fakat, gariptir kı, 
Usküdar ve civarındaki hall<JJl 
hepsi Çamlıca sularından içme:· 
ler. Çamlıca suyu alanların da mu· 
him bir kısmı, kuyu suyu içtikle
rinin farkında değillerdir. 

Yüzden Fazla 
Kaza Olan 
Fena Bir Yol 
Kızılcahamam, (TAN) - Kasaba

mızla Ankara arasında işliyen yük 
kamyon ve yolcu otobüslerinin çoğu 
çürük. çarık şeyler olduğu görül
mektedir. Bu yolda şimdiye kadar 
vukubulan yüzden fazla kazanın de
vamı istenilmediğine şüphe yoktur. 
Lakin sadece hüsnü niyet kafi değil
dir. Bu vesaitin çok sıkı bir muaye
neden geçirilmesi behemehal lazım
dır. 

Bir Folklör 
Toplantısı 
Yapıldı Müslüman bir münevver bana 

dedi ki: Evkaf idaresi, Taşdclen ve A· 
lemdağı civarındaki diğer sular· 
dan tam randıman alınca. bunları 
hilesiz, bol bir şekilde, asri vasıta
larla şehre getirecek, bugünkün· 
den ucuz bir fiyatla halka satacak· 
tır. Garanti edilmiyen memba su: 
larının küçücük bir şişesine şimd• 
beş kuruş veriyoruz. lki bardak 
suya beş kuruş ... 

Bir su şehri olan İstanbul için, 
bu fiyat ne kadar hazin! .. 

Damızhl< Aygır Gönderildi 
Kızılcahamam, (TAN) - Ziraat 

Vekaleti, kazamızda damızlık bir ay
gır ve bir eşek göndermiştir. Ancak, 
kazamızda aşım durağı olmadığı ve 
mevcut nahiyeler de merkeze pek 
uzak olduğu için bu aygırlardan is
tifade ediimesi köylü için hem mas
raflı, hem de güç olmaktadır. Aygır
lann her nahiye merkezine götürü
lüp münasip müddet bırakılması, bu 
müşkülün önüne geçecektir. 

,... 19 Mayıs gençlik ba~·ramı Samsunda da çok parlak şekilde kutlan
mıştır. Yukardaki resim idman hareketleri yapan Samsunlu kızlarımın 

Aydın, (TAN) - Civar halkevlerin 
den ve C. H. Partilerinden gönderi
len mümessillerin de lştirakile hal
kevinde bir folklor toplantısı yapıl
mıştır. Vali Özdemirin riyaset ettiği 
bu içtimada Ethem Menderes, top
lantının ilmi mahiyeti hakkında söz 
söylemiş, Hikmet Şölen de derleme 
işleri hakkında hazırladığı yiiz say
falık raporu okumuştur. Bundan son 
ra birçok mümessiller söz almışlar
dır. Neticede, derleme işlerinin hız

landırılması için esaslı tedbirler alın 
mıştır. 

- Seyit Ahmedin İslamiyeti gar
be göre, yani akli bir şekilde tef
sire çalışması biraz da yaşadıin za
manın tesirile olmuştur. Çünkü 
dünyada o vakit Rationalist bir ha
va esiyordu. Fakat muhafazakar
lara karşı lazım geldiği kadar kafa 
tutamadı. Onlara bir taviz yaptı. A
lij?arın din tedrisatını softalara bı
raktı. Kendisi reformlarında Müs
lümanları kafalarile değil. hareket
lerile, harici görünüşlerile garba 
benzetmiye calıştı. Bize asıl lazım 
olan garp zihniyeti, garp ilmi idi, 
biz muasır diinyada mevki alacak 
bir Hint Müslümanlı~ı istiyorduk. 
Onun terbiye ve tahsilinin yetiştir
diği Aligar mezunu örnek bize şöy
le tarif edilebilir: " Zevahiri mua
sır, dimağı uyuşuk ve müteassıp. 

Din bile onun için zahiridir, sırf 

politika oyunlarına alet olan cansız 
bir şeydir.,, 

(Hikayeden Mabaat) 

gösteriy~. 

GlRESUNDA: BURSADA: 
iki Sevgi 

(Başı 6 ncıdcı) 

BALIKESİRDE: 

lht ·yar Adam 
Otobüsten 
Düştü Yaralandı 

6 Vatandaşı 
Olümden 
Kurtardılar 

Akşamleyin, halkevi, gelen mü -
messiller şerefine Pınarbaşı bahçe
sinde 60 kişilik bir kır ziyafeti ver
miştir. Yemeği müteakıp, Aydında 

yetişen halk şairlerinin hayatından 

bahsedilmiş, şiirleri okunmuş ve Ay 
dın halk türküleri çalınmıştır. 

Yazhk Mahsul Çok iyi 
Aydın, (TAN) - Yazlık ekimi çok 

iyi gitmektedir. Çiftçi büyük gayret 
göstererek, havaların yağmurlu de
vamından kaybettiği zamanı telafi 
etmiştir. Gerek pamuk, kerek dlğer 
yazlık zeriyat, geçen seneki mikta
rı çok geçmiştir. Bunda Nazilli pa
muk istasyonunun vaktinde ve fazla 
tohum dağıtması, tohum tedariki i
çin geçen yıllarda görülen müşküla
tın kalkması büyiik amil olmuştur. 

- fctimai teceddiitleri? 

- İşte demin uğurladıklarılJ\ 

Paulette ile Madeleine'dir. Şimdi 
ıstırabımı anladın mı? Senelerdir 

bu derdimi dökmek için birini a· 
nyordum. Biraz ferahladım. }ler 
gün bu tahammülsüz işkencenin al· 
tında eziliyorum. Bir saatlik geve
zelik, arkadaşlık, nezaket buna se
bep oldu. 

Bir Kadın, Bir 
Erkeiji Vurdu 

Balıkesir, (TAN) - Ahmet km 24 
yaşlarında Atika, Üçpmar köyünden 
Mehmet oğlu Muradı evine almış ve 
arkasından bıçakla yaralamıştır. Mu 
rat hastaneye kaldırılmış, kadın ya
kalanmıştır. 

Bir Katil Mahkum Oldu 
Balıkesir, (TAN) - Çağışın Ner

gis köyünde eniştesi Mustafa oğlu ls
maili öldüren Osman oğlu Fevzinin 
muhakemesi bitmiştir. Katil altı se
ne hapse mahkum edilmiştir. 

Bursa, (TAN) - Çekirgeden bu
raya gelen şoför Yusufun idaresin
deki 32 numaralı otobüs Adapalas o
telinin yanından geçerken bir kaza 
olmuştur. Kayahan mahallesinden 
Komanovalı 62 yaşında Demir, oto
büsün arka kapısından yere düşmüş
tür. Yolcuların feryadı üzerine oto
büs durmuş, Demir yaralanmadığını, 
yalnız ceketinin yırtıldığını söyle
miştir. Fakat sağ kolunun mafs:ılın
da ehemmiyetli surette yaralandığı 
görüldüğünden hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

Giresun, (TAN) - Geçen Kanunu 
evvelin 19 uncu günü, Terme ırmağı 
ağzında demirli iken çıkan şiddetli 
fırtınadan sakınmak için sığınacak 
yer aramıya giden, fakat direği km 
lıp yelkenleri parçalanan ve motö
rü duran, iiç gün üç gece böylece 
denizde çalkanan Trabzon limanına 
mensup ve Yusuf reisin idaresindeki 
dokuz tonluk motördcki altı vatan -
daşı muhakkak bir ölümden kurta -
ranlar tnltif edilmiştir. Tirebolu is

kelesinden bu kazayı görünce her teh 

likeyi göze alarak "Tayyare,, adlı 

küçük motörle imdada koşan motör

cü Ahmet usta, Mehmet Odabaşoğlu, 

Osman Durmuş, Osman Zuymak, Ha 

san Durmuş, Besim Reis, Mustafa 

----o---
CANKTRIDA: -------

Feci Bir Kamyon 

Kazası 

- Yalnız kağıt üzerinde kaldı. 

Hulfısa Aligar tahsilinin tesiri ha

ricidir. Bir pratik tarafı oldu~unu 

inkar etmiyorum. İlk defa Müslü

manlar arasında idare adamı yetiş

tiren bu müessesedir. Bence en bü

yük tasavvuru, (1) ordu lisanını 

tahsil lisanı yapmaması ... 

- Bununla muasır bir tahsil ya
pılabilir miydi? 

- Fen tabirlerini hariçten al -
mak şartile evet. 

- İngilizler o zaman müsaade e
derler miydi? 

- Hayır, diye cevap verdim, ge
vezelik ve nezaket değil, başkasını 
bedbaht etmemek için yapılan bit 
fedakfırlık .. Çünkü sen o kadar iyi· 
sin! 

Arkadaşım, başını salladı ve acı 
ile gülerek: 

- Belki!. dedi. 

nik ve metot, garptan alınıyor, ah· 
lak esası kendi felsefemizden. 

Kabahati olmadığı anlaşılan şoför 
serbest bırakılmıştır. 

Çankırı, <TAN) - Kastamonudan 
Ankaraya 26 yolcu ile gitmekte olan 
108 numaralı kamyon, Çankırıdan 13 
kilometre uzakta, birdeı:ı bire hende-

Hulasa Seyit Ahmet, bize ya· 
rım arsa yakın bir zaman kaybet· 
tirdi. Bana kalırsa Hint Müslüman· 
!arına Seyit Ahmet o zaman vazih 
bir ideoloji vere idi, biz şimdi çok 

GIRESUNDA HASTANE YAPILIYOR: 

rahim Yazıcı, Ali Şeref motörü ma

kinisti Mehmet Durmuş, valimiz 

Feyyaz Bosut tarafından takdir edil
mişler, Vekiller Heyeti kararile bun

lara yüzer lira da gönderilm!ştir. 

Hastane Y apllmasına 

Başlanlldı 

ağır, üçü de hafifçe yaralanmışlar
dır. Ağır yaralılardan ikisinin gözü, 
kafası parçalanmıştır. Şoför Celalin 
henüz yeni ehliyetname almış ve a
cemi olduğu anlaşılmıştır. 

ARAPKIRDE: 

iki Kızı Kaçırdllar 
Arapgir, (TAN) - Aşağı Yabanlı 

köyünde, Ahmet kızı 17 yaşında Ha
tice, Ahmet oğlu İbrahim tarafından 
kaçırılmıştır. Zabıta, kızı bulup e
beveynine teslim etmiş, İbrahim tev 
kif edilmiştir. Yine İnköyünde Ilısa-
nın henüz reşit olmamış kızı 

- Bilemem. Yalnız bugün Ali
gar terbiyesinin iki kısım münev
ver yaptığını söyliyeceğim: Birin
cisi kah.ıı ~fu din nnJ:ırr.11 itl~lr na
zımı değil, halkın gözünü politika-
da boyamak için kullanılan bir a
let. Bizi ebediyen Kurunu Vusta
da bırakan bir zümre, ikincisi yeni 
vücude geliyor ve eskiye isyanla 
doğdu. Onlar yeni bir cemiyet ve 
ahlfıkiyat kurmak istiyorlar. Tek-

(1) "Ordu lisanı MilslUman lstnfısındatl 
sonra Illndistanda doğmuş ve tekenunnı 
etmiştir. Şimalde en ziyade konusulut· 
Sar! ve nahvi snnskrittir, yani bünye ıti• 
bnrile (Endu - Oropcn) bir lisandır. :En 
çok Acem ve Arap kelimeleri vardır. Bıraı: 
d:ı tilrkçc vardır. _ ... _ - ---

Giresunda 60 yataklı yeni hastanenin temel atma merasimi yapıl· 

nııştır. Yukardaki resimde, temt"l atma merasminde hazır bulunanlar gÖ· 
riilüyor. 

Giresun, (TAN) - 60 yataklı has
tanenin temel atma merasimi kala
balık bir kütle önünde yapılmıştu. 

İlk taşı vali Feyyaz Bosut koymuş, 
kurbanlar kesilmiştir. Sıhhat müdü
rü doktor Cemil Şencan ve belediye 
reisi Eşref Dizdar ile vali birer mı
tuk söylemişler ve bu yeni eserden 
dolayı Giresunluları tebrik etmişler
dir. 

Zeynep, İbrahim oğlu Hüseyin 
tarafından kaçınlmış ve berbat edil
miştir. İkisi de yakalanmıştır. 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrıların~zı derhal keser. icabında günde üç kate alınabilir. -------

Ben yanına gittim. Bu dakikada Leon bana ses
lendi. Lcon ve erkanı harbiye reisi, demir
yol köprüsünün birkaç yüz metre gerisinde bir 
erkanı harbiye dairesi kurmuşlardı. Giinlerden beri 
yağmur yağmadığı için yollar kuru idi. Binanın üze
rindeki taş dam, en büyük güllelere bile mukavet e
diyordu. Leon motosikleti göstererek, oraya gidip 
dinlenebilirsin, dedi. Dört gecedenberi uyumadığım 
için, bu binaya gidip uyumayı düşündüm, orada mü
kemmel uyuyacağımı tahmin ediyordum. Tünelin ka
pısında daha üç motosiklet vardı. Leon: 

- Biz A~ıssa kumanda heyetiyle istişareye gidi· 
yoruz, dedi. 

Heplmiz motosikletlere bindik. Yola çıktıktan az 

sonra Olias'a vardık. Yollarda ışıklar gayet zayıf ol

duğu için gayet yavaş gidiyorduk. Olias, bizlrn sol 

cenahın merkezi idi. Bütün mıntakanın kumandanı 
General Mena da orada idi. Olias'ta gayet iyi yer
leşmişlerdi. 

Olias, büyük mülk sahiplerinin terkettiği malika
neleri, siyasi ve askeri maksatlarda kullanmak için 
biriktirdikleri bir çok mühimmat ve teçhizatı havi 
büyük bir kasaba idi. Erkanı harbiye, kasabaya gir· 
mezden evvel yolun üstündj!ki bir evde yerleşmişler
d;. Evin önüne çekilen bir duvar, onu düşman gülle
lerine karşı koruyordu. Fakat kasabanın en büyük 
evi olduğıı ıçin tayyarelere cazip bir hedefti. Hele 
böyle mühim bir maksatta kullanıldığını öğrendik- -l 

leri zaman, bombalarına bunu hedef tutmamaları 
mümkün değildi. Bizim tayyareler o gün öğleden 
sonra Olias a. geldiler, yanlışlıkla iki bombayı mer
keze yakın bir eve attılar. Fakat hatalarını çabuk 
anladıklan !ç!n, yaptıkları hatayı tamir etmek üze
re, lazım olan mühimmatı yanlarına aldılar, bom
balarile, mıtrıılyözlerile bir saat Bargas'ta düşman 
siperlerini dövdüler. 

General Mena'nıJll yanına vardık. Bu altmış yat
larında, uzun boylu, yumuşak dilli, gece, gündüz pi-

-49-
jamasile gezen, sigaradan bıyıklan yanmış bir adam bir askere ras1geliyç-"!"dum. Mena, kendini zevkle işi-
dı. Arkadaşıma dedi ki: oe hasretmışti. İşler ne kadar ağır olursa olsun, o-

- Dinle Leon, yarın hücuma geçiyoruz. nun daima canlı, seri, tabii bir tavn vardı. Çok mü-
Gözlerini yüzümüze dikti. Bizim emir beklediği- kemmel bir kumandandı, herkes de onu seviyordu. 

mizi görünce kağıtları arasında daktilo edilmiş emir- Birkaç gün evvel Olias'ın dışına yerleştirilen bi-
nameyi ::ırad~ Kağıdı bir türlü bulamıyordu. Mua- :dm 10,5 luk toplarımızı düşman tahrip etmiş, bu a-
vinine kopyesi olup olmadığını sordu. Kopyesi oldu- rada bir binbaşı ölmüştü. Ölen subay, her zaman ce-
ğunu anlayınca bunu aldı, bize verdi. saretile şöhret kazanmış bir askerdi. Bu haberi ken-

Gelen emirleri okuduk. Bu ertesi gün hücuma disinc getirdikleri zaman, Mena, ceketini pijaması-
başlamak için gelen emirdi. General Mena, Leon'a mn üstüne geçirdi, doğru bataryaya koştu. Bazı su-
döndü: baylar, başımız üstünde uçan tayyarelerin geçmesini, 

- Okuduğunu bir daha tekrar et, dedi. İyi anlayıp beklemesini rıca ettiler, fakat o bombardımanın or-
:ınlamadığım öğrenmek istiyorum. tasında yalnız başına bataryaya koştu, bütün olup, 

İhtiyar adam, arkadaşları arnsında, kahvehanede bitenleri öğrendi, lazım olan emirleri verdi, sonra: 
iskan.bil oynıyan bir rnüteknide benziyordu. insana -· Zavallı cocuk ... Zavallı çocuk, diye ağlıynrak 
çok hoş bir tesir yapıyordu. Beni ikinci defa gördüğü yammıza gelch. 
halde ısmimle tanıdı. Kumanda ettiğim taburu söy- Etrafımızda mütemadi surette iniilfıklar oluyor-
ledi ve şimdi benim kumanda ettiğim taburların yer- d:ı. Erkanı harbiyenin bulunduğu bina büyük, fakat 
!erini saydı. Görünüşte gabi bir adam hissini verdiği zayıf ve çürüktü. Her infilakta duvarları yıkılacak-
halde, çok zeki, hatta en küçük teferrüatı gözünden mış gibi sarsı:ıyordu. Bazan yeni bir infilak olduğu 
kaçırmıyan bir adamdı. Garajlarda ne kadar otomo- zaman o yüzünü pencereye dayar, hayretle sorardı: 
bil olduğunu, her bataryada ne kadar el bombası ol- - Bu hayvanlar şimdi ağır toplar mı getirdiler? 
duğunu, depolardaki teçhizatı, hangi gün, hangi za- Leon, emirnamenin umumi hatlarını tekrar etti. 
bitin nereye sevkedildiğini, hepsini biliyordu. Hidi- Mena: · 
seleri ona anlatmıya lüzum yoktu, ortaya bir mevzu - Fakat bu kopye nüsha bana ait değil midir? 
atılır atılmaz, evvela o tzaha başlar, bundan başka en dedi. 
ince teferrüatı hakkında malumat verirdi. Generali - Evet ... Fnkat onun ehemmiyeti yok. Hadiseyi 
gördüğüme çok memnun oldum. Şimdiye kadar llk ilk bakışta kavrayıp kavramadığınızı anlamak iste-
defa, yan uykuda, alakasızlıktan kurtulmuş büyük diın. Geçen nkşam düşman Bargas'a kırk kamyon ee-

tirdi. Her halde bu kamyonlarda şeker yüklü değildi. 
Hücum etmeliyiz. Sizin adamlarınız nasıldır? 

- Çok mükemmel. Her şeye hazırdırlar. 
- Hareket noktaları nereleridir? 
- Onları sen bilirsin. Fakat bu akşam onları ıslah 

edebiliriz. Edemez miyiz? 
Bu sö.rü soylerken benim yüzüme baktı. Ben ba

şımı salladım. Sonra bana hitap etti: 
- Bu hareket noktalarını ıslah için ne yapmak 

lazım dersiniz? 
Demiryolunda bulunan iki üç alayı Bargas istasyo

nuna nakledinız. Zeytin ormanlıklarına daha kuvvet 
teksif ediniz. Fakat bunu yapmak için daha fazla ıo
pa, ve mitralyöze ihtiyacımız var. 

- Mükemmel.. Fakat zeytin ormanlarından vaz
geçiniz. İstasyon daha mühimdir. İstasyondaki kuv
vetler bizim cepheden ve arkadan kasabayı muhasa
ra edinciye kadar, hücum ormanlardan başlıyamaz, 
dcği~ mi? Onlar evvela mezarlığa hücum edccckler
ciir. Faktt+ Ohas ile Bargas arasındaki dağların üze
rinde kıımızı bayrağı gördükten sonra hücumlnrına 
devam eriemezler. He ... değil mi? 

Ben fikrine ı~tirak ettim. 
- Bu gece ıki topçu taburu size gelecektir, yanla

rında da 10,5luk toplar ve 7,5luk bir batarya vardır. 
Bunlar yoldadulnr. Bunları kar9ılayın ve mevkileri
ne yerleştirin. Bunları yerleştirirken çok dikkat e
diniz. Yeni olr yol açmamalı. Cabanas istasyonuna 
düşman ateşini çekmemeliyiz. Anlıyor musunuz? 

Leon, ona, o gece yapacağı işleri, planlarını anlat
tı. Hücumun ınkişaf edeceği araziyi tetkik etmemiz 
lazımdı. Hangi kuvvetlerle yürüyeceğimizi ve mev
kileri tarif etti Mena bütün bunları kabul etti. Yal· 
nız tabu~lanna tahsis edilen mevkilere itiraz etti. 
Çünkü Mena'nın anarşistlere itimadı yoktu. , 

- Fert olarak C. N. Z. nin adamları mükemmel
dir. Fakat bunlar bir araya geldikleri zaman, öteki 
taburları da altüst etmekten başka bir işe yaramaz-
lar. dedi. (Devamı var J 

! 
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SEYMSAMiL 

Şamilin Zekisı Bütün 
Nöbetçileri Atlatmıştı 

t - Şarnilin mübarek vücudunü 
aşıyan --onu l ··1·· d ··ı·· tıl ' n c. o um en o ume a 

an fedakar h r s ·1Ah Çekt'.... . . ayvan... ana sı a 
ken~~ ıçın benl affet... Seni, 

n· ı bahtına terkediyorum. 
ıye, bağırmıştı. 

ho~rtık gecenin derin zulmeti, A
lın b~nun haile sahnesi üzerine, ka 
bü ır ınatem perdesi germişti. 
Bil ~an ateşleri de her tarafta ke-

nıış· b~ı·· sÜk. ' u un muhiti meşum bir 
B unet istila etmişti. 

}J u sırada, Şamilin amcası (Berti 
an) gelerek: 

o;; liadi... Vakit geçirmeden, son 
b nu~u~u oynıyalım. 

... etnıştı .. Şamilin kalbi, dayanıl

.. ıaz b" 
ır ıstırap ile sı:damıştı. 

!ll~ K~şke ölseydim de, böyle bir 
dı Urıyet karşısında kalınasay

ın. 

n· 1Ye, ınınldanmıştı. 
Se:a~ilin hakkı vardı. Tam sek
ta 

1 
gun, Aholkonun kayalarını, 

~arını kıpkızıl kana boyamıştı. 
llıa~lko. kayasının wtü, bir ölüm 
ar Şerı halini almıştı. Bunların 
~a asında, düşman gülleleri, altında 
l'e~ iveren sevgili zevcesi (Cevhe
lıa le henüz üç aylık oğlu (Mo
bu~rned Said) de vardı... Bütün 
bn arı bırakıp gitmek, nasıl ka-

0lacaktı? ... 
rakat .. k" . şa . • ote ıler, ısrar edıyorlar .• 

be ~1~1 bir an evvel bu ölüm çen
lar~~ın içi!lden çıkarmak istiyor
~ Eğer ortalık aydınlanmadan 
ı... el, o müthiş Rus muhasara hat
"• ge "lın b\a çı ezse, artık Şamil de, 1-
lrıü~t le, bütün o din ve millet 
~ ectesı de, hulAsa, her şey 
Jı.._ \'olacak, işte dü§lllan asıl o za
~ll b"• lJ Uyük bir zafer kazanacaktı. 
hoıkzun ipler hazırlamışlardı. A
~'U 0 kayasının etrafını çeviren 
"o YUsu deresinin üstündeki, o ba!il 
\l tıd'" ~ - :r 
bir ur~cu uçurumun ortasında, 
> .... !tıagara vardı. Evvela Şamilin 
""Vces· ll:ı ı Fatmatı ve sonra oğlu Meh-

~ ~aidi iplerle bu mağaraya in
' ış1:1'di. Sonra da, Şamil ile arn 
bı.ıı "e uç arkadaşı, ayni şekilde A
~:.0nun ölüm sahasını terketmiş
~ 1• 'Ve böylece, korkunç bir ma
~ llnın en heycanlı safhasına gir

hJ §}erdi. Evveli, her tarafta müt
&o § girdaplar teşkil. eden dereyi. 
~a da, derenin sahillerinde ge
~l nus nöbetçilerini nasıl geçe-

erdi? 

he Ş~lnilin zekAsı, bütün Rus nö
~~Uerini aldatmıya kafi gelmişti. 
laı eıa, o mağaradan, bin müşkü
di Ue derenin kenarına inmişler
b~ Oradaki ağaç dallarından küçük 
'al &al vücude getirmişlerdi. Bu 
hu ltı Üzerine birkaç kazık dikerek 
~~lan yamçılarına giydirmişler, 
~& ~~lannı geçirmişler .. salı, su-

ıtıverınişlerdi. 

te~ z~.firi karanlık içinde salı gö
llobetçiler-

- Kaçıyorlar. 
biye b ... 

Salı • agırmıya ve ateş ederek 
duıt kovalamıya başlamışlardı. 01-
~a geniş bir mıntakayı, muha
lllil ız bırakmışlardı. O zaman Şa
ğaç' ~~hilde mebzulen bulunan a
lciiıAgo~delerinden birini, bin müş
bı at .. ıle ırmağın üzerine uzatarak 

har koprü yapmıştı. Oğlu Gazi Mo
di ~edi sırtına, çizmelerini de 
hi{e erinin arasına almış, karşı sa

cas aşmıştı. Zevcesi Fatmat, aın
§1 ~ Bertı Han ile diğer üç arkada
g a. bu korkunç ecel köprüsünü 
lt~rn~ye ~uvaffak olmuşlardı. Fa
tı. lrndı, en çok tehlike başlamış
lard ıl ınuhasara hattını yaracak-

ı. 

Çilliarıct kordon hattındaki nöbet
?tı e~, Şaznn ile arkadaşlarını gör· 

e te gecikmemişlerdi 
-fr:_ 
l) .. uındi o? Dur! 

§e ~y~ bağırarak şiddetli bi; ate
~ışınişlerdi. 
0 ert' H ri} . ı an, bir kur~unla yere se-

ıU::ışu. Şamil ile diğerleri, bu (). 
fırtınası içinde çarpışarak geç 

mişlerdi. Ve bu geçişte de biri yüz
başı olmak üzere, sekiz Rus nefe
rini öldürmüşlerdi. 

Bu mücadelede sağ kalan birkaç 
nefer, çarpışmanın şiddetinden oka 
dar bunalmışlardı ki, - gecenin ka
ranlığı da inzimam ettiği için -
kendilerini bu acı akıbete uğra

tanların kimler olduğunu bir tür
lü farkedememişlerdi. 

MACERANIN EN HAZIN 
KISMI 

Şamil, birkaç yerinden yaralan
mışb. Omuzunda taşıdığı Gazi :\fo
hammedin de baldırında derin bir 
süngü yarası vardı. Bu yaralar -
dan, mütemadiyen kanlar sızıyor
du. O altı yaşındaki çocuk, hariku
lade bir metanet gösteriyor, ıstı

rabından şikayet etmiyordu. 
Şamilin zevcesi Fatmat, yedi ay

lık hamile idi. Buna rağmen, bü -
yük bir sükünet ve tahammül gös
teriyordu. 

Artık, bütün kuvvetlerini sarfe
diyorlar, ortalık ağarmadan, o teh
likeli mıntakadan uzaklaşmıya ça
lışıyorlardı. Sarfettikleri gayret 
sayesinde, dağ geçitlerinden biri
ne tırmanmışlar, Gimri vadisine 
ttşmışlardı. 

* Kısa bir müddet sonra Ruslar, 
Şamilin Aholkodan sağ olarak çık
tığının farkına varmışlar, her ta -
rafta büyük bir şiddetle araştır

malara başlamışlardı. General 
Grabbe, Dağıstan ve Çeçenistanın 
bütün köylerine emirnameler gön
uı::nn1ş, Şamill kab 1, ve yahut o
na yardım edenleri, en ağır ceza
larla tehdit etmişti. 

Generalin bu hareketi, öteden
beri Şamili çekemiyenlerı hareke
te getirmişti ve derhal bu büyük 
kahraman aleyhinde cereyan baş 
göstermişti. 

Onun hakiki dostu ve taraftar
ları ise, bu vaziyet karşısında bir 
müddet hareketsiz kalmayı muva
fık görmüşlerdi. 

Daha dün, bütün Dağıstana ve 
bir kısım Çeçenistana hakim olan 
koca lider, şimdi dağ başlarında, 
yalnız kalmıştı. Hatta bir aralık, 

Gimriye gidip orada bir müddet is
tirahat etmek istemiş ise de, doğdu
ğu avulun köylüleri bile onu yan-

larına yaklaştırmamışlardı. Ken -
disi, son aldığı yaralardan çok kan 
döktüğü için, son derece zayıf ve 

bitkin bir bade idi. Minimini Ga
zi Mohammedin yarası da geçme
mişti. Zevcesi Fatmat ise, artık 
doğurmak üzere idi. 

Bu elim şartlar altında, dağlar

da serseriler gibi sefil ve perişan 

bir hayat geçiren. ancak derin ma

ğaraların kuytu köşelerinde açlığın 

ve mahrumiyetin ıstıraplarını çe -

ken Şamil, kendisinin uğradığı bu 
acı akıbetten ziyade, zevcesi ve 
küçük yavrusu ile, üç kişiden mü

rekkep olan sadık havarisini bu se
f alete mahkum ettiğinden dolayı 
müteessirdi. 

* Şamil, böylece perişan ve muz-

tarip bir halde dağ başlarında sü

rünürken, Petersburg ve Moskova 

saraylarında ve hükumet erkanı a

rasında da büyük bir sevinç hü • 

küm sürmekte idi. 

Çünkü General Grabbe, Aholko
da kazandığı zaferden sonra, biz
zat Çara gönderdiği raporda: 

"Artık Şamilin bütün nüfuz ve 
kudreti, yağı tükenen bir kandil 
gibi sönüvermiş .. Müritler harbi de 
hitama ermiştir. Bu da ancak, kud
retli ordunuzun kahramanlığı sa
yesindedir, haşmetpenah,, 

Diye, hem kazandığı muvaffakı
yetin ehemmiyet ve azametini bil -
dirmiş, hem de, kahramanca bir 
tevazu göstermek istemişti. 

Birçok prensler ve hükumet ri
cal( general Gr<ıbbeye mektuplar 
yazarak onu tebrik etmişler: 

"Yakında, bu büyük zaferinizin 
parlak semeresini göreceksiniz ve 
ordunun, en mümtaz mevkiine ge
çeceksiniz.,, 

Diye, müjdeler vermişlerdi. Hal
buki vaziyeti, o devrin hükumet ri
calinden daha dikkatle taikp eden 
ve neticeyi onlardan daha iyi gören 
Çar Nikola, general Grabbenin ra
porunu okuduktan sonra, kendi eli
le raporun kenarına şu cümleleri 
kaydetmişti : 

"Rapor, mUkemmel. Muvaffakı
yet parlak. Bunların, hepsi iyi.. fa
kat ne yazık ki Şamil, kurtulmuş
tur. İtiraf ederim ki, onun daha bir 
takım işler çıkaracağından korku
yorum. Dağıstandaki nüfuzunu, e
lindeki mücadele vasıtalarını ta -
mamile kaybetmiş olmakla beraber 
ondan birçok şeyler beklenebilir. 
Bakalım, bundan sonra ne olaca
ğını, hadisat gosterecektir.,, 

Çar Nikola, bu fikir ve miitale
asında, hiç haksız değildi. Çünkü 
aradan çok zaman geçmeden, Şa
milin talihi değişmiş, onun ilk 
kalkınma darbl!si , bizzat o mağrur 
generalin başına inmişti. 

BiR ÇOBAN, BiR MUCiZE 
YARATIYOR 

Aholko muvaffakıyetinden dola
yı artık kabına sığamıyan Gene
ral Grabbe. büsbütün Dağıstan ve 
Çeçcnistan Fatihi unvanını almak 
için büyük mikyasta harekete geq
mi~ti. Bu işte kendisine yardım et
mek için General Pulloyu da mü
hllrı bir kuvvetle maiyetine celbe
derek, tertip ettiği plan mucibince, 
iki koldan tarama ameliyatma gi
rişmişti 

(Deuamı var) 

Sıraklar heniiz çoğalmadığından 
~oğuk su içmek için şimdilik hatı
ra gelmiyorsa da, diikiinmek için o
nu şimdiden hatırlamak lazımdır. 

İnsanın viicudiine kuvvet '\'ere -
cck, her me\'simdc hem :>1cağa hem 
soğuğa karsı muka,·emet ettirc<"ek, 
hastalıklara knrsı ko,·acak en i •i va 
sıhılardnn biri s~ğuk sudur. Fakat 
diikünınck kin vahut hanvo ,·eva 
dus yapmak ki~ so~uk st~ diyin.cc 
tahii sıfır derecede su dii iiniilmez. 
Hekimlerin u hararetini tasnif dc
rc<'elerinde S<'kizle on he dcr<'cc a
rasında bulunan ım,·a soğuk su del' 
ler. Bununla beraber burada soğuk 
hıktan mak<1at in<1anın dcrisile o -
mm üzerine gelen <1u ara ındcıki ha 
rarct farkı olduğundan yirmi dere 
ee~·c kadar olan da yine soğuk su 
teır;irini yapar. 
Soğuk suyun '\'İİ<"ut iizcrine iyi te 

sil' etmesi de hu hararet farkından 
ileri gelir. Bilirsinİ7. ki, insan viicu 
diine soğuk su dökiince ilkin bir iir 
perme. titr<'me g~lir. dcrM buru -
~ur. nefosi giirlesir, bazıları boğu -
lncak gihi olurlar. 

Fakat hu duyJ?ular pek rahuk ge
cer. Onların arkasından vii<'ut hiç 
hir ı?CY duymu ·ormu~ gihi olur. 
Bu zaman da pek rahuk gerer. En 
sonra viicuda yeniden hararet ba
sar, de-ri kızarır. nefes geni lcr. Da 
marlardnki kan siddetle diinmiye 
bular bundan da bir rahatlık du

0

y· 
gusu gelir. İnsan kendini daha kuv 
vetli ve daha C"e,·ik hisseder. So -
ğuk su dökiiniince '\'eya soğuk su
yun içine girince, birihiri arkası!l-
dan gelen hu safhaların iicünciisii
ne reak<ıiyon derler. Soğuk sudan 
beklenilen giizel tr. ir de iste hudur. 
Çiinkii kan damarlarda daha iddet 
le dönünce uzuvlarda toplanmıs o
lan kan parçaları da harekete gelir 
ler. Nefes genisledik<'e vii<'uttaki 
kanın hepsi daha iyi temizlenir. Bun 
dan uzuvlann hepsi. yani biitiin 

1 E K o N o M i 1 
İHRACAT: 

Fındıkların 
Satışı 
iyi Gidiyoı 

•••••••••••••••••••••••••••• 
GÜNLÜK . 
PiYASA 

Zinıat Bankasının gelen malların
dan Ud yüz beıı bin kilo bir parti yu 
mu~ buğday kilosu 5,28 kuruştan 
ve tüccar nfl.mınn gelen yumuı;ak 

buğdaylardan doksan bin kilo tutnn 
partner 5,33-5,37,5 kuruş arasında sa
tılmıştır. 

* 

BANKACILIK: 

Şiling Borsa 
Kotundan 
Çıkarıldı 
Bir haziran 1938 tarihinden 30 ha 

ziran 1938 akşamına kadar itibare 
alınması lazım gelen borsada kote 
olan ve olmıyan dövizler ve İngiliz 

Bu hafta içinde piyasamıza ceviz 
ithal edilmemiştir. Ceviz ve fındık ih 
racatı da olmamıştır. Iç piyasa satış
larında Giresunun sıra fındıkların -
dan 5040 kilo 44,10 kuruştan, Trab
zon iç fındıklarından 14560 kilo •ı 
43,20 kuruştan, 10.000 kilo iç fındık 
dahi 45 kuruştan satılmıştır. Piyasa
mıza Samsundan 4300 kilo kabuklu 
ceviz ile Fatsadan 350 kilo iç ceviz 

ve Giresundan 12971 kilo iç fındık, 
Unycden 2400 kilo, Fntsadan 3600 ki 
lo kabuklu fındık getirilmiştir. Piya
samızda beş bin kilo kabuklu, 7 bin 
kilo iç cevizle, beş bin kilo kabuklu 
ve yedi bin kilo iç f~ndık stoku mev
cuttur. 

l!ıındırmanın sarı mısırlanndan 

çuvallı olarak on Ud bin kiloluk bir 
parti kilosu 5,15 kuruştan ve beyaz 
mısırlardan on beş bin kiloluk çu -
vallı bir parti kilosu 4,37 kuruştan 

satılmıştır. Çavdar 5,06,5 kuruştur. 

1 
altınının vasati fiyatı aşağıda göste
rilmiştir. Eski Avusturya parası o
lan şiling borsn kolundan çıkarıl -
mıştır. Bir sterlin 629 kuruştur. Bir 
Türk lirası: 25,5050 Fransız frangı, 

ŞiRKETLERDE : 

Çimento Hisselerine 

Temettü Veriliyor 
Eskihisar ve Aslan çimento birle

şik şirketinin hissedarlar meclisi bu 
seneki tevziat için bir toplantı yap -
mıştır. Bu toplantıda her hisse sene 
dine yüz seksen ve her müesessis 
hisse senedine de iiç yüz yirmi dokuz 
kuruş temettü tevziine karar veril -
miştir. Tevziat iki taksitte yani hazi
ran ve ağustos aylarının otuzuncu 
günleri yapılacaktır. 

Yapaklarım11 Satıhyor 
Dün piyasada bir miktar Anadolu 

ve Trakya cinsi yapakları satılmı~ -
hr. Renkli yapaklardan iki bin ki
lo kadar kilosu 64 kuruştan ve Ana
dolunun ince mallarından iiç bin kilo 
elli yedi kuruştan. Trakya yapak -
larından 1484 kilo altmış kuruştan 
satılmıştır. 

Av Barutu Ucuzluyoı: 
Patlayıcı maddeler idaresi hazi -

ran n iptidasından itib ren k ra av 
barutları fiyatlarım indirmeP"' ka -

t 

rar vermiştir. Yapılan tenzilat her 
nevi av barutu kutularına tatbik edi 
lccetkir. Her kutunun fiyatından beş 
kuruş indirilmiştir. 

su 
viicut istifade eder. 

Ancak soğuk suyun iyi tesir et
mesi için hu iiçüncii safhayı geçir
memiye dikkat etmek Jazımdtr. 
Çiinkii ,·ikudiin ısınmasından -:on
ra tekrar ii iimek. titremek gelirse 
o vakit so~uk suyun tesiri fazla ol
mus demektir. 

Onun icin, so~uk su diikiinme-k, 
yahut soğuk u han ·osuna ırirmek 
tt>mizlik için yıkanmak değ-ildir. So 
ğuk sm•a pek nlısık olanlar onunla 
viicutJarım acele ahunhynrak te
mizlenebilirlcrse de en coğ'u huna 
dayanamaz. Temizlik irin ılık suy 
la. sıcak sıl\·la rahat rahat yıkan -
mnk lazımdır. 

İn nn soğuk suvu bizim alaturka 
usulde dökiincbilir. O \1akit tc iri 
yin<' olmakla beraber töh denilen 
usulde yiiksckten ve birdenbire 
su drikiinmck, vnhut ince ince de
likli bildiğiniz aletten yağmur gibi 
dökiiJen du tarzında olduğu kadar 
istifade edemez. Bunlarda soğuk su 
\'iİcut İİ'lcrinc km·\'<'tle diistiiğiin
den reaksiyon daha kuvvetli ,.e da 
ha iyi olur. 
Soğuk u banyosuna girip cıkın

ca hemen kurulnnırsanız. reaksiyon 
pek hafif olur. Dtts fanındaki so -
ğuk su kndar ivi tesir edemez. Ban 
yo ile soğuk sudan o tesiri hnlmnk 
icin banvodnn çıktıktan sonra ku
rıılnnınndan biraz oturmak. tabii 
tekrar titreme ırelmemc ine dikkat 
etmek snrtilc, beklemek liir.nn olur. 

Viicııdii kuvvetlendirmek irin so
ğuk su dökiinmi,·e ba!'ilnmanın en 
ı~ i zamana bu mc'\•simdir. Alı ık ol
mıyan lar ilk giinlcrde ılık "luyla ha 
hvarnk her giin biraz daha soğuk 
dökiiniirler. nndan sonra kışın bile 
devam cdchilirlf"r. · 
Soğuk :<>n dökiinmenin ön~c terli 

hulnmamak, sonra da çahu'k giyi -
ncrck gc7.mek. hic nlmn:ısa oda içe
risinde heden harf"ketlcrl yıtpmak 
liizumunu elbette hatırınıza getirir 
siniz. 

* Samsun mıntakasının arpalanndan 
0,79,20 dolar, 15,046 liret, 3,4445 İs
viçre frangı, 1,4253 florin, 1,9694 

dökme olarak yüz bin kiloluk bir 
p:ırti 4.17,5 kuruştan ve Balıkesir 

arpalarından on beş bin kilo çuvallı 
olarak beş kuruştan ve İlgın arpal:ı
rından on beş bin kilo dahi kilosu çu 
vnllı olarak beş kuruştan yeni mah
su 1 bakla 4,22 tatlı iç badem 93 kuruş 

rayh mark, 4.6972 belga, 86,888 
drahmi, 63.59 leva, 22,709 Çekoslo -
\'ak kronu, 12,71 pezeta, 4,194 zloti, 

İ 3,978 pengu, 106,0720 ley, 34.55 di
nar, 2,766 yen, 3,0814 Isveç kronu • 
dur. Bir ruble 23 ,8360 kuruştur. 

tan satılmıştır. 

* Piyas:ıyn getirilen birinci yemek
lik zcytinyal!lara 40,5-41 kuruştan, 

iç ceviz 45, iç fındık 48, beyaz peynir 

i 
lcr 31,04 - 35,22, kaşcrler 50, kunduz 
derilerinin çifti 1200 tilki derilerinin 
çifti 740 kuruşa satılmıştır . 

POLONYADA: 

Gümrük 
Resimleri 
indirildi 
Polonya gümrük tarif esinde yeni -

den bazı değişiklik olmuştur. Bazı 

maddelerin gümrük resmi indirilmiş 

ve bazıları bu resimden muaf tutul

muştur. Muaf tutulanlar: Tohumluk 
ncı bakla, keçiboynuzu çekirdeği, ke
ten ve kenevir tohumu, asma çubu
ğu, balık tozu için bnlık ve aksamı, 
ceviz kütüğü. Resmi indirilenler: Ka
yısı çekirdeği, kırılmış veya parla -
tılmı pirinç, nebat halinde karabi-

ber, tıbbi nebatlar, yangın söndür -
me aletlerinde kullanılan meyan kö

kü tozu, kılsız koyun derisi, işlenmiş 
keçi derisi, tutkal yapmak için deri 
kırıntıları, raket yapmak için bar -
sak şerit, kayısı piilpü gibi madde -
lerdir. 

Polonya Mallarının 
Bedelleri 

Polonyaya ait mallardan olup ta 

sergi ve panayırlarda teşhir edildik

ten sonra satılacak olanların bedel

leri tarih sırasına tabi tutulmadan 

kliring hesabı yoluyla ödenmesi lll

zımgeleceği alakadarlara tebliğ olun 

muştur. 
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ÇEKLER 

Açıl11 Kaııan~ 

Paris 28.675 28.5375 
Ne,•;-York 0.793434 0.7960 
Mill\no 15.0834 15.0112 
Brüksel 4.7110 4.6884 
Atina 87.72 87.30 
Cenevre 8.4850 3.4682 
Sofya 65.0080 64.6964 
Amsterdam l.4388 1.4320 
Prag 22.8530 22.7436 
Mndrid 13.1620 13.0990 
Bcrlin 1.9763 1.9668 
Varşova 4.2230 4.2025 
Budapcşte 4.0125 3.9936 
Bükr<?$ 106.9020 106.39 
Belgrad 34.9518 34.7843 
Yokohama 2.7554 2.7422 
Stokholm 3.1132 3,0982 
Londra 623.- 626.-
l\loskova 23.7775 23.8925 

PARALAR 

AlJI Sat11 

Frank 

Dolar 
!i 

Liret ~ ... 
Belclkı P'r. e 

G.I 

Drahmi ~ 
tsvtçre f'r 

.. 
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~ 

Leva .. 
Q 

Floriıı e 
Kron Çek al 

ı:ı. 

Mark ~ 

Zloti al 

"' ~ Penro .., .. 
Le:1 

o 
cı:ı 

Dinar 

\. .. 
Kron trvec 
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Fen Aletlerinin 
Gümrüğü indirildi 

Gümrük tarife kanununun 513 ün 
cü numarasına giren laboratuvarlar
da kullanılan camdan fen aletlerinin 
ve cihazlarının gümrük resmi indi -
rilmiştir. Bu gibi aletlerin yüz kilo
sundan altı buçuk lira resim alınma-
sı kararlaştırılmıştır. 

SANAYİ: 

Fabrikalarımız 
Nekadar Şeker 
istihsal Ediyor? 
Yurdumuz 'şeker fabrikalarının 

geçen 937 senesi zarfında istihsal et
miş oldukları şeker miktarı 51,575 
tonu bulmuştu. Bu miktarın 10046 
tonu Alpullu, 6.228 tonu Uşak, 20.361 
tonu Eskişehir, 14.940 tonu Turhal 
fabrikaları tarafından istihsal edil -
miştir. Uşak ve Alpullunun tesis ta
rihi olan 1926 senesinden 1933 sene
sine .kadar her sene istihsalat artmış 
olduğu halde bu.tarihten sonra sene
vi istihsalat her SC"ne azalmıştır. 1933 
senesine kadar bütun istihsalfıt ye -
kf.ınu 65.068 tona yükseldiği halde 
müteakip senelerde tedricen azalma
ğa başlamıştır. 1937 senesinde hariç
ten 14,330 ton şeker ithal edilmiş
tir. 

Ambalaiların Bekletilme 
Müddeti 

Yurdumuz mahsulat ve mamuliı -
tını doldurduktan sonra ihraç etmek 

için ithal edilen her türlü kapların ih 
raç zamanına kadar bekleme müddet 
leri tesbit edilmiştir. Çuvallar, zeytin 
yağ varilleri, tuzlanmış balık varil
leri, tenekeler ve tahta sandıkları, ih 
racatta sargılık ambalaj maddesi gibi 
kullanılan maddelerin ihraç müddet
leri azami iki senedir. Ev eşyası nak
li için kullanılan arabalı büyük 
sandıklar ithal tarihlerinden iüba -
ren bir senedir. Bira fıçı ve şişeleri 
için müddet iki senedir. Kutuluk ke
resteler için icabına göre müddet ve 
miktar tayin olunacaktır. Zeytinyağ 

varilleri için bir defaya mahsus ol -
mak üzere Hl35 te muvakkaten it -
hal edilmiş olmak şnrtile tekrar ihraç 
müddetleri üç sene olarak kabul e
dilmiştir. 

Sovyet Ticaret 
Mümessillikleri Kuruluyor 

Sovyet Rusya ile yapılmış olan ti
caret anlaşmasına göre yurdumuzun 
muhtelif mıntakalarında yeni Sovyet 
ticaret ataşeliği kurulması kararlaş
mıştı. Sovyetler bu anlaşmaya göre, 
Karsta bir ticaret mümessilliği ihdas 
etmiştir. 

Antika Eşya istiyorlar 
Yurdumuz mahsulatmdan ithnl et

mek istiyen bazı firmalar Ankara 
Türkofis merkezine müracaat ede -
rek, kitre, kereste, yün, ipek ve anti
ka eşya satın almak istediklerini bil 
dirmişlerdir. 

İKİNCi DÜNYA 
YAZAN: 
SAMiM KOCAGÖZ 
Çok heğene<"eğiniz bu "ROMAN" ı 

"YENİ KİTAPCJ,. dan isteyiniz. 

Fiyah: 40 kuru tur. 
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Büdce müzakereleri sırasında muh 
telif vekiller tarafından şu söz tek
rar edildi: "Filan iş yalnız benim ve
kaletime ait değildir.,, 

Az zamanda geniş faaliyetlere a
tılmak ihtiyacını duyan bir memle
ket için muhtelif vekaletler arasın
da müşterek olan işlerde rasyonel 
bir iş birliği kurmak, faaliyet adım
larını biribirine uydurmak ve biri
biriyle tamamlamak başlı başına bir 
ihtiyaçtır. Hükumetimiz bu ihtiyacı 
duymuştur. Buna çare olmak üzere 
türlü türlü tedbirler düşünülmüştür. 
İktısadi faaliyet programlarımızı bir 
kül halinde tahakkuk ettirmek hede
fiyle umumi bir Ekonomi Vekaleti 
kurulması da bir aralık hatırdan geç 
miştir. Bu maksat için en son üzerin
de durulan şekil Başvekilin re
isliği altında bir koordinasyon he
yeti kurmak ve vekfiletler ara
sındaki elbirliğini ve müşterek 
hamleleri böylece tahakkuk ettir
mektir. 

V asıtalanınız az, üıtiyaçlanmız 
büyüktür. Her istediğimiz, bir 

günde olmuyor. Bununla beraber ne
tice hakkında Türk milletinde tam 
bir emniyet vardır. Yıldan yıla her 
sahada muvaffakıyetle aldığımız yol, 
hükumetle millet arasındaki karşı
lıklı güven, uzak görüşlü bir milli 
rehber etrafında kurduğumuz milli 
birlik bu imanımızın sağlam kay
naklarıdır. 

Kamutayda hariciye büdcesinin 
müzakeresi sırasında ayni güven ve 
iman, Hatay meselesi hakkında da 
ifade bulmuştur. Mebuslarımız Fran 
sanın dönek ve iki yüzlü siyaseti 
hakkındaki haklı tenkitlerini, Hari
ciye Vekilimizin bu milli derdi en 
berrak bir şekilde anlatan sözlerini 
bütün millet alaka ve hassasiyetle 
dinlemiştir. Doktor Aras, Kamutay 
kürsüsünde işin ana safhalarını an
lattıktan sonra diyor ki: 

"'F.rıımıa Hnrlc\ye •azın yeni 

vnatlcrde bulunmuştur. Bunları 

yazı ile de teyit etmiştir. Hare

ket tarzımız hakkında 5orulan 

suallere ce\'ap vermeden bunun 

,.e kayıt muamelesinin neticesi-

ni bckliycccği:r.,, 

Barış sevgimiz dolayısiyle bu son 

vaadin yerine gelip gelmiyeceğini 

anlamak için bekliyeceğiz. Fakat es-

SIVAST A KARDEŞ KATiLiNiN MUHAKEMESi: 

Sıvsatn, Bcydili köyünde kardeşini öldüren Vey~elin ve arkadaşlan 
Hasan ile Osmanın muhakemelerine başlanmıştu. Resimde üç katil ::.uçlu
su görünüyor. 

Dört Kişiyi 
Ağır Surette 
Yaraladılar 
Sıvas, (TAN) - Hafiğin Celalli na

hiyesine bağlı Acıpınar köyünde bir 
kavga olmuş, Hamdi isminde biri ve 
üç oğlu yaralanmıştır. Tafsilat şu
dur: 

Osman oğlu Yusuf Şükrü ve kar
deşi Osman, sayım memurlarından 

kaçırdıkları hayvanları Hamdi Cera
nın tarlasında otlatmıya başlamışlar 

dır. Hamdi, mani olmak istemiş, Yu
suf bunu vesile tutarak ötedenberi 
kin beslediği Hamdiyi sopa ile döv

miye başlamıştır. Hamdinin küçük 
oğlu Ruşen babasını kurtarmak iste
miş, fakat Yusuf tarafından bıçakla 
başından yaralanmıştır. Kaçarken de 
Osman arkasından bıçakla ikinci bir 
yara açmıştır. Hamdinin ortanca oğ 
lu Mehmet, h{ıdise mahalline yetiş
miş, o da sağ kasığından ağır suret
te vurulmuştur. 

Nihayet Hamdinin büyük oğlu Ah
met imdada gelmiş, fakat Yusuf ta
rafından sol böğründen ağır surette 
yaralanmıştır. 

Hamdi F,rafikte te9avi edilmekte
dir. Üç o~u burn m«"mlckcl host.nnc

sine getirilmişlerdir. Yusuf ve Osman 
tutulmuşlardır. 

Kardeş Katili Mahkemede 
S1vas, (TAN) - Hafiğin Beydili 

köyünde, parasına tamah ederek 
kardeşi Bekir Tavşanı boğarak öldü
ren Veysel, Tavşan ile cinayet arka
daşlan ayni köylü Bayram oğlu Ha
san ve Karabalçık köyünden Cuma 
oğlu Osmanın muhakemelerine ağır 
ceza mahkemesinde başlanılmıştır. 

Henlayne itidal 
Tavsiyesinde 
Bulunulmuş 

(Başı 1 incide)) 
nezdinde protesto etmek üzere tali -
mat almıştır. 

Bu sabah Henlayn partisinin par
lamento klübü reisi mebus Kundt ile 
mebus Petcrs, 23 mayısta Henlayn 
ile Hodza arasında başlıyan müzake
relere devam etmişlerdir. 

Normal vaziyetin avdet etmesi 
için en müstacel aktüalite meselele
ri görüşüldükten sonra müzakerele~e 
devam edilmesi hususunda arada bır 
itilaf hasıl olmuştur. 
Görüşmeler bir saatten fazla sür

müştür. 

Südetler lideri Henlayn yann (bu 
gün) yapılacak belediye seçimi sı

rasında Südetlerin demirden disiplin 
içinde hareket etmelerini tebliğ et
miştir. 

Berlin, Henlayn'e itidal 
tavsiyesinde bulunmuş 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Çekoslovakyadaki Almanlar mese
lesi yeni bir safhaya gireceğe benzi-
yo.,~ 

Alınan haberlere göre, Henlayn bir 
kaç Jilne kadar Südetlerin idare 
muhtariyetlerinin tatbiki suretine 
dair sarih bir program neşredecek -
tir. 
Diğer taraftan Berlinin Henlayn'e 

itidal tavsiyesinde bulunduğu söyle
niyor. Bazı ciddi emmarelere göre, 
vaktile Avusturya ile yapılmış olan 
11 Temmuz 1936 anlaşmasına ben -
zer bir anlaşmaya doğru gidilmek -
tedir. 

* 
ki tecrübelerimiz karşısında, bu defa 
vaadin yerine geleceğine güvenmi- Av Derisi Fiyatları Düşük 
yor uz. 

Güvendiğimiz nokta, Milletler Ce

miyetinin ve Fransanın bize karşı 

yapılan taahhütlerin tamamı tama

mına yerine getirilmesi için hüku

metimizin icap eden dakikada, icap 

eden hareket ve teşebbüsü yapaca
ğından ibarettir. 

Ahmet Emin YALMAN 

KARABOKTE: 

Belediye 
içme Suyu 
Getirtecek 
Karabük, (TAN) - Yakında bura

da belediye teşkilatına başlanıyor. 

İlk iş, iyi bir içme suyu bulup Kara

büke getirtmek olacaktır. Bu husus

ta şimdiden tetkiklere başlanılmış
tır. 

Ya.lıların Fut bol Maçı 

Karabük, (TAN) - 19 mayıs bay

ramı münasebetile, Sümerbank mc

murlarile Safranbolu memur ve mu

allimlerinden teşkil edilen futbol ta

kımları Alayın spor sahasında karşı

laşmışlardır. Kırkını aşmış olan bu 

futbolcuların oyunu neşeli geçmiş, 

Sümerbankçılar 1-3 galip gelmişler
dir. 

Geceleyin de Karabük spor klübü 

gençleri, Safranbolu halkevinde bir 

müsamere vermişlerdir. Bundan son 

ra, nüfus katibi Hasan Ülgen, 19 ma

yıs mevzulu kısa bir nutuk söylemiş
tir. 

Sıvas, (TAN) - Mevsim hasebiyle 
piyasaya av derisi gelmiye başlamış 
tır.Tüccarın elinde fazla mal varsa da 
piyasanın gevşekliği yüzünden satıl
mamakta, beklenilmektedir. 

Uzak Şarktaki 
Boğuşma 

(Başı 1 incide) 

Şimali Honan'dan alınan haberle
re göre, iki Japon kıtası bu sabah, 
Lunghai demiryolu üzerinde Hsu
çeu'nun Garbında Hueteh şehrine 
girmiştir. 

Çin membalarından öğrenildiğine 
göre, Çin kıtalan, geçen hafta bida
yetinde General Doihara kumanda
sındaki Japon kıtalan tarafından 

Lunghai demiryolu üzerinde Hai
feng'in Şarkında zaptedilen Lanfent 
şehrini dün istirdat etmiştir. 

Yeni Japon kabine8i 

Tokyo, 28 (A.A) - Tokyodaki ka
naat, yeni Konoye hükumetinin, kati 
yen bir askeri diktatörliik kabinesi 
gibi değil, fakat sırf bir harp kabine 
si telakki edilmesi lazım geldiği mer 
kezindedir. 

İyi haber alan mahfellerin beya 
natına göre, kabinede 5 generalin 
mevcudiyeti, ordunun kabine üzeri
ne değil, fakat kabinenin or -
du üzerine otoritesini tesis eylemesi 
demektir. 

Paris, 28 (A.A.) - Jurnal yazıyor: 
"'Ugaşi, aponyayı içinde bulundu

ğu müşkül vaziyetten kurtarabilecek 
midir? Kora'da tatbik ettiği metodla 
n kullanmasına müsaade edildiği 

takdirde muvaffak olacağından Tok 
yoda kimse şüphe etmemektedir. 
Mumaileyhin, sevmediği Garp dev
letlerinin zararına olarak Çinlilerle 

• 

Prag, 28 (A.A.) - tngiltere hari -
ciye nezareti Garp işleri direktörü 
Strang bugün Berline gitmek üzere 
Pragdan hareket etmiştir. 

lngiltere elçiliğinde beyan olun -
duğuna göre, Strang Pragdaki ika
meti esnasında hiç bir Çekoslovak 
devlet adnmile görüşmemiştir. 

Berlindeki müzakereler kesildi 
Prag, 28 (A.A.) - Aşağıdaki res

mi tebliğ neşrolunmuştur: 

Berlinde Alman heyeti ile Çekos 
lovak heyeti arasında yapılmakta o
lan ticaret ve politika müzakereleri, 
kısa bir müddet için kesilmiştiır. Çe
koslovak heyeti, bundan bilistifade 
bu ana kadar elde edilen neticeler -
den hükumeti haberdar edecek ve 
yeni müzakereler için lazım gelen 
vesaiki hazırlıyacaktır. 

Japonlan banştırmıya muvaffak ol-
ması ihtimali vardır.,, 

Tokyo, 28 (A.A) - General Teraşi 
ve Hata erkanı harbiyelerlnn birleş 
tirilmesi suretile Çin'de bulunan Ja
pon ordularının tek bir erkanı har
biye heyetine bağlnnmasına geçen
lerde karar VE:rildiği zannedilmekte-
dir. 

Söylendiğine göre, bu karar 25 Ma 
yısta iki ordu kumandanı arasında 

yapılan mülakatın başlıca mevzuunu 
teşkil etmiştir. 

Son Çin Tebliği 
Hankeu, 28 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Honan eyaletinin Şarkında Hsuç
vun 100 mil garbında Kaifo ile Kve
teh arasında 80 kilometrelik bir cep
he üzerinde Lunghai demiryolu düş 
man kıtalarından tamamiyle tecrit 
edilmiş ve Pazar gününden itibaren 
Kaifcng ve Kveteh arasındaki demir 
yolu nakliyatına yeniden başlanmış-
tır . 

Yalova Güzel Bir 
Şehir Haline Geliyor 

Dost Y ugosla\T 
Nazırı Memleke' 
tine Döndü 

Kaymakam Beş Senelik imar 
Planı Etrafında izahat Veriyor 

Yalova, (TAN) - Kaymakam ve 
belediye reisimiz Hüsnü Ergin, kaza 
i~leri hakkında bana izahat vererek .. 
dedi kl: 

- Kasabamız, çok şirin ve modern 
bir şehir haline gelmektedir. Veka
let, beş sene evvel yapılan imar pla
nının ihtiyaca uygun olmadığını gör 
müş, elli senelik ihtiyacı karşılıya

cak bir şehir planı yaptırılmasını bil-
dirmiştir. Belediye bu yolda yaptır
dığı planı Vekalete göndermiştir. 

İskele meydanına nhtım yapılmıc; 
bulunuyor. İskele ve belediye karşı-
sında güzel, havuzlu bir park, ban
donun konser vermesine mahsus bir 
köşk yapılmıştır. 

Pazar yerinde, beş dekar arazi üze
rine seksen dükkan daha yapılmış
tır. Elli otobüs alacak bir garaj da 
yaptırmış bulunuyoruz. Bu garaj, be 
lediyeye senede üç bin lira varidat 
temin etmektedir. Pazar yerine gi
den cadde, üzerindeki sekiz ev is
tim lak edilerek yirmi metre genişli
ğe çıkanlmış ve bulvar haline geti
rilmiştir. 

Kaplıcalara giden asfalt yol üze
rindeki iki tahta köprü bu sene be
ton olarak yeniden yapılacaktır. Bu
nun ihalesi 80 bin liraya yapılmış ve 
işe de başlanmıştır. 

Adliye Vekaleti, 26 bin liraya çı
kacak asri bir hapisane yaptırtmak-
tadır. 

Halkevi ihtiyacını şimdilik karşı

lıyan muntazam bir spor klübümüz 

vardır. Avcılar klübü muzır hayvan
ların imhası hususunda iyi çalışıyor. 

Halkın sıhhatile yakından alaka
dar olan belediyemiz, müstakil bir 
belediye doktoru temin etmiştir. 

Atatürk Heykeli Dikilecek 
Yalova, (TAN) - Çoktanberi Ata

türkün güzel bir heykelini dikmek 
istiyen Yalovalılar ve köylüleri bir
kaç ay evvel bu maksada C. H. Par
tisinde toplanarak on kişilik bir ko-
mite seçmişlerdir. Yaptıkları mazba
tayı kaymakamlığa vererek faaliyete 
geçilmesi için müsaade istemişlerdir. 
Kaymakamlık bu müracaati vilayete 
bildirdiği halde henüz bir cevap al-
mamıştır. Bir an evvel Atatürk hey
kelinin dikilmesini istiyen Yalovalı-

Mevcut çeşmelere dört çeşme cia
ha ilave ettik. Belediye bu sene it-

lar, hemen her gün partiye ve kayfaiye teşkilatına ehemmiyet vere -
cek, ilk olarak bir arazöz alacaktır. makamlığa müracaat ederek işin sü-
Senelerdenberi bitirilemiyen Yalo- rat1e neticelendirilmesini istemekte
va - Karamürsel şosesi, mükellef a- dirler. 

melenin ve o civar köylüsünün bü- Yalova, (TAN) - İngiliz sefiri, 

yük çalışmalarile bitirilmek üzerE"- hususi yatı ile buraya geldi. Yarım 

dir. Yalovanın ve köy yollarının a

ğaçlanması iyi bir şekilde başarılmış 
tır. 

Hava Kurumunun 
Bir Yıllık Geliri 
SMilyonu Geçiyor 

---<>--

Umumf Merkez Heyeti, Dün 
Ankarada Altı Ayhk 
Toplantısını Yaptt 

saat kaldıktan sonra, Haradan gönde 

rilen otomobil ile Bursaya gitti. Se
fir, Harada tetkikler yapacaktır. 

İZMİRDE: 

Do~urdu~u 
Yavru~u 
Bo§an Ana 
İzmir, (TAN) - Memleket hasta

nesinde bir cinayet işlenilmiştir. 

Evvelki sabah, hastanenin heliisı-

Ankara, 28 (A.A) - Türk Hava na gidenler, henüz doğmuş bjr çocu

Kurumu Genel Merkez Heyeti bu- ğun göbeği koparılmak suretile öl

gün saat 16 da Sinop mebusu Cevdet dürülmiiş ve oraya atılmış olduğunu 

Kerim İncedayının Başkanlığında al ı görmüşlerdir. 

tı aylık toplantısını yaptı. j Hadiseye adliye el koymuş, .kar -

Merkezi idare heyetinin çalışma nında ur olduğunu söyliyerek bır kaç 

raporu ve murakıpların raporu oku- gün evvel hastaneye girmiş olan Tor 

narak tasvip olundu. Bilanço ile 938- balı kazasının Doğancılar köyünden 

39 büdcesi tetkik ve tasdik edildi. Abdullah kızı Dudu tevkif edilmiştir. 
.Türkkuşu kamplarında vazife görür Henüz doğurduğu muayene netice
ken şehit düşen amatör gençlerin sinde anlaşılan Dudu. çocuk doğur
mirasçılarına 1500, malul kala~lara duğunu inkar etmekte ve karnında 
750 lira net olarak tazminat verılme ğ . d. . b lundu 
. d k b 1 d'ld 'kt b şkan ur oldu unu , şım ı geçmış u -sı e a u e ı ı en sonra a , 

Türk Hava Kurumunun ilk kuruluş ğunu söylemektedir. 
yıllarında teşekkül ve taazzuv halin 1 

de bir iane müessesesi olduğu, para Bir Amele Ağırca 
toplamak suretile askeri hava kuv-
vetlerine yardım ettiği ve fakat iki 
üç senedenberi tşkilatını tekemmül 
ettiren kurumun yeni bir faaliyet sa 
ha_c;ına girerek ve yalnız spor cephe
sinde kalmıyarak milli müdafaa ba
kımından sistemli ve esaslı bir prog 
ramla havacılık hevesini bütün mil

Yaralandı 
İzmir, (TAN) - Celal Bayar bul-

varı civurında, 6 metre yüksekliğin

de bir telefon direğine çalışmak üze
re çıkan telefon amelesinden Ahmet, 

lete yayan, taze, kuvvetli, bol ele- feci bir kazaya uğramıştır. Direk di
man yetiştirir bir hale girmiş bulun- binden kınlmış ve amele ile beraber 
duğunu ayrı ayrı kaydettikten sonra yere yuv~ı:_la.~mıştır. Ahmet gırtla
bu inkişaflı neticeyi kazandıran ga- ğından, gogsunden ve ar~kasından a
ni ve duygulu milletimizin yüksek 1 ğır yaralanmış, sol bacagı da kırıl
kalbini hürmetle anarak iyi ve vu- mıştır. Vaziyeti tehlikeli olan Ahme 
kuflu çalışmalarından dolayı merkez din beş çocuğu vardır. 
idare heyetine ve başkanına teşek-

kür etmiştir. daki fazlalığın 588,159 lira olduğu an 
Merkez idare heyetinin raporu, laşılır. Milli Müdafaa Vekaleti Hava 

Türk Hava Kurumunun 1937 - 38 büdcesine yapılan yardımın yekunu 
büdce yılını, feyizli ve verimli çalış da 46.995.215 lirayı bulmuştur. 
ma devrelerimizden biri olarak te- Çalışma sahası günden güne geniş
barüz etmektedir. Büyük davayı ar- lemekte olan ve Konyada da bir şube 
tık iyice kavramış olan asil ve uya- açarak, yedi vilayet merkezinde faa
nık milletimizin günden güne artan liyette bulunan Türkkuşunun bu se
azim ve gayretilc, bir yandan gelir, neki kamplarına iştirak etmek isti-
930 danberi elde edemediğimiz bir yen gençlerin sayısı 365 dir. Bu gnç 
rakama varmış, bir yandan da Türk lerin içinde 31 beyan vardır. Türkku 
gençliğinin havacılık aşkı bu sene, şunun öğretmen kadrosu henüz iste
kurumumuzu bütün müracaatları tat nildiği kadar kuvvetlenmediği için, 
min edememek zaruretinde bıraka- bu sene İnönünde ancak 154 talebe
cak derecede genişlemiş ve kökleş- ye başlangıç ve tekamül uçuşları 
miştir. yaptırılabilecek , öğretmen ihtiyacını 

Son bir yıllık gelir 5.343.925 lira- karşılamak için , de geçen sene -c
dır. Bu paranın 1.612.103 lirası pi- brevesi almış olan talebeden 53 kişi 
yango aidatıdır. Geçen seneki vazi- yüksek yelken uçuşları üzerinden ça 
yetle bir karşılaştırma yapılınca, ara lıştırılacaktır. 

( B C1§ı l incidt 
ka eğitmenler de buket takdirli 

liıl'a tiler. General eğitmenlerle a 
oldu. Aldığı izahattan memn~ıı dl 
gösterdi. Trenin tevekkufu mud 

1 M . K. pir tince Genera arıç azım '(. 
görüştü. Umumi Müfcttişiıniı bil. 
misafirimize 7.engin bir Trakyıı 
bümü hediye etti. 

General Mariç güzel Edirncdc 
gün olsun kalamadıklarından do 
üzüntü duyduğunu söyledi. . 

Ekselans Mariç, hareketinde ~. 
disini uğurlıyanları "Yaşasın ~; 
kiye." diye selamladı ve halk ta 

ı s' şasın Yugoslavya,, mukabe e 
bulundu. 

General Mariç'in beyanatı 
Ankara, 28 lA.A.) - Bu ayı.ti 

yedisindenberi memleketimizde ~ 
.. f'Jc ~ lunmakta olan dost ve mutte ı 

goslavyanın Harbiye ve Bahriye il' 
zırı Orgeneral Mariç ile refikası Jl! 
leketlerine dönmek üzere bu S8~ 
Türkiye topraklarından ayrılmış 
lunmaktadırlar. 

Devlet merkezinde üç gün s 
. ..... ı ikametten sonra memleketıw 

muhtelif şehirlerini ve buralard 
müesseseleri ziyaret ve tetkik et 
bulunan General Mariç bu sabıılı 
dirneden geçerken her yerde old" 
gibi bu hudut şehr~nde fe~ka18d~8! zahüratla ve askerı merasımlc 1' 
şılanmıştır. 

Müttefik memleket kara ve de' 
kuvvetlerinin değerli şefi Türkl)~ 
terketmek üzere bulundukları esr. 

da kendilerine iyi yolculaklar te.-~ 
ni eden "Anadolu Ajansı,, Edirne 
habirine beyanatta bulunarak, gil, 
lerdenberi misafir olarak bulund 
Türkiyedc kendisine karşı ~öste~ 
len iyi knbiilden ve halkm sevgi 1< 
zahürlcrinden son derece müteh 
sis olduğunu ve iki memleket 9t. 
sında mevcut dostluk ve ~ağlıl:1' ~ 
lerinin ebediyen yaş1yacagın9 bır f 
re daha inanmış bulunduğun•J ıcıı, 
deylemiştir. 1 

ı===-==========:!::==:::?'ı 

Hatayda Çırkın 
Tecavüz'er 

(Başı 1 incide) 

aleyhine hile karıştırılmış olrnıı · 
rağmen Türklerin kahir bir ck5e; 

yet kaz~nacağı , şu günlerin geniŞ 
aliyeti ile anlaşılıyor. 

. ti' 
Suriye gazeteleri, hczeyanltı 

devam ediyorlar. Liibnan gazctel: 
de, Şam matbuatından ziyade 'fV 

aleyhtarlığı göze çarpıyor. Bull 
da yegane ~ehebi, Lübnan gazete, 
rinin Berutta Suriye komiseri dö Ti 
tel tarafından idare edilmekte olf 
mathuat bürosunun direktifi ile ıı: 
reket etmesidir. 

Dün, Antakyanın Harbiye, Tııf 
Avaoya, Zevşit seçim şubeleri de 
aliyete geçmiştir. Bu mıntakada 
viyetleri tesbit eden kalem reisi •• t 
ka binbir müşkülat çıkarmakts~ 
Maksat, verilen 4 günlük mühleti 
çirtmek ve Türkleri seçim harici ı 
rakmaktır. 

Son hadiseler münasebetile, ırııt 
daki Türk efkarı umumiyesini v~ 
ye yollu neşriyat yapan "Atayol 
gazetesinin icabında kapatılması 
çin delege Garoya salahiyet veril 
ği iyi bir kaynaktan bildiriliyor. e 
nu, delege Garo, evvelki akşam ~ 
içki sofrasında iişa etmiştir. 

Uıpacılar i,i azıthlar 

Antakya, 28 (Tan muhabirill 
den) - Uspacılar, son günlerde 
çok azıtmışlardır. Yanlarında l:ı 
çok jandarma olduğu halde köy 1' 
dolaşarak gayri Türkleri zorla 

1 
kamyonlarla intihap mahalline gc 
mektedirler. Bu davete icabet ettıı· 
istemiyenler ölümle tehdit olunJ1l 
tadır. 

Burada Türk lisesine yazılanlıı 
karşı da Uspacılar tarafından gof
medik tazyikler yapılıyor. 

Son günlerde Türk lisesinin gi:. 
den güne kabarmakta olduğunu 
ren mahalli hükumet, bu yolda 1 

pacılan teşvike başlamıştır. 

Türk lisesine yazılan Mehmet Ş 
rü rey vermek üzere, s1ra beklerl<r 

Tevfik oğlu İsmail isminde biri, 3 

ker ve milislerin gözü önünde !\f' 
met Şükriiyü yaralamıştır. aı.ıtl 
rağmen mahalli hükumet tarafınd~ 
hiçbir takibat yapılmamıştır. 
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MAIUŞTA: 

Şehirde Yeni 
Yollar ve Parklar 
Açılıyor 
h. Maraş, (TAN) - Vali Osman Şa
_ınbaş ve belediye reisi doktor Süku-

tı Türkel ş h . . . .. 11 . , e rımızın guze eşmesı ve 
~ernizliği için iyi çalışıyorlar. Yapılan 
ışleri şöylece hulasa etmek mümkün
dür: 

Şehrimizin tam ortasından geçen 
~e etrafa pislik saçan Kanlıderenin 
ust·· k .u apatılmıştır. Umumi şose geniş 
letılmiş ve tanzim edilmiştir. Çocuk 
bahçesi yapılmıştır. Belediye önüne 
çanı fidanlan dikilmiştir. 

Sabahlan faaliyette bulunan ve 
~~tılan şeyleri ekseriya yerlerde teş
ır eden halk pazarı kaldırılmış, bu

nun Yerine yeni yapılan dükkanlar 
da satış temin edilmiştir. 

liilkumet civarında güzel bir park 
Yapılmıştır. En havadar yerdeki De
ve ·1· cı ı mahallesi kabristanı kaldırıl-
rnıştır. Buraya fidanlar dikilmiş, bir 
Park haline getirilecektir. 
B R:sap dükkanları ıslah edilmiştir: 
. Ugun esnaiın temizliğine ve sıhha
tıne itina edilmektedir. 

Elektrik tesisatının ıslahına ve iç
nıe suyu meselesinin başarılmasına 
çalışılmaktadır. 

Belediye, muntazam seferler ya
Pan otobüs servisleri ihdas etmiştir. 
Şehrin içinde münakaleyi kolaylaştı
ran bu seferlerden halk memnun
dur. 

VANDA: ----
Bir Ölüm 

Van, (TAN) - Topçu yüzbaşısı 
Seyfettin Yıldamın pek genç yaşın
daki eşi ölmüş, merasimle gömülmüş 
tür. Bu vefat, Vanda büyük teessür 
uyandırmıştır. 

1
- w--··--·---n, Askerlik ışlerı 
~•!Mlllıwwwwwaıııııwww wııııw..~ı 

Şubeye davet 
Fatıh askerlik şubesinden: 
Şubemiz mıntkasına nakleden yedek 

88tEiınen Yusuf Oğ. 1309 doğ. Kemal Ma 
nastır. (2919) 935 senesi şubeye müracaat 
ederek adresini ku.dettirmlş bir daha uğ 
~11~1atır. Gö"terrllll'i ~dras:t.. arruuldıjj'ı 
b alde bulunamamıştır. Istanbulda ise şu-

eye müracaatının değilse yeni adresinin 
bildirilmesi. 

...__. -- -----------
IKINC! ARTIRMA iLANI 

Istanbul Asliye Birinci Ticaret 
llıahkemesinden: 

Mahkemece satılmasına karar ve·· 
rilip Galatada Kemcraltında 78/80 

numaralı Trakya tütün deposunda 
lrıevcut Bursa ve Gerze malı ve 934 
-936 senesi mahsulü mamul ve gay
rirnamul tütünlerin ikinci artırması 
2-6-938 perşembe saat 10 da yapı 
lacaktır. Almak istiyenlerin o gtin ve 
saatte mahallinde hazır bulunmala::-ı 
lüzumu ilan olunur. 

BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 
Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

ı AILIA şlEiHlt lRl.IŞ 
2 LIAILl•ITIOIRl•INIE 
3 Ml •• IRIEIKlsl•liilM 
4 AIKT•ılRIK•IYIAIS 
s NIA •11>1•1AfM1A1L1• 
~ AINIAINIE . IAITiils_ 
8

Ki1 iLi llBWJt•-ıJI 
IKIAIY• TIAIŞl•IP 

Al•l•IAıYI ı \pl•TsTi 
u C EIB B A R. T R 

1 n 
1 1 2 1 1 1 

3 
1 1 1 • 4 1 1 1 

5 
1 
_.._ 

6 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
8 1 • 9 •• 10 1 

SOLDAN SAGA: 

1 - Ucuz 

2 - Kurtuluş 

3 - Çayla yenir - Hediye 

10 

4 - Gaipler için yapılır - Mülkiyet ifa

de eden bir edat 

5 - Örtü işlerinde kullanılır - Müthiş 

bir hastalık 

6 - Bir balık adı - Boşluk 

7 - Donanma Generali - Çizği 

8 - Bir uzvumuz - Ay 

9 - Yaymak - Tek 

10 - Salınacak - Dolandırıcıların sıfatı 

YUKARIOAN AŞAGIYA: 

TAN 
lst: 2 nci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altmda o
lup paraya çevrilmesine karar veri
len muhtelü ev eşyası 4 haziran 938 
cumartesi günü saat 13 den 15 e ka
dar Beyoğlu Tünel arkası Şahkulu 

otçu sokak 5 No. 1ı Kosti Papayova
ni apartımanı önünde açık arttırma 
ile satılacaktır. Kıymetini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 13 Hazi
ran 938 pazartesi günü ayni mahalde 
saat 13 ten 15 e kadar icra edilecek
tir. isteklilerin mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları 

ilan olunur. 

Asliye Birinci Hukuk Mahkemesin 

den: Yuda Benezya tarafından Hacı 

Adil ve Salamon Kamhi aleyhlerine 

açılmış olan davada: M. aleyhlerden 

Salamonun ikametg8.h1 diye gösteri

len Galatada Yüksekkaldırımda Mak 

ri sokak Valestri hanında 41 No. ya 

gönderilen dava arzuhaline müha~ir 

tarafından verile~ meşruhat ikamet

g8.hını terk ile semti meçhule gitmiş 
olduğu yazılmasına binaen ikamet -
gahı hazırası meçhul olduğu anlaşı -

lan M. aleyh Salamon Kamhlye ila

nen icrasına davaya yirmi sün zro-

fında cevap vermesi ve mahkeme 

için tayin edilen 27-6-938 Pazar

tesi günü saat 14 de mahkemeye gel 

meniz için ilandır. (8013) 

Erdek asliye mahkemesinden: On 
beş sene evvel gaybubet ederek şim
diye kadar kendilerinden hiç Hr ha
ber alınamayan Erdeğin Halitpa~a 
mahallesinden Nuri oğlu Hüseyin Hil 

mi ve Nuri kızı Hayriyenin gaipli -
ğine hüküm verilmesi talebile kar -
deşleri Kamil tarafından "Erdek as-
l liye hukuk mahkemesine ikame olu
nan davada kanunu medeninin 32 in-
ci maddesi mucibince mumaileyhim 

3 - Işık - Sinemacılığın esas unsuru 
Hüseyin Hilmi ve Hayriyenin hayat 

4 - Feci - Terbiye - Arapça hayır ma-

1 - Yıldırım - Sıkıntı ifade edet 

2 - İmtina 

nasına 

5 - Argo lisanında dövmek manasına
dır. 

6 - Bir sorgu lahikasının tersi - Fran
sızca merkep 

7 - Bir şey mukabilinde emanet ola
rak bırakmak 

8 - Müthiş bir nehir hayvanı - Arapça 
siz, sız., mft.nasınadır. 

9 - Dullar m11nlısınlldır. 
ıo - Hesapta mühim blr bahis - Bir nota 

ve mematı ve bulunduğu yer hakkın 
da malumatı olan her şahsın bir sene 
zarfında Erdek asliye hukuk mah
kemesine bildirmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Sahibı ve · umu.mi neşriyatı ıdare 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Ltmitet Şir 
keti. Bası1dığl ver TAN Matbaası. 

Devlet 
Miktarı 

Basımevi Direktörlüğünden: 
Nev'i Muhammen Muvakkat 

Bedeli Teminatı 
39 Ton Harta ve Duvar Levhaları Kağıdı 17550 Lira 1316.25 Lira 

Okul Ders kitaplariyle tarih ve coğrafya duvar hartaları, Anatomi du
var levhaları için lüzumu bulunan % 30 şifonlu 27 /28 kiloluk 57 X 82 
boyunda 24 ton ve 37 /38 kiloluk 68 X 100 boyunda 15 ton ki cem'an 39 
ton kağıt kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Eksiltme 15-6-938 Çarşamba günü saat 15 de lstanbulda Devlet 
Basımevinde yapılacaktır. isteklilerin Basımevimiz Veznesine yatıracak -
ları ilk pey akçesi makbuzları veya bu miktar Banka teminat mektupla
n ile birlikte o gün saat on dörde kadar teklif mektuplarını Devlet Ba
sımevi ldare Komisyonu Başkanlığı na tevdi etmeleri lazımdır. 

Sartname parasız olarak Direktörlüğümüzden alınabilir. (3046} 

Her Eve Lii.zım Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik· 
lopedisi he_r 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 lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanumza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

T.AN Neşriyat: E""Vi 
lstanbul 

mektep taıebestne aynca wnzuat 
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 maliı.mat 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. 

l&TANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşür(ln
den bir tane göndermenizi ve rnu
alllmlere alt son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

lrim: . . • • • • • • . • • • • • • • • . 
Adres: . • • • • • • • 

-~ . • • • • • • • • • 
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lSTANBUL GAYRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN: 
D. No: Semti ve Mahallesi 

2093 Yeniköy 

2275 Yeşilköy Umraniye 

2936 Galata Kemankeş 

3395 Kadıköy Osman 
ağa 

4356 Çengelköy 

4876 Bostancı 

6720 Yedikule Fatih 
Sultan Mehmet 

6875 Kadıköy Hasan 
paşa 

7442 Arnavutköy 

7606 Kumkap1 Çadırcı 
Ahmet Çelebi 

7793 Paşa bahçe 
lncirköy 

8014 Aksaray Yalı 

Sokağı 

Maslak Cad. 

E: Fenere 
giden yol 
Y: lrfaniye 
Gazi Evranos 
ve Gülibrişim 

Leblebici 
ve Kahveci 
çıkmazı 

E: ınusuluk 
Y: Taşocağı 

Çakaldağ 

Değirmen 

yolu 

E: Spitalya 
Y: Hastahane 
yolu 
E: Erenköy 
caddesi 
Y: Merdiven 
köyüne giden 

yol 

Birinci cad. 

Çifte ge
linler cad. 

E: Sultaniye 
Y: Köykahvesi 
ve Mahfibey 
Langa bos
tanları 

Emlak No: 

E: 16-18-20 
22-24-26 

-28-30 

E: 6 

Cinsi ve Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K. 

Etrafı tel örgü ile 1000 T.L. 
çevrili ve içinde 
meyva fidanları bulu-
nan arsanın 1/4 his. 

3103 metre arsa 6210 ,. 

E: Y: 3 3 No: lu dükkA.nm sırf 1000 ; 
No: taj: 32/2 mülk Şerbethane ve ber-

ber gediklerinden yalnız 

sırf mülk berber gediğin
den münkalip mahallin 
364/728 sehmi ile bedele 
inkıllp eden vakıf mahal
linin 17 /30 his. 

E: 17 Mü. Mukaddema harap çi- 2400 ;; 
mento fırınını müştemil 

bağ yeri 

14 Dut ve Çınar ağaçlan- 1380 ; 
nı müştemil 15 dönüm 
bağ mahalli. 

E: 22-23- 36 dönüm 3 evlek 1000 ; 
24 tarla 

E: 33 
Y: 3-3/l 

E: 4- 15 
Harita: 5 

E: 246 
Y: 202 

6-8 

E: 93 Mü. 
mahallen: 

7 ve 4 
E: Y: 35 -

35/1-35/2-
Ada: 993 
Parsel: 2 

Maa müştemilat 6 dö- 2500 ,. 
nüm bostanın 100/120 

his. 
Müfrez tarla 3770 ,, 

Ahşap hanenin 1000 " 
1/6 his. 
Bahçeli kagir fırın 1000 ,, 
ve arsanın 19/120 tam 
ve 1 pul ve 4 humuz pul 
hissesinin 9/16 his. 

Ahşap hane ve duvarla 2000 " 
çevrilmiş arsanın 3/ 4 

his. 
Hane ve kulubeyi 
müştemil bostanın 

10/72 his. 

1000 ,, 

8082 Arnavutköy Büyük E: 129--131- Ahşap hanenin 1205 ;; 
ayazma Y: 135-137 1/2 his. 

8302 Pendik Yayalar Büyükdere 896/10 28 dönüm tarlanın 2800 " 
köyü Pavli mevkii 1/2 his . 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller 8-6-938 tarihine düşen çarşamba gününden itibaren ı ay müd
detle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Talip olanların Salı ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 
ye, ve bu iki günden maada diğer günlerde sabahları 10 dan 12 ye kadar müracaatları. 

Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

.. 
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Her Kadın Güzelle~ebilir .. 
Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Amerikan kadınlarının 

en ziyade muvaffak olmaları sebepsi7. değildir. Amerikalı Profesör Dok
tor E. WINTER'in Türkiyede yalnız VENüS müstahzaratına imal hakkı
nı verdiği formül mucibince yapılan VENDS müstahzaratı ve rujları ilim 
teknik ve evsaf itibarile dünyanın en birinci ve sıhhi rujları meyanında
dır. VENUS rujları dudakların rengini soldurmaz ve morartmaz. 24 sa-

at sabitliği kat'idir. En çirkin kadınları bile Ruhi, purpur, kapüsin ve 
oranj renkleri tanmmıyacak kadar cazibeli ve güzel gösterir. Bayilerde: 
Bulunan eski rujlarm yenilerile tebdil edilmesini dileriz. 

Nureddin Evliyaz?.de müessesesi t c;;tanbul. .................... .--....................................... . 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Keıide : 11 - Haziran • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lira1 ı k 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) l iralık iki 

adet mükafat vardır ••• ' 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu 

piyangoya İ§tirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

,------------------------·~ Türkiye Kız.tay Cemiyetinden : 

Çadır Bezi Mübayaası 

Socııfer birbirini ıokıp ediyor "h616 sobahlcyın 
1 ıoıe bir kuvvetle kolkobilmek i~in bııe Umm 

ofon s6kın bir uykuya bır lürlü kavu~amıyoruz. 

işte burada 

VALi DOL imaooımıı:a yefışirl 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tmlmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 

Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

AN Matbaasında sahlmaktadır. 

BURUŞMUŞ 
• CiLT 

Bir dokt orun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı-

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarım 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. işte, Viyana Üni
versitesi profesörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay· 
vanların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindekı 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o. 
cildinizi besleyip gençleştirir VP 

buruşuk.luklarmızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kuJ 
tanınız. Siyah benleri eritir. açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 

--"""::::::- _ _..... 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAYANL ARIN 
Nazarı Dikkatine 

,.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııtıııııı•ıııı•ıııı•ıııı•' 

• Siz de bu kremden ~aımayınızi 
::::::; 

. ii ::::: ::::::: 
~ ; ---i KREMLERi ::::: 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. --satını haiz bir fen ve bilgi mah-:::;: 
sulüdür. Bütün cihanda elli se-· 

~ 

nedir daima üstün ve eşsiz kal-::;:: 
m1ştır. • 

KREM BALSAMIN !! 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- ! -larak vücude getirilmiş yeganeji 

sıhhi kremlerdir. ::::::: 

KREM BALSAMIN i 
::::::: 

· --: /, Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. 
-ıınırr---- ~-·~..:_...}~ değil sıhhi evsafını Londra, Pa-§§ 

ı1- ·: - · - - ~~- -~ ris, Berlin, New York güzellik~ 
_,.. enstitülerinden yüzlerce krem:::;: 

arasında birincilik mükafatını. 
kazanmış olmakla isbat etmiştir.§ 

KREM BALSAMIN ~ 
Gündüz için yağsız, gece için! ---- yağlı ve halis acı badem ile ya-ii 

• pılmış gündüz ve gece şekilleri ::;:::: 

I = .. - . -vardır. ii 
. KREM BALSAMIN; otedenberı tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde::::::: 
_ satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ • 
• BEYOGLU - İSTANBUL ~ 

•ııııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı• 
J "' Sovyct TEHNOEKSPORT fabrikasının 4

----· 

Z İ R AAT M AKİNALARI 
Sağlamlık ve ucuzluk jtibarile rakipsiz makinalardır. 

Ekin biçmeye mahsus, Dolaplı ve Tırmıklı Orak makbıalan, Biçer bağlar orak 
makinalan, Alevatörlü son sistem .Jaman toplu buğday ve çelyik harman ma
kinaları, biçer, döğer harman makinaları, çayır makinalan, beygir tarağı, bait 
tulumbaları (Pulvarizatör) süt makina1arı, üniversal ve büyük traktörler ve trak-

tör pulluklarımızın bütün aksamı en kuvvetli çelikten yapılmıştır. 

Türkiye merkez deposu: Galata Tünel Cad. Perçemli sokak No. 19 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
'\!ardır. Onları hayiinize i~de et-
tiğinizde beheri için 5 kuruş ala- ISMAIL HAKKI KOZACIOGLU 
cak, ayni zamanda kıymettar Şubesi İZl\IİR, Halimağa çarşısı No. 20 
miikafatları bulunan Tokalon Orak makinalarımızın Anadoluda satış yerleri: Eskişehirde: Mehmet Dost ve Ni· 
müsabakasına iştirak hakkını kola Satalbavoy - Akşehirde: Kemal Uruslu - Kadınhanda Osman Işık ve or-
• ...... ,. .. ı..;., ı..;1,..t tnkilim «'""""ktil'. tnkları - Konyada: Kasım Kaymak ve ortakları - Çumrada: Ahmet Kumruluoğ-

._ _________ .. ı .. ...;A~~; M•:~IŞ::·~ AT:;:ıo~ooğlu. 
Bir Çok Doktorlar ~ 
tarafından muvaffakıyetle 

tecrübe edilen 

VIROZA PATI 

Siz de tecrübe ediniz! 

ViR0ZA 
Kan çıbanları, el ve a yak par

maklarının arasındaki kaşıntı~ 

tar, dolama, meme iltihabı ve 

çatlaklıklar, flcgmonlar, yanık

lar, traş yaralan, ergenlikler, 

koltukaltı çıbanlan. 

En Çabuk ve En t:min 

Bir Surette 

Tedavi Eder. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Belediye Bahçesinde 
Memleketin en çok sevilen 30 kişilik muazzam 

SAZ HEYETi BiR ARADA 
Keman: Nubar, Necati, Cevdet 

Piyano: Şefik, Yorgi 

Kemençe: Sotiri, Aleko 

Kanun: Ahmet, İsmail 

Klarnet: Ramazan, Şükrü, Şeref 

Cünbüş: Cemal, Abdi, Şevket 

Ney ve Darbuka: Nihad, Hasan Tahsin 
Okuyucular: Ağyazar, Yaşar, Celal, Hamid, Yahya, Musta.Ca 

Bayan okuyucular: 
l\fahmure Şcnses, Afitap, Radife, Süzan, Ayda, Dürdane, B irsen 

Bestekar TANBURİ SALAHATTİN P INAR. 
Telefon: 43703 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Ec7.anelcrden isteyiniz. .... 

Kızılay Cemiyetince yaptm lacak çadırlar için lüzumu olup 
İstanbul aabf deposundaki fartnamede yazılı evıaf ı haiz Fransızca ve Italyanca da bilen Kullanılmış 6 santim kahnh • Ankara Valiliğinden : 

loo.ooo METRE ÇADIR BEZi 
satmalmacağmdan alakadarların 30/ 5/ 938 Pazartesi gunu 

aaat 15 e kadar Depo Direktörlüğüne müracaatları. ......... 

Bir Alman Mürebbiyeı ı ğında makine transm isyon, şaft, 
Kibar ve yüksek bir ailede yetiş kasnak ve yataktan ucuz fiyatla 

kin çocuklar için mürebbiyeliğe ta _ satılıktır. TAN matbaasına mil-
liptir. Istanbul 13 posta kutusuna lilr•a•t'a• a•t• e•d•in• i•:t.•. _______ .. 
müracaat. 

R · lUMBAGO . SiYATiK 
omatızma Vesair Ağrıları 

• 
1 a 

TESKiN 
ve iZALE 

EDER 

Keşi! bedeli "'29962,, lira "07,, kuruştan ibaret bulunan Ankara - İs
tanbul yolunun 100 + 000 ile 105 + 077 inci kilometreleri arasındaki ta
mirat ile köprü ve menfez işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

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

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

"1424,, '"2820,, 


