
PERŞEMBE 

5 
MAYIS 

5 KUR US 

aJ 

BAŞMUHARR 1R1: AHMET EMİN YALMAN 

'''•t·--reni Müşteri Bulmak San'atl 

r Dr. Gasson diyor ki: 
· "Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za

man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 
.=.•~ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum . ., TAN 

Matbaasında Fiyatı 50 kuruş .. 

,,j~ti --~ 

. AfATURKUN DOGDUGU EVDE . Başvekilin Dün Parti 
t Bu Tarihi Evin Anahtarı Grupundaki izahatı 
Atatürke Taktim Edilecek Celal Bayar~Hariciye Vekili ile Birlikte 9 Mayısta 
ltalyamn 1 Selinik Heyet Yolluyor 
Monti-öye Müze Yapılan Evin Etraf~ ~çıla~ak 
il . Bir Park Meydana · Getırılrnesı 

Belgratta Bulunmak Üzere Yarın Hareket Ediyor 
Ankara, 4 (A.A.) - C. H. Partisi Kamutay grubu, • 

bugün saat 15,30 da Trabzon s ·lavi Hasan Sakanın 
I başkanlığında toplanmıştır. Bu t lantıda söz alan 
Başvekil Ce!iil Bayar, beraberlerin ış işleri Ba· 
kanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras da bulu uğu halde 
Yunanistana yaptıkları ve dün sabah avde ttikleri 

letine "e Türk milletinin büyük şefine karşı gösterdi 
ği fasılasız sevgi tuğyanları ve tcuıhürlerini tas\'İr et 
miştir. Başvekil bu muhabbet asarının şefimizin, bü 
tiin Türk milletinin ve cümhuriyet hükumetinin kar 
deş Yunan mlletine, onun haşmetli hUkiimdarına, 
krallık hükiımeti reisine ve krallık hiikumetinc kar
şi besledikleri samimi duyguların tam bir inikisı ol
duğunu ve bu suretle tecelli etmekte bulunan ''e hep 
böyle de devam edecek olan bu Türk • Yunan tcza. hhakı işine Belediye Derhal Başldı 

seyahatten ,.e esaslarını hatırlatmak suretiy 
ııada imzaladıkları munzam muahedename muht · 
yatından bahsetti. 

:.\NKARA, 4 (BAŞ

MUHARRlRlMIZDEN) 
•ı talyanm Montrö Mukave-

lesine iltihak etmesi mü. 
~betiyle Türkiye ve İtalya 

lianciye Vekilleri arasında çok 

-.ıtinıi telgraflar taati edilmit
tiı-. Bu telgraflar ltalyanm dost

S. h&n!ılcetinin iki memleketin 

llliinaaebetleri bakımından ehem 

illiyet.ini bunamiyle tebarüz et-. 

tİnnektedir. ı 
ltalyanın Montrö mukavelesine n

ti!1ak etmesi, hiç şüphe yok ki, Şar
ki .Akdenizdeki barış ve istikrarın 
:Yeni bir garantisidir. iki memleket 
arasındaki dostluğu kuvvetlendir
llleye ve karşılıklı emniyet duygu
larını yerleştirmeye herhalde amil 
olacaktır. 

Türkiyenin harid siyaseti tama
ınlle açık, temiz. mflspet esaslara 
da anır. Bir tek ölriıs_ü vardır, o da 

...... ıaıui?. 

B u müsavi '9"e umumi ölçü, 
'l'ürkiyenln her milletle de

'lı'anılı SUrette dost olmasına imkan 
"\>erıne.ktedir. Hele ltalya gıbi ara
~da birçok mü~erek menfaatler 
~n bir komşu memlekete karşı 
J:b • • dostluk duygulan besleme
~ ıçın bizim tarafımızdan hiçbir 

an bir engel mevcut olmamıştır. 
~ BunUn için" ltalyanm Montrö mu
~ "eleeine iştirak etmek suretile bi
~t.~'1 gösterdiği dostluk eseri, çok 
h -ııet bir toprağa düşmüş bir to-

llırı tesirini yapacaktır. 
~tından iki memleket arasında 
~bağlar doğacak ve Şarki Akde
btr- ~bar:ıı ve emniyeti bu sayede 
tır. t daha kuvveUenmlı olacak-

~~ llliiletı, Italyanm d~ça ha 
~- tarzını büyük bir sevgi ve 

.. dlUJıi 
dUeği . Yetle karşılamıştır. Umum! 
lteı '1liz. bu hareketin iki memle
bf!. ~da bir kat daha kuvvetli 
l'Ol ~ ve ahenk uyandırmağa 

dır. 

...., ~An.et Emin YALMAN 

Nohel Sulh 
A1ükifatını 
l<azanan Oldü 

- ---0>---

karı Ostiveski 

4 
48 Y aıında leli 

b l\dra, 4 (H 
l!i..e 8\.ılh ~ usust) - Evvelki se-

arı Ost· obeı rnüktıfatını kazanan 
halde ö~~eskı, 48 Yaşında olduğu 
~eçllıesitıd UŞ1.ür. Iiitlerin iş başına 

il :YaŞı;ya enberi bir tecrit kampm-
alnıası, A~ Rarl'ın sulh müktıfatını 
!llış manya htik.. •• 

• \'e AI urnetinl kızdır-
::rıaırın 8~;;,~ hükumetinin, Al
lı rıetnıeıerı üktıfatının almalarını 
A rıl aldığı rn~ke .sebep olmuştur. Kar-

ntarı u afatı t h · 
ı. · Zabit• .. a sıl eden bir 
Çın 2 ı, rnukar 

1{8 1 ;yıı hapse atı dolandırdığı 
y r Ostiveskı ?ılahkuın olmuştur 
tı~~lar doı."'.,;lsul}ı~ lehinde vazdı~ 

· .;•- e lllukifat ~ 

' 

~~~·~, 
. "}~~ 

l".J:4ıv:. 
~ 

8a~vcki! Celil Bayar, Yunanlılar hükümdarı Ma· 
jeste ikinci Jorjun heyetimizi nasıl samimiyetle ka
bul ettiğini söyledikten sonra Atatilrkün Selinikte i
çinde doğdukları evi ziyaretinden bahsederken Se· 
linik şarhaylığının ibraz etmekte olduğu çok dosta· 
ne alakayı memnuniyetle kaydetmiş ve Yunan dev-
let reisi ve hükumet şefince izhar ve teyid edilmiş o
lan samimi teşriki mesai kanaat ve kararlarını, ve 
d ost Yunan hudutlan içinde. her zaman \'C her yer-
de necib Yunan milletinin kendi şahsında Türk mil w 

üratmın Balkan miittc!ik \'e dosttan arasında yaşı· 
ya ünasebahn iyi bir timsali olduğunu sırasiyle 
anlatın ır. 

Bı.şvcki elit Bayar Atinada imzalanan munzam 
muahedename · bu devrede, Kamutaya sunulaca
ğını ve partimizin amamen tan•iblne mazhar ola
cağından da şüphesi o adığını ilave etmiştir. 

Baş\•ekilin bu beyanatı rtide hararetli ve sürek 
li alkışlarla karşılanmıştır. 

H itlerin Ziraat Kongresi Bu 
Romadaki Ayın 18 inde Ankarada 
Tıemasları Toplantıya Başlıyacak 

Roma, 4 (Hususi) - Her Hitler, 
'Atatürkün cloğcluğu evin önünde bir merasim.. bütün gününü fasılasız merasim ve Beş Yıllık Büyük Bir Zirai 

Kalkınma Programı Hazırlanıyor 
kabullerle geçirmiştir. 

Selanik, 4 (Hususı rette giden du kumandanı, belediye reisi Duçe saat 10 da beraberlerinde na-
arkada~ımızdan) - Bu elaniğe ve konsol95umuz ziyaret edildi zırlArdan B. Ciano, B. Staraso B. Al
dA.ldik. Konsolosumuzla Mak va "• öğlodcn •vvel şehirde ıezintiler fiyeri ve müsteşarlardan B. Büffarj-
matbuat müdürü ve SelB.nik gaze yapıldı. Öğleyin SelAnik gazeteciler nl _ Gidi olduğu halde otomobil ile Ankara,4 CTAN muhablrind~) -
cileri birliği reisi ve azalan tarafın- iği bir ziyafet verdi. Akpm üstü Kirinal sarayına vis:l olmuş ve mey- Büyük ziraat kongresinin bu ayın on 
dan karşılandık. iye reiaintn ziyafetinde bu- danda saflar teşkil etmiş olan aske- sekizinde toplanması kuvvetle muh-

Makedonya umumi valisi, kolor- <D~vamı 10 uncuda} r1 kıtaat ve sarayın kral muhafızla- temeldir. Ziraat Vekaleti kongreye 
=====================~======= yetiştirilerek arzedilınek üzere bütün 

rı tarafından selamlanmıştır. 1 k t . • . t• . 
1
-k d 

Montrö Mukavelesinden Sonra 

Boğazların Faaliyetine 
Dair Rapor Neşredildi 

ı . . . mom e e zıraı vazıye ını a a a ar e-
Duçe, talyanın mısafırı hassına d b" k 1 h ı aktadır en ırço rapor ar azır am . 

tahsis edilmiş olan__.apartmanın sa- B 1 ··h· b·ır kısmı ik . . . u rapor arın mu ım • 
!onunda B. Hıtlere ıadeı ziyaret et- 1 ed'l . .,... R porlann mevzuunu . ma ı mı:;r.ır. a 
mlştır. Bu esnada nazırlar, bekleme her türlü zirai madde, hayvan yetiş-
odasında kalmışlardır. tirme, ormancılık, çiftçilik teşkil et

Saat 10.15 tc Alman nazırları Fon mektedir. Bütün bu raporlar birleşti
Ribbcntrop, Hes, Göbels, hücum kı- rildikten sonra beş senelik büyük bir 
taatı şefi Himmler, Kirinal sarayın-

ziraat planı ortaya çıkmış olacaktır . 
Yeni plana ~öre Ziraat Vekaleti ye
niden büyük teşkilat kuracaktır. Ve
kaletın bu tşkilata mensup her türlü 
mütehassısı, memur ve teknisyenı en 
küçuk köylere kadar giderek z!raat 
yapan, çüt süren ve hayvan y<.'tifti
ren yurttaşların en iyi ve en bol ran
dıman 3lması için kendilerini 'ikhz e
decek ve tenvir etmiye çalışacaktır 

Vekaletin bu yeni teşkilatı tam se 
forber bir halde en uzak ve en kü

f Devamı 10 uncudaJ 

Ankara, 4 (A.A.) - Boğazlann i
daresi hakkındaki Montrö anlaşması 
na tevfikan Boğazlar komisyonuna 
ait vazifeler 15 Ağustos 1936 tarihin 
den itibaren Türkiye hükumetine in 
tikal etmiş bulunuyordu. 

dan geçecek yabancı harp seflnelerl
le ticari deniz ve hava faaliyetlerine 
yarar yıllık bütün malumatı bildir
mekle tavzif edilmişti. 

gelmişler ve bekleme odasında inti
zar halinde bulunan italyan nazırla
rına iltihak etmişlerdir. 

Şark Vilagetlerimizdeki Tuğyan ~ 

İtilafnamenin 24 üncü maddesi ah 
k8mına tevfikan Türkiye hükQmeti 
Milletler Cemiyetine ve itilafname
ye vaziülimza devletlere Boğazlar-

Buna binaen hükumetimiz Boğaz
lardan geçen gemiler ile Akdeniz ile 
Karadeniz arasındaki tayyareler faa
liyeti etrafındaki yıllık raporunu a
lakadarlara bildirrniş bulunmktadır. 

(Devamı 10 uncuda) 

Küçük itilaf Konseyi 
Dün Sinayada Toplandı 

Çek Meselesine Müdahale 
Etmemek Fikri Müdafaa Edildi 

Bükre§, 4 (A.A.) - Havas ajansı mu 
habirinden: Küçük itilaf daimi kon
seyinin 35 inci toplantısı evvelce tes 
pit edilmiş olan Prag yerine bugün 
Sinayada toplanmıştır. Bu tebeddü
le Küçük Itiliıf devletlerinin çok na· 
zile olan Çek meselesine müdahale 

etmek ister görünmenin önüne geç-
mek arzuları üzerine !tarar verilmi~ 
olduğu zannedilmektedir. 

Müzakere edilen başlıca mevzu -
lar, şunlardır: 

1 - Habeşistan fütuhatının tanın

ması lehideki Milletler Cemiyeti ka
rar sureti, 

2 - Anşlusdan, lngiliz - İtalyan 
itilafından ve Fransız - İtalyan mü
zakerelerinden sonra beyenlemilel 
vücü<i~ tirmek imkanı, 

3 - ristan ile bir mukarenet 

evamı 10 tıncuda) ·" Yugoslav Bapekili Stoyadinovlç 

(Devamı 1 O uncuda) 

.Hat ayda 
Yeni Kayıt 
Dun Basladı , 
Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Seçim komisyonu İskenderun şeh

rile İskenderuna bağlı İskenderun ve 
Arsur nahiyelerinde kayıt muamele
sine ve Kırıkhan şehrile Kınkhan ve 
Beylan ve Aktepe ve Orhaniye nahi
yelerinde 4/5 de başlanacağını res
men bildirmiştir. Antakya kazasın

da başlama tarihi henüz tesbit edil
memiştir. 

Günde her taraftan 200 • 300 kişi
nin kaydına çalışılacaktır. Bürolar 
saat 8 den 18 e kadar açık buluna
caktır. Fakat buranın reisi mesaiyi 
saat 19 a kadar devam ettirmiye sa
lahiyettar olacaktır. 

Komisyon, kayıt muamelesinin tes 
rii .için her köy ahalisine, mümkün ol 
duğu kadar toplu bir şekilde muhtar
larının idaresine müracaati tavsiye 
etmektedir. 

Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün İskenderunda kayıt büro
sunda, reisin müsaadesile iki saat ka 
dar hazır bulundum. Müracaat ede

(Devamı 10 uncuda) 

20 Köy Sular Altılıda 
Kaldı, Mühim Hasar Var 

F ıratın Taşması Ekili T ariaları 
Harap Etti, Köylü Dağlara Kaçtı .. 

#. . . .. 

Fıratın tcqmasiyle köylerini su basan Erzincan 

Erzincan. 4 (Tan muhabirinden)
Bir haftadanberi şiddetli yağan yağ
murlar neticesinde Fırat azgın bir ha 
le gelmiş. ve taşmıştır. 20 kadar köy 
sular altındadır. Binlerce vatandaş. 

suların tehlikesinden kurtulmak i
çin dağlara iltica etmişlerdir. Yağ
murlar devam ediyor. Bütün civar 

köyler boşaltılmıştır Erzincan vila
yet merkezinden heyetler su baskını 
sahasına gitmiştır. Maddi zararlar 
tesbit edilmektedir Ekinler harap ol
muştur. Heniiz insanca zayiat yok
tur. Birçok hayvan kaybolduğu ha
berleri geliyor. Fazla sulann tesiri i-

( Devamı 10 Uncuda) 
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Benliyanın Artisti Her- p~~;~meleye 
mine hizmetinize giriyor Elektirik 

Çarptı U ldü 

DUNKO OTOMOBiL KAZASI: 
Toplantısı 

Ankara, 4 (Tıan muhabirinden) -
Büyük Millet celisi bugün Refet 
Canıtezin başka lığında toplanarak 
Devlet Meteorol 'i işleri umum mü-

M avro Mira çetelerile çarpış-
mak ve köyleri bu çete -

lerin salgın ve baskınından kur
tarmak için, bunların tasavvur 
ve hedeflerini, karar ve planlan
nı öğrenmiye ihtiyaç vardı. An -
cak ona göre tedbirler hazırlana
bilirdi. Bunu yapabilmek te an -
cak içlerine sokulmak veya içle
rinden birini elde etmek ile müm 
kün olabilirdi. 

İçlerine sokulmak imkansızdı. 
Birini elde etmiye gelince, yüzbaşı
nın metresi olan Hermine adlı gü
zel ermeni kızından başka bir uy
gununu göremiyordum. Benim 
tecrübeme göre Türk ermenileri 
arasında mütareke günlerinde bi 
:r:e hizmet edenler çoktur. Kızın 

ermeni olması beni yese düşüre -
cek yerde timit uyandırdı. 

Velnhopulosun bu kıza karşı o
lan ziıfı, sevgi ve bağlılığı gözüm 
den kaçmamıştı. Hermincyi hiç 
yanından ayırmıyordu ve hiç şüp •• he yok ki, işini ve sırrını da bu 
kızdan saklamıyordu . Elde edile
bildiği takdirde bu kızdan azami 
istifade edilebilirdi. Kararımı ver 
dim ve işe evvela Hermine hak -
kında malumat toplamak sureti 

le başladım. 

Hermjne meşhur sanatkar ope
retçi Benliyanın artistlerinden 
idi. Bir ay evvel yüzbaşı bu kızı 
sahnede görmü~ ve hoşuna gitmiş 
ti. Birçok tehditler ve tazyiklerle 
sanatinden ayırmış ve metres yap 
mıştı. Kumkapı Nişancasında o -
turan iyi bir ailenin kızı idi. Kom 
şularınca iyi tanınmış bir anne
si ve bir hemşiresi vardı. Enişte
si İstanbul Balıkhanesinde kabzı-
mallık yapan hali ve vakti yolun
da bir adamdı. Hele eniştesi ile 
hemşiresi, Herminenin yüzbaşı 

VelAhopulos ile yaşamasından hiç 
te memnun değillerdi. Haftada iki 
gece izinli gelen Hermineyi dos
tundan ayrılıp kaçması için teş -
vik ediyorlardı. 

Bu ve bunlara bcnziyen aldı -
ğım malllmat bu kızı elde etmek 
hususunda beslediğim ümitleri 
arttırmış ve kuvvetli bir kanaat 
haline geti~i. Artık teşebbü -
se geçmiştim. Sanatkar Benliyan 
Hennine ile ablası üzerinde tesir 
ynpmnyı vadetmişti ve hemen o 
gün işe başlamıştı. Benliyan Efen 
dinin muavenetini temin ettikten 
sonra tanıdıklarımdan Astarci -
yan Efendiye gittim. Bu zat Yeni 
Postahane arkasında Aşir Efendi 
caddesinde sahibi bulunduğu bir 
hande manifatura ticareti yapı -
yordu. Türkleri çok seven ve elin 
den gelen yardımı esirgemi)'-'!n 
çok namuslu ve iyi kalpli bir va
tandaş idi. Anlattığım facia kar
şısında gözleri yaşardı. Hermine
nin eniştesini şahsen tanımıyor -
du. Buna rağmen kendisini çağırt 
ması hakkındaki teklüimi derhal 
kabul etti ve çuğırttı. 

y anm saatlik bir görüşme 
işi halleti. Kabzımal ( .... ) 

ın yardımını temin etti. Hermine 
iki gün sonra evine gelince hem -
şiresi Araksi kendisini Astarci -
yan Efendinin yazihanesine ge -
tirdi. Orada karşılaştık. Sözlerim 
kadınların kalbini pek çabuk yu
muşattı. Sanatkar kızın ince ve 
şefkatli hissi ve ruhu derhal coş. 

Kartal çimento ,fabrikasında çalı-' 
şan Erzincanlı Haydar isminde bir a
mele elektrik cereyanına tutulmuş 

ve derhal ölmüştur. Hadiseye Kartal 
müddeiumumisi elkoymustur. 

Karısını Ağırca Yaraladı 

dürlüğü hizmetle inde kullanılmak 
üzere satın alınac · telsiz muhabere 
ve dinleme alat ve ihazları için 300 
bin liralık taahhüd girişilmesi hak
kındaki kanun liıyili sile Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet V kaleti teşkilat 
ve memurin kanununp ek kanun liı

yihasının ikinci müzakerelerini yap
mış ve kabul etmiştir. ,\ 

Dün, Kadıköyur.de Durmuş isimli 
bir adam, karısı Ayşeyi kolundan a
ğır surette yaralamıştır. Misakımilli 
sokağında oturan Durmuş, memleke
ti olan Erbaaya gitmek istemiş ve 
bunu karısına söyliycrek eşyaları top 
lamasını bildirmiştir. Bunun üzerine 
karı koca arasında kavga başlamış
tır. Durmuş, bıçağını çekerek Ayşe

nin kolundan yaralamıştır. Yaralı 

Haydarpaşa Nümune hastanesine kal 
dınlmış, Durmuş yakalanmıştır. 

Dün Karakii~·dc bir otomobil iki kisiyi yaraladı ye bir siitçü diikkanını 

da gördüğünüz şu hale getirdi. Otomobil dük kana gir erek bütün vitri
ni aşağıya indird i. 

Yine bugünkü topla3tıda Kemali
ye ve Tercan kazalarıtttn Erzincan 
vilayetine ve Ağın nahi;\'esinin de E
lazığ vilayetinin Keban \rnzasına bağ 
lanmaları hakkırıdtlki kanun da bi
r inci müzakeresi yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi cuma günü 
toplanacaktır. 

tu ve kabardı . Astarciyan Efendi
nin bu işe vasıta olması da büyük 
bir tesir yapmıştı. Hermine Vela
hopulosun bütün teşebbüs ve ka
rarlarını bize bildirmeyi kabul et
ti. Kendisine haberleri nasıl vere
ceği hakkında uzun boylu talimat 
verdim. Hepsine teşekkür ve veda 
ederek ayrıldım. 

İki gün sonra arkadaşlardan 
Derviş Efendi iskele gazinosunun 
önünde ve çörek ve simit tabla -
sının başında idi. Tiz sesi ile: 

- Haniya taze ıimit .. Yağlı çö
rek ... 

Diye bağırıyor ve Madam Her
mineye kararlaştırılan parolayı 

veriyordu. Madam Hermine de 
haberlerini bir kağıda ermenice 
yazıyor, sabahları simit alırken 

Dervişin eline sıkıştırıyordu. Ba
zen de, hele tenha zamanlarda, 
aşağıya inemiyeceği vaziyetlerde 
kağıdını buruşturup pencereden 
atıyordu. Arkadaşlardan Mustafa 
Efendi de her gün iki defa Paşa -
bahçeye çıkıp Dervi in raporları
nı, Herminenin mektuplarını ge
tiriyordu. Dervişin vaziyeti kim
senin dikkatine çarpmamıştı. Ve 
muhitte bir şüphe uyandırmamış 
tı. Muhabere tam bir emniyet için 
de devam ediyordu. 

Topçu mülazımı Şeflk ve son -
radan İstanbul polis müdüriyeti 
birinci şube üçüncü kısım başme
murluğuna tayin olunan eski za
bıta amirlerinden Serezli Ahmet 
Beyler, Esnt Beyin emrile benim
le temasa gelmişlerdi. Baskın ha
berleri, bu iki kıymetli vatanda -
şın delaletile köylere ulaştınlı -
yordu. Bu suretle köylüler bas -
km gecelerinde hiç olma?.Sa dağ
lara çekilip gizlenmiye ve canla
nnı kurtnnnıya vakit ve imkan 
buluyorlardı. Bir hafta böyle geç
ti. 

Dükkana Giren Otomobil 
Basmacının idaresindeki 1523 nu

maralı hususi otomobil, dün Kara
köyden geçerken iki kişiyi karala
mış ve üstelik bir de dükkana girmiş 
tir. Basmacı, evvela, karşısına ani o
larak çıkan bir ndama çarpmamak i
çin seri bir manevra yapmak iste -
miş, fııknt bu sefer de istasyondaki 
tramvay bekliycn Refia isimli bir 
kadınla CeCvat isminde bir adama 
çarpmış ve yaralamıştır. 

Otomobil, bunlardan kurtulduktan 
sonra da süt ve sandoviç satan bir 
dükkana toslamış, dı.ikkanın vitrini
ni parça parça etmiştir. 

Pencereden Düştü 
Beşiktaşta Caferağa mahallesinde 

7 numaralı evde oturan İhsanın iki 
yaşındaki kızı Sevim, altı metre yük 
seklikteki pencereden düşerek muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. Se
vim, Şişli çocuk hastanesine kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. 

Çukura Saplanmış 
Şoför Yunusun idaresindeki 122 

numaralı beledi ·eye ait katran yük

lü kamyon Mecidiyeköyünde Ermeni 
mezarlığı önünden geçerken su dolu 
bir çukura saplanarak hasara uğra-

;ştır.) :.J r- ~ 
~.,ı;c Bo urun körle fab

rıknSl d çalı ınlsm il kaıaen sol 
elinin bir parmc. mı makineye kap
tırmış ve parmağı kopmu~ı;,,. • . 

~ 
İki gün evvel Yeşilköy sahilinde 

bulunan kadın cesedinin Yeşilköyde 
oturan ve akıl h.ıstalığına müptela 
bulunan Rukiye isminde bir kadına 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

ÜNİVERSİTEDE : 

Bir Amerikab 

Arkeolog Geldi 
• 

Amerikalı Arkeoloğ, Profesör Dr. 

\ıfT TTF.F'F.RRTK • 

Roman yadan 
1600 Göçmen 
Daha Gelecek 
Kışın gelmesi üzerine Köstencede 

kalıp t a A na vatnna gelememiş bulu
nan 1600 göçmenin mayıs içinde ge
tirilmesi için hükümet alakadar ma
kamlara hazırlık yapmasını bildir
miştir. B u 1600 ırkdaşımızın kış esna 
sında perişan olmamaları için hüku
met K östcncede bir yer kiralıyarak 
bunların oradaki istirahatini temin 
etmiştir. Şimdi bunların getirilmesi 
için vapur kumpanyalarile anlaşma 
yapılmaktadır. 

Yakında Nazım vapuru Romanya
ya giderek göçmenleri buraya geÜre
cektir. Sili\'ri ve Çatalca kazalannın 
köylerine yerleştirilen 238 göçmen, 
ailesinin bir senelik yiyeceklerile, 
yaz zeriyatına mahsus mısır, nohut, 
fasulya, kavun, karpuz ve sovanın 
tohumları dağıtılmıştır. Bunlar, ya
kında birer ev yaptırılacak, çift hay
vanı, pulluk ve tohumluk buedav da

ğıtılacaktır. Kırklareli mıntakasına 

yerleştirilmiş olan göçmen ailelerine 
dağılmak üzere 1000 çift hayvanın 

mübayaasına karar verilmiştir. 

Bu Ay Fazla Seyyah . 
Geliyor 

Bu ayın 15 inde İstratmor vapuri
le 350 İngiliz, 16 sında Oryon vapu
,.i l ı:ı :rno tn11ili7 'Jn. ••• 11:1. ...t ... ue Ge
neral Fon İşneviyen ve Mil Doka va
purları ile biner Alman seyyahı ge
lecektir. 

19 Mayıs Bayramı 
19 mayıs şenlikleri için dün vila

yette son toplantı yapılmıştır. Bu iç
timada şenliklere iştirak edecek mek 
teplilerin, davetlilerin vaziyetleri 
tetkik edilmiştir. 

Berberler Cemiyetinde 
Dün Berberler cemiyeti yeni ida

r e heyeti seçimin i yapmışlardır. Se
çim neticesinde yen i idare h eyetine 
esk i idare heyeti reisi İsmail Hakkı 
ile Ahmet, İhsan, Mustafa Turan, 
Veli Asım seçilmişlerdir. 

Bir taraftan da Esat Beyin himme 
ti arzu olunan gizli kuvveti mey
dana getirmişti. Bu kuvvet yüz -
başı Yusuf Bey ile Ahmet Beyin 
emir ve iradelerine verilmişti. 

Teşkilat tamnm olunca faa1iye -
timizin şekli tabii derhal değışti. 
Hermineden alınan baskın haber
lerini artık köylere ve köylülere 
değil, baskıncıları karşılıyacak be 
cerikli ellere gönderiyorduk. İki 
arkadaş yanlarındaki bir avuç 
kahramanla Mavro Mira çetele -
rinin karşılarına geçiyor ve yol -
larını kesiyordu. Çeteler her çı
kışlarında hedeflerine kavuşmak 
şöyle dursun, daha yan yolda ku
rulan pusulara uğruyorlar ve bir 
adım daha ilerliyemlyorlardı. 

Lake, dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Profesör, cuma akşamı bizzat idare 
ettiği otomobil ile bazı tarihi tetki
katta bulunmak üzere Anadoluya gi
decektir. Profesör Lake'e karısı İmtihanlara 15 mayıstan sonra baş-ve / 

la nacaktır: 

(Deuamı var) 

GİRESUNDA: 

Halkevinde Konferans 
Giresun, (TAN) - İcra memuru 

Cemal Bingöl, halkevinde "Giresun 
tarihi,, mevzulu bir konferans ver
miştir. Bu konferans halk tarafından 
büyük bir rağbet görmüştür. * Giresun, CT AN) - An karada 
toplanacak ziraat kongresinde Gire
sunu Gamlı oğlu Osman temsil ede
cektir. 
* Giresun, (TAN) - Kestaneleri

mizin cinsini iyileştirmek ve bol mah 
sul alabilmek maksadlle ziraat mü~ 
dürlüğü Izmirin Odemiş kazasından 
600 kestane aşısı kalemi getirtmiş ve 
halka dağıtmıştır. 

kızı rcfnkat etmektedir. 

inkılap Dersleri 
Türk inkılabı tapii dersleri prog

ramı dün sona e iş ve Mahmut E
sat Bozkurt son dersini vermiştir. 

• Yabancı dil imtihanlarına dün baş 
lanmıştır. Bu imtihanlara iki gün da
ha devam edilecektir. 

HAT AY FRANSIZ DELEGESi: 

' 

Hataydaki Fransız delegc~i G aro, Ankaraya geldi. Bu r esim delegeyi, 
H ariciye Vekilimiz Doktor Rüştü Aras ve Harkiye Umumi Katibi Nu

man l\tcnemencioğlu ile bir arada gös teriyor. 

qF;J .P.nTYEDE : 

Otomobillerin 
Muayenesi 
Haziranda 
Otomobil, otobüs ve kamyonların 

bir haziranda yıllık fenni muayene
lerine başlanacaktır. Bu esnada trip
leks cam koymamış olanlar sefer den 
alıkonulacaktır. Hususi otomobil, o
tobüs, kamyonlarla resmilerin plaka 
lan yeni sisteme göre değiştirilecek
tir. Noksan veya hurda olan nakil va
sıtaları işten menedilccektir. 

stanbul Değirmenleri 
Hükumet buğday ofisini kurduk
enlerin idar i bu ofise intikal ede

tan sonra, şehr izdeki bütün değ:.:
cektir. Bu takdir belediye, ofisten 
toptan un satın ala k , fırıncılara 

bedeli mukabilinde ver ektir. 

9 
Eminönü halkevi için yapılaca.!\, ye 

ni paviyonun inşaatı behemehal ö
nümüzde1d Cümhuriyet bayramında 
hitmis olacaktır. 1nsaat hazırlıkbrı 
ilerlemektedır. 

• Üsküdar meydanının tanzimine 
başlanmıştır. Meydanın ortasında u
fak bir park yapılacaktır. 

9 
Vali ve bs~d.i.J;~r•ı.,ı"Mlihittin Us-

t.th ıaa , şehircilik tetkiklerinde bu
lunmak üzere bu hafta sonunda Ati
naya gidecektir. 

• • 
Dündenberi Egeden kasaplık hay

van getirilmiye başlanmıştır. 

• Sıhhiye Vekaletinin tamimi yzeri
ne belediye, bekAr odalarile ~nlar
da temizlik kontrolüne başlamıştır. 

DENİZ ve LİMAN : 

Haliçte Yapdacak 

Tersane 
Dcnizbankın, Almanyada tetkikler 

yapan fen heyeti, yirmi güne kadar 
gelecektir. Heyet, Almnnyada, Ha
liçte yapılacak olan tersane inşaatı 
işi için de muhtelif inşaat firmalari
le temaslarda bulunmaktadır. Deniz
bank İstanbul şubesi müdürü Tahir 
Kevkcp te halen Almanyada bulun
maktadır. 

Dok Şirketi Toplantısı 
Tasfiye halinde Dok şirketi, mayı

sın yedinci günü bir umumi heyet 
' toplantısı yapacak \'e şirketin faali
yette bulunduğu devreye ait 1938 
senesinin ilk ayının hesapları üze
rinde görüşiilcccktir. Bundan sonra 
tasfiye hesapları tetkik edilecektir. 

Yeni Çahşma Tarzı 

Çiftçi Mallarının 

Korunması 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden)

Çif tçi mallarının korunması hakkın
da Dahiliye Vekaleti tarafından ha
zırlanan ilk proje, umumi müfettiş
liklerle valiliklere gönderilmiş ve a
lınan mütalealardan sonra ikinci bir 
proje hazırlanarak Başvekalete veril 
miştir. 

Bu proje, yurtta ziraat emniyetini 
kanunla koruyacak ve zirai asayişin 
temini için ziraat işlerine müteallik 
suçların süratle tahkik ve intacı yo
lunda hükümler ihtiva etmekte ve 
dolayısile köylünün mühim bir ihti
yacına cevap vermektedir. Bu pro
jeye göre, ziraat işlerine müteallik 
suçların muhakeme ve cezalan bu ka 
nuna göre görülecektir. Projeye gö
re her köy bir zirai daire addoluna
cak ve her dairede dörder senelik 
ziraat meclisleri kurulacaktır. Anka
rada Dahiliye Vekilinin reisliği altın 
da kurulacak bir heyet kanunun. tat 
bik şckillC'rini tesbit edecektir. 

-
kullanılacak bekçiler daimi, m\,\Hak~ 
kat ve bekçi amiri olmak ve bir kıs
mı atlı bulunmak üzere üç kısım o
lacaktır. Bu iş için kurulacak teşkiln
tın masraflarını karşılamak üzere a
ra ziden , bağ ve bahçeden ve hayvan 
lardan dekar başına 5 kuruştan 20 
kuruşa kadar bir vergi alınacaktır. 

---o---
1\IW~ lrT . l<'KF.'f"T"'R • 

Felaketzedelere 

Yardım 
Muğla, 4 (A.A.) - Kırşehir felaket 

zedelerine yapılmakta olan teberruat 

devam etmektedir. Evvelce gönderi

len yedi yüz liradan başka bugüne 

kadar bin yinni lira doksan beş ku
ruş teberru kaydedilmiştir. Bu teber 
r uat yalnız Muğla şehrine aittir. İlçe 
ve kamunlarda da yardım komisyon 
ları kurulmuştut' Her tarafta tber
ru kaydına devam edilmektedir . 

• Samsun, 4 (A.A.) - Kırşehir felA-

ketzedeleri için toplanan iki bin lira 

Kızılay merkezine gönderildi. Halkıtı 

yardımı hararetle devam ediyor. 

1 TAKViM ve 

5 MAYIS 1938 
PERŞEMBE 

5 inl'I ay 
Arabt: 1357 

Gün: 31 

Rcb!Ulcvvel: 4 
Güneş: 4,54 - Öğle: 
İkindi: 16,04 - Akş.."lm: 
Yatsı: 20.56 - lm:i5k: 

Kosım: 179 
Rumi 1354 

Nisan: 22 
12. ıO 
19,58 
2,57 

İstanbul gümrüklerinde iki sene

denberi tatbik olunan yeni şeklin di

ğer gümrüklere de teşmil edilmesi i

çin hazırlıklara başlanmıştır. Bu iş 

ilk olarak İzmir gümrüklerinde yapı

lacakt ır. Bunun için İzmir gümrük 

başmüdürlüğünden iki şef İstanbula 
gelmiş ve İstanbul gümriiklerindeki 
çalışma tarzı ÜZC'rinde tetkik ler yap
mıya başlamışlardır. Şeller, h er ser
vis üzerinde ayrı ayrı tetkiklerd e bu
lunmaktadırlar. 

YURTTA HAVA V AZIYE'fl 
öJf:!C\C' 

Yurdun Ege ve Cenubi Anadolu b ·~cf 
rinde hava kapalı ve yer yer yağışlı. dl ee
bölgclerlnde kapalı ve yer yer yağışlı a \.e 
miş, rüzgfırlnr Trakya, Kocaeli, ggc rde 
Cenubi Anadoludn Şimal, diğer yerle W 
cenup istikametinde orta kuvvette c5f1'11ıı· 
tir. Dfin lstllnbuldn hnva kap:ıh ,.c tT'el 

ğışlı g~mlş, 24 sa ot zarfındaki yağısırı ıcı1"' 
re miknbına bıraktığı su mlkdarı 5 f. rtı 
gram ölçülmüş, rüzgfır şimali ısti1<9fl'lt ı~ 
saniyede 2 - 4 metre hızla C'SmisUr-, 5~~11ı" 
te hava tazylkı 753.4 mlllmctr<.' fdı . sıı"' 
net en yüksek 14,4 ve en dilşuk 12,l 
tigrat kaydedilmiştir. 
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Romada Neler 

Görüşülüyor ? 
Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

Almanya de\•let ve hükumet şefi, 
ller llitler, Romada hakikaten eşsiz 
merasim ve tezahiirlerle karsılandı. 
Londra gazetelerinden birinin- dediği 
gibi, Her llitler, büyük zaferlerden 

v dönen eski Roma imparatorlarına 
Yaraşan ihtişam He istikbal edilmiş 
\'e hütiin İtalya bu ziyareti bir bay
ram saymakla ziyarete en büyük e
hcınnıiycti vermek ve verdirmek i
çin her şeyi yapmıştır. 

Bugün, biitün dünya mahfilleri, zi
Yaretin vereceği neticeleri merak e
diyor. 

Netice: Roma • Berlin mihverinin 
5-ğlanılığını bütün dünyaya göster
mekten ibaret olacak, yoksa komşu 
oldUktan sonra ilk defa olarak görü
len iki hükumet şefi yeni ve mühim 
meselelerle meşgul olacaklar mı? 

iter llitlerin mai'-·etinde bütün si-
ı· " ilhh Alman kuvvetleri kumanda şe-
~ General Vilhelm Keitel ile büyük 
i? askeri heyetin bulunması, iki ta
~~ erkanı harbiyeleri arasında mil-

'Jn konuşmalar \•uku bulacağını his
~ttirnıekte ve bu yüzden seyahat ne
ticesinde bir sürpriz ile kar§ılaşma
llın mümkün olduğu tahmin edil
ltıektedir. 

Sir aralık, bu sürprizin iki taraf a
rasında askeri bir ittifak olacağı söy
lenmiş, fakat Berlinin resmi mahfil
leri bu iddiayı reddeden beyanatta 
hulunın uşlnrdı. 
Urnuıniyetle knbul olunduğuna 

göre, iki hükumet şefi, İspanya har
bini konuşacaklar, İngiliz - İtalyan 
anla tnasından sonra Akdeniz mese
lesinin aldığı mahiyeti tetkik edecek 
ler v ı· . • ı· . e ngıltere - Fransa rıca ının 
Londrada bulu~up konu~malatmm 
lleticeleri üzerinde duracaklnrdır. 

l.ondra konuşmaları, İngiltere ile 
:Pran a arasında müşterek müdafaa
h tanzhn eden bir anlaşma ile neti
ttlenmiş ve iki tnraf " 19 mart 1936 
dan itibaren erkanı harbiyeleri ara-
t ~.. .. - ---- ---
tsınde devam ettirmi'-·e karar ver-

bı.. " " 
d ışicr \'e şimdiye kadar ordu ve 
.._0tınnnıaya munhasır kalan teşriki 
·•ıe . . 

. nıyı hava kuvvetlerine teşmil et
bıtşlerdir. 

4cnba, İtalya ile Almanya arasın
da huna benzer bir vaziyet mümkün 
l:tı.tidiir? 

d l'akat Londra gazetelerinin Berlin 
~ tı aldığı ınalfımata göre, llitler -

ltı~i ~li~i k~nuşmaları askeri hiç~ir 
llih ~etı haız olmıyacak ve netıce 

ar·1 · ıı, b 1 e lngiliz - Fransız anlaşması-
\' erı:ı:enıiyecektir. 

hUt a:ı:iyet, hu merkezde olduğu için, 

bıll~n Avrupa siyasi mahafili konu~
le b a~n neticesini en büyük merak i-

A leınektedir. 
Q.\'ru 

ııeı 1 llayı en çok alakadar eden me e er· 
lrıttk •n biri de Çekoslovakyanın 

lldder .. t .. • d 1 v 
ııö 1 .. ı uzt:rm e yapı acagı 

Yenen k 
lf onuşmadır. 
avasın . • · 

•ndaıı • emın hır Jtalyan memba-
löre s~ldığını söylediği bir habere 
:ı:uıı~ k '"Yor l\fussolini şahsi nüfu-
8elesi .ullanarak Slidet Almanlar me 

nın J., i 
l'tısun ransa ve ngilterenin ar-
'b a te\'f"k .. 
qltlcrden . 1

• an halletmesını Her 
Süde ıstıyccektir. 

UZAK ŞARK: 

Çin Kuvvetleri 
Yeni Muvaffaki
yetler Kazandılar 

Bir Hava Harbinde Sekiz 
Japon Tayyaresi Düıürüldü 

Nevyork, 4 (Hususi) - Dün de 
haber verdiğimiz üzere Şantungda 

devam eden muharebeler Çinliler le
hinde inkişaf etmektedir. H~nko~. -
dan resmen bildirildiğine gore dun 
bütün gece devam eden bir m~are
beden sonra Çin kıtaları, Taıerş -
vang'm şimali şarkisi is~kameti.nde 
8 kilometre kadar ilerlemış ve Lıng
yi ile Tanşeng arasındaki Japon cep 
hesini yarmağa muvaffak olmuştur. 

Bundan başka, Çin kuvvetlerinin 
şimali Çinde de mühim muvaffakı -
yetler kazandıkları ve bnzı şehirleri 
istirdat ettikleri ve Hankov üzerin -
de vukua gelen bir hava muharebe -
sinde on iki Japon tayyaresinden se
kizini düşürdükleri haber veriliyor. 

Bir lngiliz gemi•i Japonlar 
tarafından tevkil olundu 

Von Ribbentrop'un Haraiciye Na· 
zırlığına getirilmesi üzerine boşalan 
Almanyanın Londra sefirliğine Dr. 
Herber Von Dirkııen tayin olunmuş
tur. Dün akşam l.ondraya varmış o
lan yeni sefir, İngiliz Hariciye Nazı
n Lord Halifaksa ilk ziyaretini yap
mıştır. 

iSPANYA: 

Madrit Fran'kisler 
Tarafından Bom
bardıman Edildi 

Londra, 4 (Hususi) - İspanyada 

harp yeniden canlanma alametleri 
gösteriyor. Dün Madrit şehrinın 
F'rankist bataryaları tarafından bom 

Tokyo, 4 (A.A.) - Bir Japon .de - bardımanı neticesinde, insan zayia -
niz hatları idaresi tarafından kıra - tının 13 ölü ve 28 yaralı olduğu tcs
lanmış olan Kayeson ~sın.indeki Ingı- pit olunmuştur. 
liz vapurunun askerı hır mıntaka Bombardıman esnasında şehre beş 
addedilen Lungo boğaz.ı,nda . kapa~l 

1 
yüze yakın obüs atılmıştır. Diğer 

bir liman olan Tsukumı ye gırmesı- taraftan Salamanka asi kaynakların 
ni müteakip Japonlar tarafından dan verilen haberlere göre, son gün 
tevkif edildiği haber verilmektedir. lerde havaların çok fena olmasına 
Vapurda şimdi ciddi araştırmalar rağmen, Frankis kıtaları Algamba -
yapılmaktadır. ra mıntakasında ileri hatlarında mü-

Kayeson gemisi, harbiye nezare - him tashihler yapmağa muvaffak ol 
tinden almış olduğu talimata tevfi - muşlar ve mühim askeri mevziler iş 
kan bu gece hareket edecektir. gal etmişlerdir. Ayni membalar, 

11- Cümhuriyetçi milislerin El Poboa 

Vaşington, 4 (A.A.) - Çin güm -
rükleri hakkındaki İngiliz - Japon 
itilafı hakkında hariciye nazırı Hull, 
nezaretin müzakerelerden haberdar 
t!UlOfiı;> Vl\;IU~Ullu :::.vy.ı.ı::ıucKıe iktifa 
etmi~tir. 

CENEVRE: 

mevziine yaptıkları mukabil bir ta
arruzun şiddetle tardeclildiğini ha -
ber vermektedir. 

* Burgos, 4 (A.A.) - Frankistlerln 
hariciye nazırı general Jondnna, na -
zırlar meclesine Vatikanın Burgos 
hükumeti nezdinde •diplomasi ajanı 
olmak üzere bir mümessil tayiyine 
karar vermiş olduğunu beyan et -
miştir. Yahudi Kogresi 

M Y h d.l . INGILTERE: acar a u ı erı 

işini Görüştü 
Cenevre, 4 (A.A.) - Dünya Ya

hudi kongresinin icra komitesi Ma
car hükumeti tarafından meclise ve
rilen ve Yahudilerin iktısacli haya
ta ve ezcümle matbuat, tiyatro ve 
bilumum serbest mesleklere ancak 
yüzde yirmi nisbetinde iştirak ede
bileceklerine dair olan kanunu tet
kik etmektedir. 

Komite bu kanunun Macar hükti
metinin Trianon muahedesile ekal -
liyetlerin haklarına riayet edeceğine 
dair giriştiği taahhütlerle kabili te -
lif olmadığı kanaatin".ledir. 

Fransa Hükumeti 
lngiltereye Bir 
Muhtara Verdi 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajans• 
muhabiri, İngiltere Hariciye Nezare
tinin Fransa hükumetinden bir muh
tıra almış olduğunu istihbaratına at
fen bildirmektedir. Fransa hükume
ti, bu muhtırasında İngiliz ve Fran
sız nazırları arasında yapılmış olan 
görüşmelerin neticesi olarak yakında 
Prag hükumeti nezdinde icra edile
cek teşebbüsleri izah ve tasrih etmek 
tedir. 

İngilizlerle Fransızlar arasındaki 
görüşmelere diplomasi yolu ile de -
vam olunacaktır. 

Müdafaa Masrafları için 
Milyonlar Harcanıyor! 

Amerika 46 Gemi, 950 Tayyare Yapacak 

lpgiltere, Fransa Müdafaası Kuvvetleniyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ayan mec 

lisi 1156 milyon dolara baliğ olan 
deniz silahlanma kanunu layihasını 
28 reye karşı 56 reyle kabul etmiş -
tir. 

Layihada zırhlıların tonaj yekunu 
parlamentonun kabul ettiği 105.000 
tona mukabil 135.000 olarak tespit 
edilmektedir. Ayan rneclisı layihada 
derpiş edilen iki tayyare gemisinin 
tonajını da 15.000 den 20.000 ne çı
karmıştır. 

Deniz silahlanma layihasının heye 
ti umumiyesinde 46 harp gemisi, 950 
tayyare ve 26 muavin gemi inşası 

derpiş edilmektedir. 

Ayan M ecli•i Programı 
kabul etti 

Ayan meclisinin deniz p:ogramı -
m bire karşı iki gibi bir nıspet da -
hilinde kabul etmesi hükumetin, mu
vaffakıyeti hakkındaki tahminleri 
teyit etmiştir. 

Cümhuriyetçi ayan azasının mu
halefeti deniz programının genişle -
tilmesine karşı yapılan teknik bir 
!tirazdan ziyade cümhuriyet parti -
sile demokrat partisi arasında mev -
cut noktai nazar farkından ileri gel
diğini meydana çıkarmıştır. 

Ticaret Filosu da 
kuvvetlendiriliyor! 

Vaşington, 4 (A.A.) - Amerikan 
ticaret odasının senelik toplantısın
da bir nutuk söyliyen deniz komis -
yonu reisi Land, ticaret filosu inşa
at programının tacil edilmesini is -
temiş ve milli müdafaanın ihtiyaç -
larmı temin etmek üzere gelecek on 
sene zarfında 1.250 milyon dolar kıy 
metinde 500 gemi inşası lazım gele 
ceğini ilave eylemiştir. 
Vaşongton, 4 (A.A.) - Harbiye 

nezareti harp vukuunda Amerikada 
10.000 fabrikanın derhal sil!ah '\'C 

cephane imaline ba~lıyacaklarını te
min etmiştir. 

INGILTERE: 

gilterenin askeri tayyare kuvveti 
2000 e varmıştır. Daha üç sene ev -
vel bu kuvvet, yalnız 500 tayyare -
den ibaretti. Bu 2000 tayyareden 
1500 ü doğrudan doğruya İngiltere 
adalarının. geride kalan 500 tayyare 
ise imparatorluğun diğer aksamının 
müdafasına hasaredilmiştir. 

Diğer taraftan, Ingiltere deniz kuv 
vetleri de yeniden takviye olunacak 
ve ordunun çoktanberi devam eden 
gerek kemiyet, gerek keyfiyet nokta 
sından takviyesi işi süratlendirile -
cektir. 

FRANSA: 

Londra, 4 (Hususi) - Fransa ha
va nazırı bugünkü beyanatında hava 
silahı için, müdafaa kredisinden o -
tuz milyon lngiliz lirasının tahsis o
lunduğunu üç haftadanberi bunun 
on milyonunu sarfettiğini, 1940 sc -
nesine kadar hava kuvvetlerini ge
nişletme programının n~h~yet bul~~: 
cağını dahili istihsal kruı gelrnedıgı 
takdirde Fransanın eksiğini ha -
riçten temin edeceğini anlatmıştır. 

HOLANDA: 

Stokholm, 4 (A.A.J - .tıuırumet, 
milli müdafaanın derhal tarsinini ve 
bilhassa malzeme mübayaası için 
Riksdag'dan munzam tahsisat talep 
edecetkir. Talep edilecek tahsisat 
miktarı yetmiş milyon kuron olup 13 
milyon 200 bin kuronu orduya, on 
dokuz buçuk milyonu donanmaya, 
yirmi üç milyon sekiz yüz bini hava 
tnnrruzlarınn knrşı müdafıın işine a
ittir. 

Bu munzam tahsisat için, ihtimal 
mevcut vergilerin tezyidi suretilc 
karşılık bulunacaktır. 

FiNLANDiYA: 

He k, 4 (A.A.) - Finlandiya 
parlame osu silahlanma için hüku
metin iste · · iki milyar 710 milyon 
Finlandiya m kına baliğ olan tahsi
satı kabul etmi ·r. Bu para 1938 -

Londra, 4 (Hususi) - Bugün neş
rolunan bir beyannameye göre, ln - tir. 

nda sarfedilecek -

LEHiSTAN: 

Danzig Hiçbir Zaman 

Lehistandan ,, 
Ayrılmıyacaktır 

Danzig, 4 (A.A.) - Polonya 

deniz ve müstemleke birliği re

isi General Knsnievski bir nu

tuk söyliyerek ezcümle demiş

tir ki: 

AMERiKA: 

Seçimi Roosevelt 

Taraftarları 

Kaz(!lnıyor! 
Cakson'\il "Florida" 4 (A.A.) - A

yandan B. Ruzveltin hararetli taraf
tarlarından B. Klod Peker, bura De· 
mokrat fırkasının ayan intihabatında 
yeniden intihap edilmiştir. Bu inti
hap, halkın idare hakkındaki hissi
yatının bir delili addedilmektedir. 

B. Peker dört rakibine galebe çal 
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flf"K 
Esmeri Ben 

Şeker ile Beslerim 

[Yazan: B. FELEK] 

Şekeri severim vesseinm. Ne şe
kilde, ne tarzda olursa olsun. Nöbet 
şekerinden, horoz şekerine kadar. 

Şimdi biri çıkıp da size sorsa: 
- Kaç türlü şeker bilirsin? 
Hani kolay ko1ay da cevap verile 

mez. Hele bir deneyelim: 
Bnştnn başlıyorum: 

Kelle şeker Halka şekerl 
Küp şeker Horos şekeri 
Toz şeker Leblebi ,şekeri 
Kristal şeker Kişniş şekeri 
Pudra şeker Elma şeken 
Nöbet şekeri Öksürük şekeri 
Lohusa şekeri Badem ııekeri 
Peynir şekeri Akide şekeri 
Şam şekeri McvlCtt şekeri 
Nane şekeri Bayram şekeri 
Limon ~eri Kestane şekeri 
Niyet şekeri Düdük ııekerl 

Bunlar olduğunu gizlemiyenlcr. 
Şekerliıini gizliyenler de şunlar: 

Şekerlemeler 

Uıtnokumlar 

BcrgamnUar 
KnrrunelAlar 
Fondanlar 

Ezmeler Bonbonlar 

Ben bu kadar bulabildim. Fazlası· 
nı bulan bana yazarsa fena olmaz. 
Yalnız birinci listedeki isimler ara
sında şimdiki gençlerin ve çocukla· 
nn biJmedikleri kelle şekeri, peynir 
şekeri, niyet şekeri gibi ne\'iler var
dır. Onları da büyüklerine sorar öğ
renirler. Şekerin bu otuzdan fazln 
kılığa girdiğini görUp hala ne faydalı, 
ne kıymetli şey olduğunu inkar et 
mek akıllı kari değildir. Zaten Türk
ler diinyada şekerin kıymetini en çok 
takdir eden yegane millettir. Çünkü 
hiç bir dilin nüvaziş ve muhabbet 
sözleri arasında bizdeki gibi: 

- Şekerim! Hitabı yoktur. Bi:
Fransız, karısına: 

- 1\lon sucre derse karısı alay e
der. O: 

- Mon chou (liıhanam!)sözünü bek 
ler. 

Ve nihayet yine bizdeki gıöi sev· 
gilisini şekerle beslediğini "Ben es
meri şeker ile beslerim" ne\''inden 
şnrkılnrln tcrcnniim eden de pek 
yoktur. 

E, biz bu kadar "şeker e\'er" leriz 
de neden eskisi gibi reçel '\'C şurup 
yapmıyonız? 

Bana bu noktayı hatırlatnn "Ulu· 
sal Ekonomi ve Arttırma" kunımu
nun gazetelere gönderdiği şu "şiar" 
lar oldu. Bu iarlar tabii bana değil, 
:kadınlarımıza hitap: 

- Ev kadınları! 
Taze.yemiş mevsimınde reçel ve 

şurup hnzırlamak için kollannızı sı· 
vayınız!. 

- Taze yemişlerin renginden ve 
'asitlerinden manikürlü tırnaklannızı 
korumak isterseniz ellerinize ince liıs 
tik eldiven takınız!. Manikür, reçel 
ve şurup yapmıya mani değildir!. 

- Bütün doktorlnnn birleştikleri 
hakikat şudur: 

Reçel ve şurup en iyi sağlık ve kuv 
vet ilacıdır. 

- Eski kiler an'anemizi bugünün 
şartlarına uyduralım. Bugünün kile
ri, reçel, şurup ve turşu kileridir. 

- Biliyor musunuz, Türk evleri
nin en son modası nedir?. Kavanoz, 
kavanoz reçel ve şişe şişe şurup dolu 
kiler sahibi olmak! 

Qllthi ~ Alınanları meselesi bütiin 
eden \'rupa diplomasi ini alükadar 

en lll .. h. 

Komite Paris, Londra, Vaşington 
ve Macar nazırları nezdinde teşeb -
büslerde bulunarak Macar hükume
ti tarafından ittihaz edilen tedbirle
re itiraz etmeye karar vermiştir. 

Komite, bu tedbirler tatbik edil -
diği takdirde dünya Yahudi kongre
sinin beynelmilel zıman altına ah -
nan Macar Yahudilerinin hukuk mü 
savatını müdafaa etmek üzere Mil -
letler Cemiyetine ve devletlere mü
racaat edeceğini kaydeylemiştir. 

Muuolini Hitlerclen Südetler 
işinin hallini i•tiyecek 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajansı 
muhbiri bildiriyor: 

"Danzig hiçbir zaman Polon
yadan ayrılmıyacaktır. Vistiilün 
mansaplarını icap ederse kuv
vet kullanarak müdafaa etmiye 
azmettik. Danzig, Polonyanın 

malı olmalıdır. Bu bizim i~in bir 
hayat ve memat meselesidir.,, 

mıştır. Bunlann arasında "yeni ka- - Türkiye, şekeri en ucuz yiyen 
nun" aleyhdan olan B. Mark Vi!koks memleketlerden biri oldu. 

Bele old u un ve en tehlikeli me-
l'tıa~tadı;ğf u~urniyetle kabul olun
leğı, l'tı ngıitere ile Fransanın di-
d CSelcn· 
tr. l<'ak •n dostça hallolunması-

'cl... at hu nokt .. . d d .... "r \'e b a uzerın e uşun-
:Ya~·a g0•. akımlar ayrılı .. ·or. Almnn-
lid· re, s··d " 

. •r ve h u etler meselesi mahal-
iıldir. nu eynelnıilel mahiyette de-
tllukaddc ille ele, her :milletin kendi 
:teri ratına h.k. 
JI' ilde hıııı 

1 
a ım olması esası ii-

d r~?8a ise Ço unrnalıdır. İngiltere He 
tc~ 1 tllliııas ~klerJe Südetler arasın
~ dit ede c etlerin umumi sulhü 
1>Una L tı en ın··h· 
k •Jakar k u ıın nıcsele oldu-
hayt ltatrrı .. a bu rne eleye ka,...ı liı-

u :y·· .. nın rnü "°" 
n· U:tdetı .... tnkün olmadığını 
ın .. ·••cscle · d ' ao .nresinj Yı ostça halletme-
YlU~· hulrnak 1• 

dUşUııc0r1lar. noma .. a1~ın geldiğini ğ1 c er u . rnu ukatının bu 
nı Yak :ı:crındc 
ı:. 111da "'· ne tesir yapaca QUla a .,or-cceğiz. 

seıeı ' ltonıada k 
Ct' hakik onuşulacak me-

ltıahar· · aten rniihi · 11ın gö t rndır ve siyasi 
erdiği ıneraka layıktır. 

içtimai me•eleler 
İ•ti,ari komi•yonuncla 

Cenevre, 4 (A.A.) - Romanya 
mümessili. içtimai meseleler istişari 
komisyonuna bir karar sureti tevdi 
etmiştir. Bu karar suretinde çocuk -
l:ırın himayesini temin için, harp es
nasında "bitaraf mıntakalar" ihdas 
edilmesi derpiş olunmaktadır. Her 
muharip memlekette vücude getiri -
lecek olan bu mıntakalarda çocuk -
Jar, bombardımanlardan, gazdan, i
lah. masun bulunacaklardır. 

Fransız mümessili, Romen tekli -
fine müzaheret etmiş ve beynelmi -
Iel kızılhaç teşkilatının, bunu bil -
amel tahakkuk ettirmesi teklifini 41e-
ri sürmüştür. 

Emin bir İtalyan membaından öğ
renildiğine göre Mussolini şahsi nü
fuzunu kullanarak Südet ekalliyeti 
me.o;elesini Fransa ve İngilterenin ar
zusuna tevfikan halletmesini Bitler
den istiyecektir. 

* Londra, 4 (A.A.) - Öğleye doğru 
toplanmış olan kabine, bir saat yirmi 
dakika süren müzakereden sonra da
ğılmı;ıtır. Hava Nazırı Lort Svinston, 
arkadaşları gittikten sonra Başveka
let dairesinde yirmi dakika daha kal
mıştır. 

Zelzele Felaketzedelerine 
Yardım 

Bozöyük, (TAN) - Orta Anado
lu zelzelele felaketzedeleri için top
lanan iane 500 lirayı geçmiştir. Ka
naat bakkaliye şirketi müdürü Iz
zet Aruca 100 lira vermiştir. İane 
toplanmasına devam olunuyor. 

RUSYA: 

Bir Mayıs Bayramı 

Neıeli Geçti . Çok 
Moskova, 4 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 1 Mayısta, bütün Sovyct
ler Birliğinde muhteşem halk geçit 
resimleri yapılmış ve bütün 1ezahür
ler müstesna bir sevinç havası için· 
de cereyan etmiştir. 

Moskovada Kızıl meydandaki geçit 
resmine bir buçuk milyon kişi. Lenin 
graddaki tezahürlere bir milyon ki
şi, Kievdekilerine 500 bin kişi. Minsk 
dekilerine 100 bin kişi, Erivandakle
rine 90 bin kişi, Ulma-Ata'dakilerinc 
120 bin kişi, Frunze'dekilerinc 5() bin 
Stalinabad'dakilerine 30 bn kş, Ba-

da vardır. Türkiye, ayni zamanda çeşitli ye-
Bu intihap, mümessiller meclisi- miş mem~ketidir. 

nin yeniden intihap edilmesi ve aya· Şeker ve yemişil'" h:divacından re 
nın üçte birinin tecdidi icap eden bu çel va şurup doğar. 

Taze yemiş mevsimini knçırmayısene zarfında yapılan ilk intihaptır. nız! 
Bu sebepten dolayı bütün memleke-

Bunları okuduktan sonra şiiphcye tin nazarı dikkatini celbetmiştir. dü tiim: 

Şevrole fabrikalarında grev A ığın esmeri ı:ekerle hesleyişi sev 

Bay City ''Mişigan" 4 (A.A.) - - gisinden mi, ucuza mal oluşundan 
mı?. 

Şevrole fabrikalarından bin kadar i'l 

çi arkadaşlarından üç kişinin işten 
çıkarılması üzerine grev ilfın ederek 

fabrikayı işgal etmiştir. 

Grevciler sendiknnın müdahalesi

ne rağmen binayı tahliye ederek işe 

bnşlamak istememektedirler. 

kudeklerine 400 bin kişi ve Aşkabad

dakilerine 60 bin kişi iştirak etmiştr. 
Sovyetler Brliğinin her şchrnde ve 

köyünde de birçok tezahürJer ve mi
tingler ya_pılmı~tır. 

Kadınları 

Türkiye, şekeri en ucuz yiyen 
memleketlerden hiri oldu. Tiir
kiye, ayni zamanda çeşitli ye
mi memleketidir. Şeker ve ye
mi in izdivacından reçel ve şu
rup doğar. Taze yemi ıncvı.inıi. 
ni kaçırmayınız." 

(Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu) 
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M.ahkemelercle 

Genç Kızlara Koca 
Bulan Falcı Tutuldu 

"Kızım, Sen Hercaisin, Bir Daldan 
Oteki Dala Konuyorsun .. ,, 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, ı hesaplar yapmış ve nihayet: 
dün, bir falcılık iridiasını tetkik etti. - Kızım Melek, sen çok hercai
Suçlu Gedikpaşada Karababa soka- sin. Daldan dala konarsın. Fakat çok 
ğında 26 numaralı evde oturan Me- yakışıklı bir delikanlı ile evlenecek
dineli 74 yaşında Seyit Hasan oğlu, sin. Mesut olacaksın. Sana ya bir tay 
Seyit Ali idi. İddiaya göre, Seyit Ali yare piyangosu çıkacak, ya bir defi
hem fala bakmış, hem de şirinlik ne bulacaksın, demiş. Bu sırada da 
muskası yazmış. evvelce hazırlanan memurlar eve gi-

Nimet ve Melek isminde iki genç rerek cürmü meşhut yapmışlar. Se 
kadın, evvelki gün Seyit Alinin evi- yit Alinin üstünrle numarası tesbit e
ne gitmişler. Seyit Ali bunları kabul dilen lirayı bulmuşlar ve müddeiu
ctmiş ve ikisinin de fallarına bakmış, mumiliğe göndermişlerdir. 
evvela Meleğe: Seyit Ali dün kendisini müdafaa 

- Kızım, demiş. Senin istikbalin ederken: 
1 

ve yıldızın çok parlaktır. Kocanla a- _ Ben bu işi, bayanlann ısrarile 

Mektep~erdeki 
Kitaplar Resimli 
Olmalı 
Son zamanlarda öğretmenler ara

sında münakaşa edilmekte olan ki -
tapların resimli veya resimsiz ol -
ması meselesi üzerinde Üniversite 
tecrübi ruhiyat profesörü Peters'in 
fikrini öğrenmek istedik. Profesör, 
bu hususta diyor ki: 

- Bu mesele ta 19 uncu asırdan
beri mevzuubahsolmaktadır. Resim
ler öğretmenlere çok lazım birer yar 
dımcıdır. Resimlerin hiçbir zararı 

yoktur. Söylendiği gibi çocuğun ya
zıya olan alakasını çürütmez. Bila -
kis resimde bir şeyler gören çocuk 
bu resmin ifadesini daha iyi anla -
mak için yazıya da merak eder. Ga
zetede gördüğümüz bir klişenin he -
men resim altını okumak isteriz. 

6 
1 

8 

9 

1 

? 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

11 

BULMACA 

BVGUNKV BUJM,ACA 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nı 1 1 1 
1 1 ,., 1 

•ı 1 1 
1 1 ,,-. 1 

1 • ., -ı -,-• -.-n•ı 1 1 1 
1 1 1 ,.- 1 •ı 
1 

' • 1 1 1 
1 1 1 1 •I ı.r • 1 

Radyo 
İstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 1230 Plfıkla türk muslkiııl, 12,50 Ha
vadis, 13,05 Pldkla türk musikisi, 13,30 
Muhtelif p!Ak neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Saat 17,00 İnldlAp tnrihl dersi, Üniversi
teden naklen: Yusuf Hikmet Bnyur, 18,30 

VEFAT 
Matbuat Umum Müdürlüğü 

mü~virlerinden Kemal Altınka 
yanın pederi sabık Üsküp dava· 
vekillerinden Mustafa Altınka
ya dün vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün öğlede Haliç Fenerinde 
Tahtaminare mahallesinde Bad
ya sokai'ında 26 numaralı ev
den kaldırılacaktır. 

Allah rahmet eylesin. 
Plfıkla dans musikisi, 19,JSSpor musahabe- .. ___________ __ .. 

ÖLÜM lerl: Eşref Şefik, 19,55 Borsa haberleri 20,00 
Sadi Hoşs~ ve nrkadnşları tarafından türk 
musikisi ve halk şnrkılnrı, 20,45 Hava ra- Donanma ve orduda uzun müddet 
poru,poru, 20,48 Ömer Rızn tarafından arap başoperatörlük yapmış olan emekli 
ça sl!ylev, 21,00 Radife Neydik ve arkadaş. amiral doktor Fuat Akgül evvelki 
lan tarafından tilrk musikisi ve halk şarkı 
lan (Saat ayan), 21,45 Orkestra: 22,15 A- gün Sirkeci istasyon başhekimliğin • 
jans haberleri, 22,30 PlAkla sololar, Opera de vazife başında ölmüştür. 
ve operet parÇalan, 22,50 Son haberler ve Cenazesi bugün öğle vakti Beya· 
ertesi günün programı 23,00 Son. zıt camlinde namazı kılındıktan son 
Ankara Rntfvosu ra Merkezefendi mezarlığına defne-
ÖGLE NEŞRiYAT!: dilecektir. 

Saat: 12,30 Karışık plfık neşriyatı, 12,501 Doktor Fuat bütün harplerde bu • 
Pll'ık: Tilrk musikisi ve halk şarkıları, 13,15 }unmuş ve vazifeşinaslık, vatansever 
Dahili ve harici haberler. liği ile temayüz etmiş temiz bir çeh• 
AKŞAM NEŞRİYAT!: re idi. 

Allah rahmet eylesin. 

MEYLOT 

ranız yakında düzelecek. Sana bir 
muska yazacağım. Onu şapkanın a
rasında taşıyacaksın, o kadar .. 

Nimet, bundan sonra, kendisine 

ve müracaatlarile sırf insaniyete hiz

met maksadile yaptım. Kendilerin

den zorla para da istemedim. Onlar 

Çocukların anlama kabiliyetlerini 
olçerken bir tefrik yapmak lazımdır. 
Çocukların gözle kapma kabiliyetle
ri kulak kabiliyetlerinden üstündür. 
Çocuk bilhassa gördüklerini daha iyi 
zapteder. Dikkat ediyorum. llkmek 
teplerimizdeki kitapların resimleri 
çok güzeldir. Bu da bu memlekette 
iyi kitaplar basılabileceğini ifade e
der. Universitedeki profesörlüğüm 
sırasında edindiğim kanaat şudur ki 
Türk talebelerinin resme olan mera 
kı diğer bir çok memleketlerden 
farklıdır ve fazladır. Bu, mizaçtaki 
cevvaliyetten geliyor. 

SOLDAN SAGA: 

Saat: 18,30 Pldkla dans mustklst, 19,15 
Türk musikisi ve h'alk şarkıları (Makbule 
Çakar ve arkadaşları), 20,00 Saat ayarı ve 
nrnpça neşriyat, 20,15 Radyofonik temsil 
21,00 Konfernns: (S<'lim Sırrı Tarcnn) 21,15 
Stüdyo Salon Orkestrası: 22,00: Ajans ha
berl<'rl, 22,15 Yarınki progrrun. 

hayan Gülsüm Mukbil llhanm ve
fatının 40 ıncı günü münasebetile 
merhumun ruhuna 6 mayıs 1938 cu• 
ma günü Teşvikiye camiinde cuma 
namazını müteakip (Melüthan Ha • 
fız Kemal) tarafından mevluduşerif 
okunacaktır. Arzu edenlerin teşrifi• 
ni rica ederim. 

para teklif etmiş, falcı: verdiler, ben de aldım, diyordu. 

- Ne verirsen, ver, kızım, demiş. Müddeiumumilik iddianamesini ha 
Nimet te evvelce polis tarafından nu 
marası tesbit edilen bir lirayı Seyit 
Aliye vermiştir. Bundan sonra sıra 
Meleğin falına gelmiş. Seyit Ali, fal 
kitaplarına bakmış. Vefkler yazmış, 
= 

zırladıktan sonra, suçluyu asliye dör 
düncü ceza mahkemesine verdi. 

Mahkeme, muhbirin çağırılması i
çin muhakemeyi ayın altısına talile 
etti. 

1 - Avnıpada bir deniz. 
2 - Tehlikesizlik - Emir slgnsı. 
3 - Bir çalgı - Bayağılık. 

4 - Kirli - Nota. 
5 - Gıda maddesi - Ehli hayvan. 
6 - Sorgu - DUzüne. 
7 - Mektep - Pek az yanık. 
8 - Dost - Şüphe. 

9 - Daimi müşteri - Uzak i~areti. 

10 - Erkek adı - Ceket. 

SENFONİLER: 

20.45J3ükrcş: Senfoni (D\ror:ık). 22.10 
Viyana: Senfonik konser (Pfitzmer). 
HAFİF KONSERLER: 

Fahrettin Ilhan 

SAHTEKARLIK: 

Sahte Vesika ile 
Apartımanı 
Üzerine Almış 

HIRSIZLIK: 

Üç Kişi Bir Çok 
Evleri 
Soymuşlar 

Resmin, metin arasına mı, yoksa 
kitabın sonuna mı konması mesele
sine gelince ben resimlerin kitabın 
sonuna konması aleyhindeyim. An -
cak haritalar gibi uzun olan veya 
hususi kağıda basılması icap eden 
resimler kitabın sonuna konabilir. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bir nevi resim. 

7.10 BerJJn kısa dalgası: Sabah kon~e 
ri (8.15: Devnmı). 9.45 Derlin kısa dal
gası: Halk musiki~!. 13 Berlln kısa dal
gası: Hafi! musiki (14.15: Keza.) 13.25 
Bilkreş: Pldk musikisi. 15.15 Berlin kısa 
dalgası: K!lçük eğlenceler. 14.30 BUk
rcş: Mandolin orkestrası. 17 .30 Ostravn: 

YENi NEŞRiYAT: 
2 - İnce kumaş - Nazik değil. 
3 - Renk - Hayır dun. ı 
4 - Paranın :varuıı - G•J"• - Mani-Dünya üzerinde resimli kitaplara 

en fazla kıymet veren memleketler 
Jngiltere, Amerika ve Almanyadır. 
Fransız kitapları resim bakımından 
fakirdir. Bunun da sebebi kitapları 
ucuza mal etmek ve satmak isteme
leridir. Sizin kitaplarınız da olduk
ça iyi resimlerle mücehhez olduğu 

halde çok ucuzdur. 

nin 110nu. 

Hafit musiki konseri. 17.45 Berlin kısa 
dalgası: İş sonu konseri. (18.50: Keza). 
18 ~te: ltadyo orkestrası. 18.10 Bratis
lavn: CP<:uk musikisi, 18.25 Peşte: Koro. 
19.02 Bükreş: Karışık plAk musikisi. 
19.20 Prng: Kahvehane musikisi. 20 Ber 
Jin kısa dalgnsı: A8kert bando. 20.30 
Peşte: Çigan orkestrası. 21 UıypzJg: Ba
riton, Soprano, Kemnn, Piyano. 22 Bra
tislfıva: Slovak musiki. 22.45 'Bükreş: Lo 
knntııdıın konser nakli. 23 Pc.şte: Pllik 
musikisi. 23.20 Viyana: Hafif musikl. 
23.30: Uıypzig: Halk musikisi. 

ANKARA KIZ LİSESİ: 1935 - 1937 
yıllığı - enfes bir kliğıda seçme resim• 
ler ve yazılarla basılan ibu eser hakllcateP 
güzeldir. 5 - Emeller - Kedinin başı. 

6 - Cckiştlnne. 

7 - Bir milli bankamızın adı - Akra-
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde Şerife Kamer Hanımın apart
manını lağvedilen İstanbul ikinci no
terliğinde yaptırdığı sahte vesikalar
la ve sahte hüviyet varakasile üstü
ne g~ircrek ipotek eden Ahmet Ri
fatın muhclkemesine devam edildi. 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi, dün, Ahmet, Cemal ve Kamil 
isminde üç hırsızlık suçlusunu tev
kif etti. Bu üç sabıkalı kafadar, muh 
telif zamanlarda muhtelif semtlerde 
birçok hırsızlıklar yapmışlar. Fatih
te Kirmastı mahallesinin Destereci 
sokağının 20 numaralı evinde oturan 
Ahmedin bakkal dükkanına gece gi

rerek 25 lirasile birçok eşyasını, Sir
kecide marşandiz makasçısı Ahme
din evinden elbisesini, Alemdarda 
Zeynep sultan mahallesinde 18 nu
marada oturan Kamilin odasının kili
dini kırmak suretile yatak ve yor
ganını çalmışlar ve nihayet Küçük
pazarda Hacıkadın mahallesinde Ga 

zeteci sokağında İhsanın gece evin
den eşyasını çalarken de cürmü meş
hut halinde yakayı ele vermişlerdir. 
Bu üç .arkadaş, bir gün Divanyolu ca 
miini temizlerken caminin bir köşe
sindeki camekanın içinde yatan mü
ezzin Kamilin yatak ve yorganını 

gözlerine kestirmişler. Bir gün ak
şamla yatsı arası camiye girmişler, 
ve bunları omuzlıyarak dışan çık

mışlar. Yatak ve yorgan Ahmedin o
muzunda ilerlerken mahalle bekçisi 
şüphelenmiş ve kendisini durdurmuş 
ve Ahmet: 

badan birisf. 
a - itina. 

ENDÜSTRİ SAÖIŞI (Sanayi muhase
besi) - Ankara Ticaret Lisesi muallilll• 
!erinden Cevat Yikesoy tarafından, Tica• 
ret liseleri son sınıf programına göre tıa• 
zırlanmıı istltadell bir eııerdir. 9 - Hayır yapmak. 

10 - Dirayet - Eser - Zar. 

r 
lstanbul Şehir Tiyatrosu KADER'i arıyorlar 

Ahmet Rifat, Manisalı merhum Ha 

Hulasa olarak diyebilirim ki re
simleri kitaptan kaldırmak büyük 
bir hata olur. Bilakis artırmalı, me
tin arasına koymalı ve gittilcçe gü -
zelleştirmelidir. 

lzmirde Elhamra Sinamasında her 

gece temsil vermektedir. 

ODA MUSİKİSİ: 

11.15 Derlin kısn dalgası: Oda musi
kisi konseri. (12 Keza). 

KADER GISESI 
H<.ı 

lit paşanın oğlu olduğunu iddia etti-
ği için mahkeme geçen celsede Halit 
Paşanın kız ve o~llanrun şahit ola
rak dinlenmesine karar vermişti. 

Dün, paşanın, Manisada bulunan 
kızı Şerife ile Akhisarda bulunan o
ğullan Mehmet,Nasınn istinabe sure 
tile ve şahit sı!atile alınan üadeleri 
okundu. 

Üç kardeş te şu şekilde şahaaette 
bulunuyorlardı: 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Şüpheli Bir Ölüm 
Dün müddeiumumilik şüpheli bir 

ölüm tahkikatı ile meşgul oldu. Ba
kırköyün Mahmutbey köyünde Ah
met iamhUle yaşlı bir adam, sokakta 
ölü olarak buluıun-..•tıır. Müddeiu
mumilik cesedin morga kaldırılma
sına lüzum göstermiştir. 

Verilecek rapora göre tahkikata de 
vam edilecektir. 

--<>--

Bugün MA TiNE., 
LERDEN itibaren İPEK Sinemasında • 

Senenin en büyük TÜRKÇE SÖZLÜ • TÜRK MUSiKiLi . 
MiHRACENİN GÖZDESİ 

Ve 

HİN D MEZ ARI 
Ilavten: 

2 D EVRESi B i RDEN 
Başvekil CELAL BA YAR'ın Atinayı ziyareti, Atina, Se
rez, Selanik ve Dramada yapılan büyük tezahürat "{· s. 

Nereye ~ıınmııtırT 

T•yyue biletini almak için 

KADER GiŞESiNi 
arayan muhterem müşterilerine bir 
kolaylık olmak Qzere yeni naklettili 

Bahçekapıda Anadolu hanı karflSlll

da 19 No. lu glscsinden başka Köprü· 

başındaki sol köşkte bir şube açmıştır. 
KA DER lımlne ve adreılerlne dikkat: 

latanbul, Bahçekapı, Anadolu Ha .. 
karıııındı No. 19. Tel: 23970. 

Beyoiilu, l.ılklll Cad. No. 109 
Taıra ılparlılerl derhal glSnderlllr. 

- İsmi, Ahmet Rifat olduğunu 
söyliyen adamın bizimle ve pabamla 
hiçbir alakası yoktur. Babamızın oğ
lu ve bizim kardeşimiz değildir. Bi
zim bildiğimize göre, Ahmet Rifat, 
Manlsanın Karaoğlan köyünden Cin
ci Hoctının oğlu Mevllıttur. 1340 se
nesinde İzmirde sahte bir veraset ila 
mı çıkarmıştır. Biz bunu iptal ettir
dik. 

DÖVME: .. _______ Seanslar: 2 - S ve 8 de 

Mahkeme, geçen celsesinde Emni
yet Müdürlüğü daktiloskopi memur
larından bir ehli vukufun iştirakile 
suçlunun emniyet müdürlüğünde bu 
lunan eski parmak izleri üzerinde 
düq tetkikat yapılmasına karar ver
mişti. Mahkeme azasından bir naibin 
huzurunda yapılan tetkikata ait ra
por da okundu. 

20 Gün Hapis Yatacak 
Bakırköyde İncirlilcte oturan Os

man isminde bir çocuk, dün sabah 
Muhittinin tarlasının kenarından ot 
biçiyormuş. Muhittinin yanaşmala -
rından, Hasanla, Ahmet çocuğu yaka 
lamışlar ve adamakıllı dövmüşlerdir. 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesi, dün öğleden sonra bu davayı 
tetkik etti. Hasanla Ahmedin suçlan 
sabit görüldüğü için, ikisine de yirmi 
şer gün hapis cezası verdi. 

c:: Samatya ŞEN sinemas mda bu hafta 
OÇ SiLAHŞORLAR Türkçe - KESiK EL 

DENIZBANK 
Deni2yollan ltletmesi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonll 

1330 senesinde bir meseleden suç
lu olarak yakalanan Mehmet oğlu 
Mcvlut ismini taşıyan bir parmak i
zi tetkik edilmiş, Ahmet Rifatin izi 
olduğu ve o vakit Mevlüt adını taşı
dığı anlaşılmıştır. 

Bundan sonra, müddeiumumilik
ten gelen bir tezkere okundu. Ah
met Rifatın Beyoğlu sulh ceza mah
kemesi tarafından sarkıntılık suçun
dan 15 gün hapse mahkum olduğu, 
hükmün de katiyet kesbettiği için 
yeni dava dosyasile birleştirilmesini 
istiyordu. 

Bundan sonra söz alan suçlu: 

- Benim adım, Ahmet Rüattır. 

Babamın adı Halit paşadır. Anamın 
adı Naciye, anamın babasının adı da 
Mithattır, dedi ve Manisada eski 
mahallelerinin adını verdi. 

- Azizim, demiş. Ben hapisanede 
idim. Bugün tahliye edildim. Şimdi 
hapisaneden yatağımı götürüyorum. 

Bekçi kendisini tanıyan bir adam 
göstermesini istemiş, o da fırıncı İh
sana gitmiş. İhsan da Ahmedi tanı
dığını söylediği için bekçi kendisini 
serbest bırakmış, fakat iş sonradan 
anlaşılmıştır. 

Bunların, Mustafa isminde bir de 
suç ortakları vardı. O da bir evin 
mahzeninde yakalanmıştı. Mustafa, 
kendisini müdafaa ederken: 

- Bay hiıkim diyordu. Ben Zon
guldakta 3.5 sene hapse mahkum ol
dum. Müddetimi bitirdilcten sonra İs 
tanbula geldim. Sokakta kaldım. Ge
ce üşüdüm. Bir evin mahzenine gir
dim. Orada yatacaktım, yakalandım. 

Hakim, Mustafayı serbest bıraktı. 
Diğerlerini tevkif etti. 

sinde 5 yaşında iken Beşiktaş nüfus 
dairesinde tescil edilmiştir. Şu hal
de asıl yaşının 29 Q.lması lazım gelir
ken kendisi 45 yaşında olduğunu da 
söylemiştir. 

Müddeiumumilik bu tezatlardan 
ve İzmirden getirtilen dosyalardan, 
Ahmet Rifatın sahte hüviyet varaka
sı kullandığı netkesine varmış ve 
dava açmıştır. 

Müddeiumumilik tarafından Ah
met Rifat hakkında sahte hüviyet 
cüzdanı kullandığı iddia edilerek ay
rı bir dava açılmış ve mahkemeye 
gönderilmişti. 

Dün bu dava t€:tkik edildi ve asıl 
dava ile birleştirilmesine karar ve

rildi. 

Mahkeme, İzmirden gelen dosyala 
rın' tasnif edilerek tetkikini ve Ah
met Rifatın Manisada verdiği aile a
dından asıl hüviyetinin tahkiki için 
davayı ayın on birine talik etti. 

Ahmet Rifatın itirafına göre, ken-
disi Manisada doğmuş ve 1330 sene-

TAYiNLER: 

Birinci Ceza Relsllğl 
İstanbul asliye birinci ceza mah

kemesi reisliğine tayin edilen Tunce
li ceza reisi Cemil Güzey, İstanbula 
gelmiş ve yeni vazifesine başlamış
tır. 

Cemil Güzel, Balıkesir, Kırklareli, 
müddeiumumiliklerinde, Sıvas hA
kimliğinde, Antalya ihtisas h8ki.m
liğinde bulunmuş, sonra da Tunceli 
ceza reisliğine terfi ettirilmiş kıymet 
li bir hakimimizdir. 

Yeni vazifelerinde de muvaff akı
yetler temenni ederiz. 

BOZÖYÜKTE: 

Tarla Yüzünden 
Bir Yaralama 

• 

Bozöyük, (TAN) - İnönü nahiye
sinin Oklubali köyünde Eyüp ve 
Hüsnü tarlalarının hududu hakkında 
aralarında çıkan kavga sonunda bi -
ribirlerini yaralamışlar, yakalanıp 

Adliyeye verilmişlerdir. Hüsnü bı -
çnkla, Eyüp te kafasından taşla ya
ralanmı~ır. 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 080 - 13 + 000 kilometreleri ara

sında 17597.18 lira keşü bedelli Şose esaslı tamiratı 28/3/938 tarihinden 
18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri, grafik, fenni şartna

me ve eksiltme şartnameleri, genel şartname mukavele projeleri ve ima-

--- Tel. 22740 

MERSiN POSTASI 
6 Mayıs Cuma günü Mersin 

postasına kalkacak (SADIKZA• 
DE) Vapuru bu sefere mahsUS 
olmak üzere mezkur gün Gala· 
ta Rıhtımından saat 16 da kal· 
kacak ve lzmir'e Pazar sabah• 
varacaktır. (2581) latı sınaiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 1 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene- •••••••••••••• 
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 numaralı kanunun Beşiktaş icra memurluğund~ 
tarifi veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. Bir borçtan dolayı tahtı hacze al 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 14 de kadar makbuz mukabilinde paraya çevrilmesine karar ver 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler gardirop, lavabo, konsol ve sair 
nazan itibara alınmaz. "2258,, eşyası açık artırma suretile Pan 

tıda Harbiye civarında Olçek so 
214 No. lu hanede 5-5-938 P 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: şembe günü saat 10 dan saat 12 
Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 inci kilometreleri ara- kadar satılacaktır. Muhammen 

sında 12282.38 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 28/3/938 tarihinden metlerinin yüzde yetmiş beşini 
18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi- madığı takdirde satış 12-5 
ğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazartesi perşembe günü ayni saatte en 
günü saat 15,40 da k!lpalı zarf usuliyle tekrar münakasaya konmuştur. artırana ihalesi icra kılınacaktır· 

Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle icra edile- ledive resmi ihale pulları müşte 
cektir. ait ~lmak üzere mahallinde hıızıı' 

Muvakkat teminat 921.18 liradır. lunacak memuruna müracaatla 

Bu işe ait evrak: Tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve eksiltme lan olunur. (7498) 
şartnameleri, proje, genel şartname ve mukavele projeleri her zaman Es
kişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

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

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. "2257., 

ZAYI: 12259 No. 1ı Jstanbul 
kiye Ziraat Bankasından ald 
tasarruf cüzdanı zayi ettim. '{~~ 
ni alacağımdan eskisinin hükrJltl 
tur. 

Fındıklı Tavuk uçmaz sokai1 
apartımanında Cevat YücesoY· 



5 - 5 - 1938 

~'AN 
Gündelik Gazete 

--0--
,. ... ,....,n hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz, dDrOst, 1amlmf olmak, 
kariln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

l4oo Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 A.y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay ' 800 Kr, 

hl50 Kr, ı Ay 300 Kr, 
1illetıerarası posta ittihadına dahil ol

:•Yan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
ıt Abone bedeli peşindir: Adres değiş
i l'llıek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
ara 10 kuruşluk pul HAvesi lbımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

AVRUPA 

ANLAŞMALARI 
.t\ \'?'tıpada siyasi faaliyetler bu

rnlerde miihim safhalara girmiştir. 
lb nzilizlerle İtalyanların anlaşması 
~~ Yeni faaliyetler için lazım olan 
J."0ıtıürü ·vermiştir. Bunu müteakıp 
tansızlarla İtalyanlar, aralarındaki 

~linasebetleri diizeltmek için müza-
erelere giriştiler. Japonlar Çinde 

Uiradıkları muhtelif mağlubiyetler
den sonra siyasi müttefiklerinden 
Yib; görmez oldular. İtalya, Habeşis· 
tan hakimiyetini kabul ettirmek ve 
.t\lrnanların Avusturyayı alarak 
llahrisefide inmeleri cndişesile İn· 
giltere ve Fransa ile anlaşmayı ka
~ul etti. İtalyanın bu vaziyetinden 
istifade eden Mister Chamherlain, 
Fransa, İngiltere, İtalya ~ttifakını 
Yaptı, Şimdi Almanyayı da bu çem· 
herin içine almak emelindedir. 

Mister Chamberlain'in İngiliz par· 
l• arnentosunda kazandığı ekseriyet, 
birçok gazetelerin, halk muhalefeti
nin, siyasi muhalefetin hücumlarına 
r~irnen siyasi fırkaların muvafaka
tıni kazandığını gösterir. 

. Chamherlain, hu neticeye varmak 
ı . 
Çın altı ay evvel I..ord Halifax'ı Al· 
llıanyaya göndermişti. Geçen şubat
t, Mister Eden'in istifasını kabul et
~esine sebep te, İtalya ve Almanya 
.~ hi anlaşma eY.dlW• getirmek 
lil>tidi idi. 1\Iis tcr Chamberlain, İtal-
'tı;; _ , W - - - b._,••aAaa"'•-

b t~.bcr Almanyo ile anlaşmak için 
enuz n .. . . b 1 ıusaıt zemın u amamıştır. 

• 'Mister Chamberlain, Almanya ile 
~laşaı_nadığı takdirde, İtalya, Fran
llı İngıltcre, ittifakını kuvvetlendir
& ele gerek İngiltere ve gerek Fran
~da tcslihata daha fazla kuvvet ver· 

11_e~, İtalyayı Almanyadan ayırmak 
""'llıd. Ilı ındedir. F11kat, İtalyanın Al-
... 
8"Yayı terkedeceği pek şüphelidir. 

Gllg" 
1lı 'hı, Hitlere İtalyada yapılan nÜ· 
'e~işler de bu 'iÜpheyi takviye ede-

llıahiyettedir. 
ll 

li't llnunla beraber İtalya, İngiliz, 
Jt,~11~ız anlaşmasını Almanyanın 
dttt tıaefide inmt"sine ve İtalya hu
ıı,t 1~rına yaklaşmasna karşı bir isti
liiıı kjh .olarak kullanmaktadır. Bü
h llgıltere • Fransa, İngiliz • ital· 
;,,:· İtalyan - Fransız, Alman • ital
llıe •nlaşmaları henüz daha Avrupa 
llıa~~1eaini kati surette halledici bir 
her 

1
Yette sayılamaz. Bununla bera

) Charnberlain'in mecliste ekseri-
et ka·hn .. k 1 . . 

Sılt k - rnası, muza ere er ıçın a-
d•h a~ılar bırakılması, A vrupada 
•- a hır .. . . lh'' . ~ o) ... aman ıçın su un emnıyet-
haı duğunu, fakat henüz daha kati 
tit, Sflrelerinin bulunmadığını göste-

'-., 
~-:=CL:-=. A=D==A=: ===== 

liayvanlar lslah 

Ediliyor 
• Aru~ıa (T 
ildet • AN) - Bakımsızlıktan 

a du 
ttıa~ b' mura uğramış ve işe yara-
lfrlitı ır hale gelmiş olan hayvan nes 
l ıslahı · · · · 1~arı f ıçın ıkı senedenberi baş-
lıaraıa~:et devam ediyor. En iyi 
~lrnı temizkan hayvanlar geti-
ı_ §tir. F 
~~- ena hayvanların neslini 

·••elt · . 
dit. ıçın bunlar ıdıç edilmekte -

llis 
'Gev 

~8Cdilt ensdere, Karakuyu, Kafaca, 

el..,ertşl·' Bayır köylerinde damızlığa 
diltnı 1 olmıyan hayvanlar ıdıç e

t'tıişıl!' lmerkez kazada bu iş bitiril-
9.., • dıç edil h .-;] i bu en ayvanların sayısı 
~ lmuştur. 

evsirn· 
ttılltılb 1 geldiği için ilçe ve ka-
t· ..... d 
lr. atnızlık atlar gönderilmiş-

TAN s 

Korkulardan Kurtulmanın 

Çaresi: Korkulan 
Yapmaktır 

•ı manların korkularından 
çoğu, korkulan teY üze

rinde fazla okumak, fazla dü
tünmek, fazla konutmak ile 
beslenir. Ve korkular bu tekil
de beslene beslene, ilkönce 
pek ehemmiyetsiz bir fey iken 
en korkunç bir tekil alırlar. Ço 
cuk bakımı, hakkında en geniş 
ölçüde eser okuyan bir ana, en 
nihayet okuduklarını nasıl tat 
bik edeceğini anlamaz bir ha
le gelir ve tatırır. 

Gösterişe düşkün, genç bir ka
dın, herkesin kendi hakkında ne 
dÜ§Ündüğünü merak etmiye başlar 
ve bu merak onu üzer ve ezer. Hat
ta memleketlerinin halile a
şırı derecede alakadar olarak her 
meseleyi uzun uzadıya konuşanlar, 
en sonunda bedbin ve korkak o
lurlar. 

Genç bir kad:n, gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: "16 yaşımdan
beri, birkaç yabancı ile karşılaş
tım mı, muhakkak dilim tutulur ve 
bir şey söyliyemem. Çünkü konuş
maktan korkarım.,, Ayni kadm da
ha sonra bir sürü korkularını sa
yıp, döküyor ve patrondan korktu
ğunu, işini kaybetmekten korktu -
ğunu anlatıyor ve buna benzer da
ha bir sürü şeylerden bahsediyor. 

Fakat, her hndisede korkunun 
vereceği netice aynidir. Bu bir ne
vi sinsi felçtir, bir bozgun, bir ye
nilme, bir boğulma hissidir. 

G enç bir adam, bana uyku u
yumadığını anlatmış ve 

hadiseyi uzun uzadıya izah etmiş 
ve beni bu dertten kurtarabilir nıi
sınız r aemış-tı. Hayır, dedim. Ke.'l-
disine yardım etmem için ısrar et
ti. O halde, dedim, geceleyin otur
duğunuz evin etrafında yorgun
luktan bitkin hale gelinciye kadar 

~~ ,,.., ..... ,._ ~ "'"'"""'"'"'"""'"""',._.,,..,._"''""''"""~ 
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yürüyünüz ve yorulunuz. Yorul
duktan sonra yatağınıza uzanınız. 

Muhakkak uyursunuz. Siz kendi 
kendinize bu derdi satın aldınız. 

Kendinizi yora yora başınızdan at
mıya bakınız.,, Genç bunu yaptı ve 
kurtuldu. 

Bir valide bana geçenlerde haya
tını anlattı: 

'"Gençliğimdi." bin bir şeyden 
korkardım . En mühimi çıldırmak
tan korkmaktı. Evlendikten sonra 
korkularım devnm etti. Çok geçme
den ı;ocuk s:ıhihi oldum ve çocuk
larımın sayısı altıya vardı. Evimin 
ve çocuklanmın, bütün işlerile ken 
dirn meşgulüm. Korkularım aklı
ma gelince, çocuğumun biri bağırı
yor, yahut ilcisi kavga ediyor ve 

onlarla alakadar oluyorum. Yahut 
yemek vaktinin geldiğini hatırlı

yor, yahut ütü ütülemenin tam za
manı olduğunu anlıyor ve korku
larımı aile vazüeleri içinde unutu
yorum. Bugünse, bütün o korkula
rımla eğleniyorum.,, 

Bu kıssadan alınacak hisse, ka
dının altı çocuk sahibi olmak pa
hasına korkularından kurtulması 

değildir. İnsanların hayatta temin 
ettikleri alaka ve faaliyetlerle bir
çok üzüntü, kuruntu ve dert
lerden kurtulduklandır. 

Bu gibi faaliyetlerden hoşlan -
mıyorsanız şunu bilmelisiniz ki, 
korkulan yenmek için iradenin 
faaliyete geçmesi lazımdır. Yüzme 
biliyorsanız, bunun manasını ko-

--•w•tr ... ______ -ı 

GÖNÜL İSLERi 
' _...., 

Hayat Arkadaşını Nastl Seçmeli? 
Bir zamanlar Charles Daren

part isminde bir Amerikalı alim, 
"Gençler aşka şuurla düşmelidir,, 
demişti. Bu sözii birçokları istihza 
ile karşıladılar. Fakat hadiseler 
bu adamın hakh oldutunu göster
di. 
Aşka tutulmak hislerin kuman

dasile meydana gelen bir fiildir ki, 
ekseriya sahibinin bütün saadet fır 
satlarına mani olur. Biitiin diinya
da yapılan istatistikler böyle kö· 
rü köriine bir aşkla yapılan izdi
vaçların az bir zaman sonra bozuldu 
ğunu göstermektedir. 

İzdivaç edecek gençlere göste
rilecek daha rasyonel bir usul var 
mıdır? Bugünkii düşünceler, adet· 
ler değişebilir mi? Bu hususta her 
milletin kendine göre, ahlak te
lakkileri ve adetleri vardır. Hele 
hayat arkadaşını intihapta her ke· 
sin kendine göre bir düşüncesi var
dır. Fakat zamanın değişmesile dü 
şünceler ve adetler de değişir. Dü
ne kadar izdivaçta öne sürdüğü -
müz telakkiler, bugünkü hayatı

mıza uymaz. Değişen hayatımızla 
beraber bu düşünüşleri de değiştir
mek lazım. 

Bazıları, aşka şuur karıştırma· 

nın, romansı mahvedeceğini söy -
liiyorlar. Bilaki<; kalbimizde ilk his 
ler uyanmıya ha ladığı zaman bir 
defa bunu şuurumuzun süzgecin
den geçirirsek romansı daha de
vamlı ve daha kuvvetli yapmış o
lur, macera aşklarına set çekmiş 
oluruz. 

Bir genç, evleneceği zaman, ha
yat arkadaşını seçmede şu nokta
ları gözönünde tutmalıdır. 

1 - Hayat arkadaşı her ıeyden 
evvel tam sıhhatli olmalıdır. İzdi-

vaç isterse en kuvvetli aşk üzeri· 
ne dayanmış olsun, sıhhatsiz veya 
daima hasta bir arkadaş evin bü
tün zevkini, saadetini bozmıya ka
fidir. 

2 - Evlenecek çiftlerde ırsi has
talıkların veya hastalık temayülle
rinin me\•cut olmamasına dikkat 
etmek. 

Birçok insanlar vardır ki, zahir
de sıhhatli görünür. Fakat ailesin· 
den tevarüs ettiği birçok hasta -
lıklar sonradan kendini gösterir. 
Delilik, aptallık gibi birçok hasta
lıklar ırsidir. Sağırlık, körlük te 
ırsidir. Aptal bir kadınla evlenen 
bir erkek, çocuğunu da aptal bek· 
!emelidir.Bilhassa ırsi bir frenginin 
doğan çocuklar üzerinde yaptığı 

tesirler ve zararlar hudutsuzdur. 

3 - Kadın veya erkeğin ahlakı, 
tavırları son derece mühimdir. Ha· 
vai meşrep bir kadının, çapkın bir 
erkeğin evine sadık kalacağı şüp
heli olduğu gibi birçok defalar 
zührevi hastalıkları da biribirleri
ne getirebilirler. Kadının veya er
keğin ahlaki kusurları birini, di -
ğerinden kaçırtmıya kafidir. 

4 - Evlenilecek kadın veya er
keğin malumatına, kültürüne dik
kat etmek. 

Erkekle kadının bilgi ve kültür 
seviyeleri müsavi olmazsa, ayni 
şeylerden zevk alamazlar. Evlene
cek çiftlerin mutlaka çok okumuş 
olması şart değildir. Fakat her ne 
seviyede iseler, biribirlerine küfüv 
olmalıdırlar. 

5 - Evlenecek çiftler, arasında 
mali vaziyetleri açık açık konuş -
malıdır. Bilhassa para kasdile ya
pılan izdivaçlarda, bu mesele btl-

yük anlaşmamazlıklara sebep o
lur. 

6 - İçtimai küfüv olmalıdır. 
Eğer amele ise kendi sınıfından, 
zenginse kendi muhitinden arka • 
daş seçmelidir. Ayda kırk lira 
geliri olan bir adam, yemek pişir· 
miyen, çocuklarına dadı istiyen bir 
kadını tatmin edemez. Kadın dai· 
ma eski gördüğiinü arar ve erkek 
üzerinde bir hitkimiyet iddiasına 

kalkar. 
7 - Sıhhat ve maneviyat itiba

rile bazı doktorların iddiasına gö
re evlenecek çiftler, mümkünse ay
ni yaşta olmalıdırlar. Çok sıhhatli 
bir kadın, cılız bir erkekle evlen
memelidir. Çok neşeli bir erkek, 
yaşı uygun dahi olsa, neşesiz, me
lankolik bir kadınla evlenmeme -
lidir ve aradaki yaş farkı, beş yaş
tan fazla olmamalıdır. 

8 - Yumuşak tabiat, izdivaçta 
saadet temin eden bir amildir. 

Biribirini hırpalamak, aileyi bet 
bahtiye götüren en büyük amil -
dir. 

9 - İki taraf ta biribirini sev
melidir. 

Sevgi mutlaka izdivaçtan evvel 
başlamaz. Nikahta keramet var, ü
midile şüpheli bir izdivaca girme
melidir. Ailede sevgi yoksa, ne pa· 
ra, ne refah, ne de iyi huy, saadeti 
temin etmez. Başkalarına göre en 
mükemmel bir adam, onu sevmi • 
yen kadını betbaht eder. Başkala· 
rına göre, en zeki, güzel kadın, on
dan hoşlanmıyan erkete hayah ce
hennem eder. Bu sebeple evlen -
mezden evvel yalnız hislerimizi de· 
ğil, şuurumuzu da işleterek bu nok 
talara dikkat etmeliyiz. 

Gönül Doktora 

Yazan: SABiHA ZEKERIY 

Şeyi Şeyhislfıının eteğine sarıldın, di 
hurafelere boğdun. Senin yüzünde 
asırlar geçtiği hnlde hala, salı gün 
sallanır, cuma günü tırnak kesilme 
pazartesinden, perşembeden gay 
günler çamaşır yıkanmaz, daha nel 
de neler ... Halkı tembelliğe, pisliw 
sevkeden nekadar hurafe varsa ar 
mıza saldın. Yedi kat yerin dibinde 
yedi kat göğün üstünden cinleri, p 
rileri çağırdın, halkın kafasını kan 
dırarak keselerini boşalttın. 

Bunlar yetmedi, doktor kesildi 
Sıtmayı evliyanın türbesine ip bağl 
yarak tedavi edersin, çocuğu olm 
yan kadınları doğurtur, frengi teda 
vi eder, delilere üfliyerek akıl ver 
ceğini iddia edersin. Fennin daha e 
sokmadığı hastalıkları tedavide lok 
man kesilirsin. Üfliyerek, püfliye • 
rek, psikolojik tcda\ide Froyd'le 
Coe ile yarışa kalkarsın. 

layca anlarsınız. Yüzmeyi ilk öğ
renmiye başladığınız zaman birkaç 
kere denize atılmaktan korkmuş

sunuzdur. Her tereddüdünüz, kor
kunuzu artırır. En nihayet kızarsı
nız ve suya atılarak deprenmiye 
başlarsınız. Artık korkularınızı u
nutmuş ve işi başarmıya azmet
mişsinizdir. Çok geçmeden her şey 
olur biter ve siz de mükemmel bir 

Geçinemiyen karı, kocalara bil 
yapar ayırır, ev bozarsın. Aile kavga 
larına başını sokar, hakim kesilirsin 
Kan davası güden katillere el uzatır, 
yataklık edersin, evlenecek çiftleri 
yıldızını barıştıracağım diye, daha 
evlerini kurmadan, evlerini tellala 
verdirirsin. Cemiyetin kanunlan bir 
tarafa, hakem de sen, hi.kim de sen, 
doktor da sen, içtimaiyatçı da sen
sin. Sen hük\ımetin içinde ayn bir 
hükiımetsin. 

' yüzücü olursunuz. 
Korkuları yenmenin psikolojik 

esası budur. Bundan kurtulmıya 
imkan yoktur. Hepimiz de hayat 
akıntısına atılmıya ve her gün bir 
zafer kazanmıya mecburuz. Emer
son'un dediği gibi korktuğumuz 

şeyi yapmalıyız. Çünkü bunun ne
ticesi korkuyu öldürmektir. 
Kısa bir zaman önce, genç bir 

adam yapılmıya değer ba
zı güç işleri kendisine tavsiye et
memi istedi ve dansetmek, oyun 
oynamak, spor yapmak gibi lfler
den Jioşlanmadığını anlattı. Ken -
disine bunlardan hoşlanmasa da 
denemeyi tavsiye ettim. Bir müd
det sonra ayni genç bana geldi ve 
uğraştığını, hatta muvaffak oldu
ğunu anlatarak şu sözleri söyledi: 

- İlkönce rahatsız oldum, fa -
kat yavaş yavaş bu yeni faaliyetleri 
benimsedim. Bununla beraber bana 
güç bir iş tavsiye etmenizi rica e
diyorum. 

Bu genç, korkularını, yeni ka
zançlara, yeni muvaffakıyetlere 

varmak için vasıta olarak kullan -
mış ve neticede muvaffak olmuş, 
daha olgun ve daha dolgun bir ha
yat yaşamıya başlamıştır. 

Korkuları yenmek hakikaten çok 
basit bir iştir. Mesela gencin biri, 
birtakım korkulara o kadar mağ
lüptu ki, sesini çıkarıp söz söyle
mekten ürkerdi. Bu genç büyük 
b.ir bankada çalışıyor ve birçok ki
şılerle temas ediyordu. Fakat için
deki korkular yüzünden kimseye 
selam vermeden işinin başına ge
çer ve işile meşgul olurdu. Ona 
ilk verdiğim nasihat, her şeyden ev 
vel, her sabah, her arkadaşını güle 
güle, sevine sevine selamlaması i
di. Delikanlı evvela bunu yaptı, 

iyi neticeler aldı ve daha yeni va
züeler almıya imkan buldu. 

Deliltanlı, böyle yapa yapa kor
kularını yendi ve çok sevilen bir 
arkadaş oldu. 
O aha umumi korkular da var-

dır. Delirmek korkusu, ya
bancılardan çekinmek, kendini baş 
kalarından çok aşağı görmek gibi! 
Fa.kat bütün bunlar daha küçük 
korkuları yenmemekten türeyen 
büyükçe korkulardır. Bazan bun
lar, bir insanm bir aşkta muvaf
fak olmamak, bir akrabanın ölümi 
le karşılaşmak, mali bir sademeye 
uğramak, işini kaybetmek gibi a
lıştığı faaliyetlerden ayrılması yü
zünden ileri gelir. 

İnsan bir felakete uğradıktan 
sonra yalnız eski meşguliyetlerile 
uğraşmıya devam etmekle kalma
malı, bundan başka yeni ve daha 
yorucu bir işle meşgul olmıya da 
çalışmalıdır. Yoksa, kendini toplı
yamaz. 

30 sene çalıştığı bir müesseseden 
ı çıkarılan 56 yaşında bir adam, 

Elini Kur'ana basar, sihirli su ça
naklarının etrafına topladığın genç 
kızların, kadınların ırzlarına saldı

rırsın. Mescitte, minberde ahli.k ve 
namustan bahseder, ahlak \'e namu
su yerlere çalmak için gecenin ka
ranlığını beklersin. 

Köy çınarının altına bağdaş kurar, 
hacıyağı, sürme, okunmuş zen
cefil, misk ve anber, bin bir çeşit 

ot satar, halis kuyu 1K.1yunu Kabeden 
gelmiş zemzem diye köylülere yut
turursun. Şehrin üstü örtülü çarşısın 
da dükkan açar, yüzde yüz faide 
halka para ikraz eder, tefecilik ya-
parsın. 

Girmedilin saha, burnunu sokma
dıtın ilim ve fen şubesi kalmadı. Di
nJ, aj'zmda paçavraya çeviren hokka
baz sensin. Doldorsun, ruhiyat i.limi
sin, ,içtimaiyatçısın, ahlak profesörü
sün, tüccarsın, tefecisin,Yüzüne geçir 
diğin sahte bir maneviyet maskesile, 
uydurduğun uhre\•i, dünyevi aleme, 
diktatör kesildin. İçtimai hayatımıza 
kör cehlinle nekndar fenalık yap
mak mümkünse yaptın. • Amma, bu defa gafil &\•landın ho
cam. Eski devirlerde boş bulduğun 
meydanlarda i tediğin gibi cirit atar, 
at oynatır, cin ve perilere ritmik 
danıılar yaptırır, alemin parasını, 

"Ne sihirdir, ne keramet, el çabuk
luğu marifet,, diyen bir hokkabaz a· 
çıkgözlülüğü ile cebi liümayununa 
indirirdin. 

Amma, bugiin seni alimi kiil tah
tından indiren bu devirde, sihir ve 
marifetini gizliden gizliye yürütece
ğini sandın, henüz bir gül goncası ka 
dar taze, olgun genç dulların önüne 
kurduğun sihir sofrasında, vahşi 
zevklerini kandıran, şehvet pcymane 
sini ağzına götüreceğin dakikada, An 
talyada yakaladılar. Senin ne yaman 
bir ahlak profesörü, ruh doktoru, 
ne küstah '\'e edepsiz bir ırz düş • 
manı olduğunu halkın gö:ı:ü önüne 
serdiler. 

Üfürükçüye hali inananlar varsa, 
hundan sonra inanmazlarsa, günahı 
senin, sevabı bizim boynumuza. 

mevkiini kaybettikten sonra ya
vaş yavaş içtimai hayattan çekil
miye, herkesle alakasını kesmiye, 
başlamış ve altı ay içinde bir kor
ku yığını haline gelmiştir. Ayni a
dam bir gün nnsılsa, çiftlik sahibi 
bir akrabasına misafir olmuş, ya
vaş yavaş, çütlık işlerine nliıka duy 
muş ve çok geçmeden tekrar ken
dine gelmişti. 

. Umumi bir söz söylemekten çc
kınmekle beraber diyebilirim ki, 
korkulardan çoğunun kökünde faz
la çalışan bir kafa ve az çalışan bir 
gövde buluruz Bu yüzden bir
çoklarına kafalarını daha az ve el
lerini, ayaklarını faydalı işlerde da 
ha fazla çalıştırmayı tavsiye et -
miş bulunuyorum. Korkular, in
san otururken beslenir. Hareket 
ve faaliyet onları boğar. Kor
ku, insana, faaliyete geçmek için 
tabiatın bir ihtarıdır. 
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~ UZUN HIKA YE 

Notlar: 

Gözümüz Daima 
Yüksekte 
O.malıdır 
İstanbul gazetelerinden birinin İz 

mir muhabiri gelecek hafta İzmirde 
yapılacak Galatasaray - Üçok maçın 
dan bahsederken şöyle yazıyor: 

----Yardım lstiyen Adam ~ -Yeşildirekte Belediyenin kimsesiz- E 
ler yurdunda oturan Lutfi isminde : -bir adam dün matbaamıza geldi. 5 
Şunlan söyledi: : 
"- Ben belediyenin kimsesizler ~ -yurdundayım. Orada yatıp, kalkıyo- : 

rum. Bu yurda sığınan daha birçok : 
yersiz, yurtsuzlar ' 'ar. Fakat. onlar : 
sağlam oldukları için çalışıyorlar. Az E 
çok ekmek parasını çıkarıyorlar. Fa- E 
kat, üç dört kişi \'ar ki, bunlar aç va- E 
ziyettedirler. Bunlardan ikisi çocuk- : 
tur, saralıdır. bir iş yapamazlar. Bir E -de yaşlı, malôl bir ihtiyar var. Keza : -bu da bir iş yapamaz. Ben de saralı- : 
yım. İki günde bir saram tutar. Bir 5 -işe almazlar. Evvelce böyle değil- : -

Kırkpınann tarihi meydanına Jizilmif yeni pei"ılvanlanmız 

Kırkpınar Güreşleri 

Eğer Üçok 14 Mayısta İzmir sta
dında yapılacak maçta Galatasarayı 

mağliıp ederse tasnifte Galatasarayın 
yerini almıya namzettir. Bu takdir
de bir İzmir takımı, bir İstanbul ta
kımını geride bırakmış olacak de
mektir." 

Biz bu iddiayı İzmir sporculan i
çin çok küçük buluruz. Memleketin 
en faal ve ateşli gençlik kaynakların 
dan biri olan İzmirlilerin gözü daha 
yüksekte ve şüphesiz milli küme şam 
piyonluğunda olmalıdır. 

dim. Askerdim, !<apasağlamdım. İs- : -tiklal harbinde kıdemli başçavuş- :5 

-tum. Şimdi kimsesizler yurdunda ya E 
tıp, kalkıyorum. Fakat, yiyecek bir 
lokma ekmeğin yok .. iki gündür a
çım. Evvelce belediye, on beş gün

AL TIN MASKE 

Bu Sene Güreşlerde 
Eski Pehlivanllk 

Usullerine Uyulacak 
Kırkpınar meydanı neler göı:müş

tür! .. Güreş tarihimizin en heyecan
lı, en asil hadiselerine şahit olan o 
çayırlıkta bu sene de güreşilecek ... 
Memnuniyetle h&ber aldığımıza göre 
bu selerki güreşlerde eski pehlivan
lık an'anelerine mümkün olduğu ka 
dar riayet edilecekmiş... Aliçolar, 
Katrancılar, Adalılar anılacakmış. 

Sporda civanmertliği, doğruluğu, er
kekçe rekabeti her müsabakalannda 
yaşatmış ve gençlere misal olmuş o
lan büyuk pehlivanlarımızı yadet
mek ne kadar yerindedir! .. 

Ayni çayırlan çiğniyecek, üstünde 
peşrevlenecek bugünkü başpehlivan 
}arımızı da yarınkiler anarlar. Bu i
yi bir başlangıç olacak herhalde ..• 

Bu seneki güreşlerde çarpışacak ra 
kipler, Kırkpınann çok zorlu senele
rindekiler kıratında değillerdir. Am
ma onların çocuklarıdır. Onlar gibi 
yürürler, onlar gibi naralanırlar ve 
onlar gibi takatlerinin sonuna kadar 
savaşırlar. 

Temenni edelim ki, gelecek sene
ler onu terletecek, aldığı ödülü ana
sından emdiği sütü burnundan getir
terek hak ettirecek gençler yetişsin .. 
Ve bir gün Aliçonun Koca Yusuf na
mında o zamana kadar pek meşhur 
olmıyan bir gence çatıp başı terket
miye mecbur kaldığı gibi, Tekirdağ
lı da birkaç sene sonra bir yeni Yu
sufa rastlasın ... 

İşler böyle giderse, Kırkpınarın es 
ki hayatı ve eski hali avdet eder, 
biz de düzünelerce büyük pehlivana 
malik oluruz. 

Boks: 

Bir İstanbul klübünün üstüne çık 
mak çok küçük bir iddiadır. 

Hasmını Küçük 

Görmek Pehlivanllğa 

Yaraımıyor! 
Geçen hafta Taksimde Amerikalı 

Şerman ve İsveçli Negrin ile bizimki 
ler arasında yapılan güreşlerin revan 
şının nerede yapılacağını araştıran 

bir gazetede, Tekirdağlı, Kara Ali ve 
Mülayim pehlivanların sözlerini o
kuduk. Bu sözleri aksi sabit olunca
ya kadar doğru telakki ettiğimiz i
çin şu satırları yazıyoruz. Hangi mil 
lete ve ırka mensup olursa olsun han 
gi siklet ve katagoriden bulunursa 
bulunsun, hasmını küçük ve hakir 
görmek başpehlivanlara yakışmaz. 

Bundan başka profesyonel pehlivan
lığın e n şerefli tarafı kendi namına 
ve malUmatı tahtında yapılıp ilan e
dilen güreş programlarına da her 
ne bahasına olursa olsun riayet et
mektir. Bir iki haftadır güreşlerini 
yakından takip ettiğimiz pehlivanla-
rımızın matbuatta çıkan bazı ulu or 
ta sözleridir ki pehlivanlara, hele baş 
pehlivanlara gevezeJik yakışmadığı
nı hatırlatmak vazifesini füze yükle
di. 

l lzmirde: 

Milli Kümenin 
Penaltı Rekoru 

de bir, ayda bir, birkaç kuruş harç
lık veriyordu. 21 nisan tarihinde be
lediyeye tekrar müracaat ederek bir 
kaç kuruş ekmek parası almak iste
dim. Fakat, bütçede yardım faslı bit
miş, bir şey verilemiyeceğini, hazi
rana, yani yeni bütçe zamanına ka
dar beklememizi söylediler. Hazira
na kadar aç mı durayım? 

Bu yurtta, hiç iş yapamıyan, ek
mek parasına muhtaç olaXI benim gi
bi üç dört kişi var. Bu üç dört kişiye 
yardım yapılamu mı? Her gün bir 
lokma ekmek bulunamaz mı? Bele
diyeden Allah razı olsun. Bizi bu 
yurtta yatırıp kaldırıyor. Fakat, biz
ler gibi hasta olanlara birkaç kuruş 
ta yardım etse çok iyi olur •• , 

r-------- ····- -······· . owww 

I OKUYUCU 
i . . • . . . Mektupları 
i --- ··-· ..... -

15 dakikalık yol 
Kurtulu5ta oturan bir okuyucumuz ya

zıyor: 

"Dün sabah saat 7,30 da işime gitmek 
üzere Tepeüstünden tramvaya bindim. 
Taksime doğru geliyorum. Sabahleyin bu 
!<antlerde tramvRylar o kanar ağır gidi
yor ki, işine vaktinde yeti~melt mecburJ
yeUnde olanlar için bir sinir vasıtası olu
yor. Dün sabah saat tuttum. Arabalar bl
rlblri arkasına sıra lanmıştı . Kah duruyor, 
bekliyor, kAh ağır ağır ilerlemcğe çalışı

yordu. Harbiyeden Taksime kadar tam 
çeyrek saatte geldik. Bu mesafe yaya ola 
rak ta ancak bu kadar zamanda katecll
lebillr. Önde sıralanan arabalara dikkat 
ettim. MübalAltasız. söylOyorum, yecli ta
ne birinci mevki araba idi. Benim b; .. .u 

Eskiden de vakit olmuş ki, Kırkpı 
nar meydanında başpehlivanlar ha
vası vurulınağa başlayınca çift çift, 
11ra sıra yeğitlerin dizildiği görülıne
miş, bir babayiğit ellerini kollarını 
sallıyarak tek başına çıkmış, kar
şısına gelecek rakip olmadığından 

hilali gömleğini sıyırmağa dahi lü
zum görmeden baş ödülünü alıp git
miş.. İşittiğimize göre, bu seferki 
baş göreşi de aşağı yukarı böyle ola
cak, Kara Ali gitmiyormuş, o olma 
yınca Kırkpınarda Tekirdağlının ö
nü pek kalabalık olmaz. Tek başına ı 
kalmış gibi başa verilecek ödülü can 
evine tak diyen bir güreş atmadan a
hr. 

Geçen pazar günü İzmirde mım ..itim ımıl.ıa d" h irt rtnf ~.ıı . oııoahın bu cr-
1 küme 1 . . {" . ken saatinde işine, mektebine giden İs
. mnç arı ıçın ıçok - Harbıye ta tanbullular çok zengin insanlar değildir. 
ı kımları karşılaştılar. Bu müsabaka- Neden acaba arka arkaya hep hirlnci a
l nın neticesini pa7.artesi günkü nüsha raba işletiliyor?. Tramvay meselesi mev
• mızda bildirmiştik. Dün gelen tz- zuu bahsolurken bir şlkllyetimi daha kay 
•mir gazetelerinde karşılaşmanın taf detmeden geçemlycceğim. Tramvaylar o 

T t d h k kadar bakımsızdır ki, arabııların kapıla-
sı a ı arasın a a em tarafından dört rını artık yağlamağa bile lüzum görmü-

1 penaltı verildiğini gördük. yorlar. Gerek dış kapılar gerek iç kapı-
1 Müsabakayı ve tarafeynin nasıl oy lar öyle zor açılıp kapa~ıyor ki. bunları 
nadıklannı görmemekle beraber pen harekete getirmek için bir boksör bazusu 
altı cezasının bir o k dd kuvveti lazım. Şirket himmet etse de bun 

. yunun mu a era lara bir baktırsa .. " 

Kırkpınarın baş ödülünü bir za
manlar Koca Aliço inhisarına almış 
tı. Tam yirmi altı sene başı fasılasız 
lru Ö 

Şimdiki Cihan şampiyonu zenci Coe 
rtamuştı. yle günler olmuş ki, 
k 

Luvizden evvelki şampiyon Brodoka 
cep enini çıkarmadan parasını almış 
ve bir meteliğini paylaşmadan avdet ü?vanını kaybede~ eski dil~ya şam-
etmış· Fak t . Al" b 

1 
pıyonu Max Bear ın kardeşı son za-

. a aynı ıço azı sene er 1 d d"kk t" lb 
d d

.. . . . man ar a ı a ı ce etmektedir. 
e unyaya gelıp geleceğıne pışman I , .. .. . 

olacak kadar ,. t" ··ıd·· . .. Mu: ın kuçuk kardeşı Budy Bear :re ın ve o uresıye gu- . • . . y. • 

reşler atmıya m b k 1m ...+ E-1 ağabeysı gibı çocuk tahıath degıldır. 
ec ur a ı:i'.ır. O "dd" 1 k d "·ğü· k y sasen 0 dayanıla k .. 1 _ cı ı ça ışma ta ve o şe çı tıgı 
mıyaca gureş er yu . .. .. 

zünden meydanlard ,. tek vakıt halkı guldurecek şeyler yap-
a senelerce w • y. d k. 

kalmıya muvaffak 1 .,.. mamaga gayret ethgın en es ı şam 
o mu:i'.ur. . d f d" 

1938 senesi başpehllvanlığım Te- pıyon an. azla sevilmekte. ır. 
ktrdağlının Kırk pınarda ciddi bir ra . Bu hazıran yapılacak cıhan şam-
kibe çatmadan kurta ğ pıyonluğu maç,ındansonra Budy Be-raca mı uma- , d.. . 1 w ••• nz. arın unya şampıyon ugu talıhını 

denemesi için kendisine fırsat veril 
mesi kararlaştınlmıştır. 

~ ---- ---

l ı 

1 

1 Türkiye Serbest Güreı 1, T. s. K. lstanbul Bölgesi 
Şampiyona11 Futbol Aianhğından: 

GOreş federasyonu tarafından ser 8 Mayıı 1938 Pazar günü 
best giıreşlerfn Tilrkiyede yapılma- 11 Yapılacak Milli Küme Maçları 

I! sı için ltızırngelen ehemmiyetin ve- Taksim Stadı: Galatasaray - Altı 
11 rllmesi yolunda bütün spor mıntaka 

ıanna nasihatler yapılmış ve bu me klüp muhteliti saat 14,30. Güneş -
yanda 1938 Türkiye serbest güreş l iı Beşiktaş A takımları saat 16,30. 

11 
şampiyonası grup birinciliği mOsa- Vefa, Beykoz, İstanbulspor, Silley 

1 

1 bakalan hakkında da geniş tebligat maniye, Topkapı, Hilal, klüpleri a-

ı ı ı 

iltıve edilmistlr. Bu tebligat grupla rı rasında yapılacak kupa maçı fikstü
nn teşekkül tanı düııilnülerek hazır-
lanmıştır. Yapılan tebligata nazaran rünü tanzim etmek üzere salahiyet-
hf!r stkletin grup blrfnclleri 4 ve ti tar birer murahhaslarının 9-5-1938 pa 
Haziranda Ankarada yapılıicak Tür zartesi günü akşamı saat 18 de Böl-
kiye şampiyonasına iştirak etmek il- ge merkezine göndermeleri ve mu-
mre Ankaraya hareket edeceklerdir. rahhas göndermiyen klüplerin bu 

maçlara iştirak ettirilmiyeceklcri 
teblii olunur. 

ıtnı tayın edecek en ağır ceza olduğu 
nu ve bunun ancak kasdi hareketler 
de verilebildiğine işaret ederek ma
çın sert bir hava içinde oynandığı 
neticesine vardık. 

Bu karşılaşmada hakem Bay E
sat tarafından verilen dört penaltı 
milli kümenin bu seneki penaltı re
korudur. Geçen seneki rekor Güne
şin f zmirde yaptığı maç esnasında 7 
dakika içinde verdiği üç penaltı ile 
Ankaralı hakem Bay İbrahime aitti. 
Bakalım önümüzdeki maçlarda bu 

rekoru İzmirlilerin elinden alabile
cek çıkacak mı?. 

Futbol: 

,. . . 

Bulgur nasıl yapılıyor?. 
Diyarbakırlı okuyucularımızdan Muznf 

fer Knçar, şunlan yazıyor: 

"Muhtelif şehirlerimiz arasında yaptı
ğım bir seyahat sırasında Karamana u~
radım. Karaman bilhassa hususi tarı:da 
yapılan bulguru ile meşhurdur. Hem bul
gur almak, hem de bulgurun burada nasıl 
yapıldığını görmek için bu işle uğra~an. 

ların bulunduğu yere gittim. Burada gör 
düğüm manzara çok pistir. Bulgurlar, çok 
pis ve côplerle dolu bir dere suyuyla yı
kanıyor ve yine bu su ile kaynatılıyor. 
Ayrıca renk versin diye bir de boya ka
rıştınlıyor. AIAkadar makamların bu gay 
risıhhl vaziyete nazarı dikkatlerini cel
betmenizi rica ederim." 

Keneli köıelerinJe .. rı •por tıflnyla mütevaziane çalıftlll Moda 
Gençlerbirliiinin gayretli ve ça.lıflıan gençleri.. 

---: Fransızcadan Çeviren: Şef Yurdaç 
•llllllllllllllllllllllll• • 4llllHllHlllHl11111111 

- 1 - Senin nazarında cihane hl H ayatımda ilk defa olarak 
bu hikayeyi yazıyorum. 

Bundan evvel iki insana anlat -
mıştım. Biri biraz su ile bir kase 
un mukabilinde (Barbaralı) bir a-
dama ki.. Dinledikten sonra, ma
budunu temsil eden ufak bir sta-
tünün önüne gitti ve üç defa "ba· 
şmı eğerek gözlerini kapadı. 

İkincisi, Mekkede Hacıların geç 
tiği beyaz yılan gibi uzanmış bir 
yol vardır. İşte o yolun bir kena
rında oturan, ıztırap çizgilerit~ 
yıpranmış yüzlü bir ihtiyar din -
lem işti. 

O da sana, cihanda en büyük 
kuvet nedir? diye sorduğu vakit 
çöl kızına ne cevap verdin? Dedi. 

- Dedim ki.. Cihan dört varlık 
her şeye hakimdir. Kadın, at, kud 
ret, savaş. 

- Muazzam cevap. Demişti. 
İşte hikaye: K öhne Panlemon vapuru. So 

malinin bin beş yüz mil a
çıklannda battığı zaman mu
cize kabilinden olarak kendimi 
ıssız bir adanın kumlan üzerin
de buldum. Ta uzaklarda, bakır 
rone indeki SPn"l.RVA mukahH 1.

yu bulanık bir sahil ~ozüküyor
du. Meddü cezre kapılmamak için 
oraya kadar yüzmek icap edecek. 
Biraz dinlenmek ve yeniden kuv 
vet alabilınek için sırtüstü uzan -
dım. 

Aradan bir saat kadp geçmtş 
ti ki ... Arıu-n, oranın yerlilerile 
cıolu bir filikanın bulunduğum a
daya doğru geldiğini gördüm. Ken 
dimi göstermeden onları gözetli
yebilmek için, kurumuş yosun -
lann arasına saklandım. Otuz ki
şi kadar vardılar. Sahile çıktılar. 
İçlerinden uzun boylu, siyah sa -
kallı biri ilerledi ve anlıyamadı
ğım bir lisanla ötekilerine bir şey 
ler söyledi. Çıplak Araplar, uzun 
san bir sandığı, suyun üzerinde 
yüzdürerek kumların üstüne bı

rakıp filikalanna döndüler ve be
ni de esrarengiz sandıkla yapa -
yalnız bırakıp savuştular. İçim -
den: 

- Herhalde birisi vebadan öl
müş olacak. Deniz alıp götürsün 
diye buraya bıraktılar. dedim. 

Saklandığım yosunların arasın

dan çıktım, sandığa doğru yürü
düm. Kapağını kaldırdığım va -
kit; Gine körfez.inden daha derin 
iki zümrüt göz bana bakıyordu ... 
Bu gözler, bir kadın gözleri, yedi 
kat gCiklerin fevkindeki huriler -
den daha güzel olan bir Arap ka
dınının gözleri idi. 

- Ne ... Nedir bu ... Diye hayret 
ten kekeledim. Bunu söylediğim 
vakit. kadının sözlerimi anliyamı 
yacağına. bire karşı binle bahse 
girebilirdim. Burada ikinci defa 
hayrette kaldım. O. sakin ve ba
har güneşi gibı ılık bir tebessüm
le: 

- Ne olacak alem aldanıyor. 
Dedi. 

- Neden alem aldanıyormuş?. 
- Ellerimi ve ayaklarımı bağ -

lıyan ipleri çöz de anlatırım: B iran evvel çözüp, bütün 
bunların manasını anla -

mıya sabırsızlanıyordum. Kadın 
yerinde doğruldu, tamamen hare
katına sahip olabilmek için epey
ce, kollarını ve ayak bileklerini 
uğuşturduktan sonra, mavi ipek -
ten burnusuna sarınırken, iri göz
lerinin yakıcı nazarlarını bana 
çevirdi: 

kim olan büyük kuvvetler hangi 
}eridir? Dedi. 

Mekkede muztarip yüzlü ihti 
yan, çok alakadar eden cevabı 
mı o zaman söylemiştim. Bir gü 
Mombasada bir gemiciyi şarkı " 
}erken duymuştum. Bilmem ne 
den birdenbire ayni güfte aklım 
geldi ve dedim ki: 

- Cihana dört büyük kuvve 
hakimdir. Kadın, at, kudret, sa -
vaş. 

- Yanılıyorsun, dedi. 
- Sıunlardan daha kuvvetli ne 

var ki? ... 
Boğuk bir sesle: 

' 
- Aşk ile kin. Dedi ve sahile 

doğru yürürken: 
- Deniz yükselmiye başladı. 

Karaya ulaşmak için yüzmek 11 -
zım diyerek suya daldı. Ben de on 
takip ettim. Biraz sonra bana Kar 
nak harabelerinden daha ıssız gö 
rünen, çakıl taşlı bir kumsalda 
kurunuyorduk. 

- Şimdi ne yapmak fikrinde • 
sin? 

- Bu gece burada uyumak ye 
yann meskun blt "Yere tesalftif .-
t"1ı- .... : . .. - 1 :9 - ....... _u'h~ tin~1"''1 11• ' 
lemek. 

Dedim. Ya siz? 

Odalgın denize bakıyordu. 
bu sualim üzerine yavaı -

ça bana döndü ve dedi ki: 
- Dinç Alinin altın maskesin· 

den bahsedildiğini hiç duydun 
mu? 

Gülmiye başladım. Afrikanııı 

şarkında yaşamış bütün insanlar 
bu altın maskeyi duymuşlardır. 

Gülüşüm, hikayeye vakıf oldu • 
ğumu ona hissettirdL La.kayıt bir 
tavırla: 

- Malik olmak ister miydin!· 
Dedi. 

Bu sefer kahkahalarla gülmiye 
başladım. Dinç Alinin altın mas • 
kesi, 1300 sencdenberi devam e
den bir efsaneden ba~ka bir ~ 

• değildi. Afrikada biraz gezmiş irı· 
sanlar bunu duymuşlardır. Siya· 
biler, Bosaontoslar, savaş şarkıla• 
nnda bunu heyecanla methedere" 
teneffüs ederler. 

Druseler, esrarengiz bir şekilde 
anlattılar. Zimoorler de, Gez tepe" 
lerini arkasında güzelliğini teren
nüm ederler. En hoşuma giden u· 
rafı, bunu bana sorarken edindi
ği ciddi tavır oldu. 

- Mademki, canımız eğlenrne1' 
istiyor. Sorun daha ... Zümrüdü t1Y 
ka kuşunu da ister miyim veya ... 

Fakat gözlerinde hiddet dolu ol 
zarları, sözlerimi boğazımda b<>I'" 
du. 

- Budala! Dedi şaka söyledili 
mi mi zannediyorsun? Sana altı11 

maskeye sahip olmak arzu edef 
misin diye sordum ona cevap ~ 
liyorum. 

- Tabii... Dedim. Ona malik ol 
mak için neler feda etmezdiırı· 

Q dakikada gözlerinde par " 
lıyan alev, bana Kisrtı•1' 

da kocasını bıcaklıyan bir kadı~ 
hatırlattı. Kendime geldim. ~· ı• 
man kabilesinde erkeklerin btf 

deti varmış; ufukta kendi kadıfl' 
lanndan daha güzel bir kadırı tJI 
lirdi mi, eskisini sandıklayıP le~ 
çük adanın üzerine bırakırlarf1'11

1 
B f·ti~ 

unu duymuştum. Şu halde 1 Jel 
i~e gelen adamhınn arasınd.~rı 11"' 
lıyen Arap, bu vakut gözlu .. 
dının kocası idi~ Ve bu kadın. )(D 

casının büyük sımnı biliyord;.ı 
(De""'' 
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Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri: 
1' AN 

Usküdardaki Ayazma 
Camiinin Bugünkü Feci 
Hali Karşısında du. Ayazma camlinin sıvası için be 

her yüz tanesi 77 kuruştan 6737 
kuruş tutan 8750 yumurta ile ok -
kası 35 kuruştan 21910 tutan 626 
okka halis bal ve 1080 kuruşluk ta 
civa kullanılmıştır . 

· Şu Garip Dünya : 

Talihli Bir 
idariı 

Mahkumu 

ı 

KAZALARA KARŞI: 

M armaradan fstanbula yakla-
b şırken, insanı dünyanın hiç 
lr Yerinde rastlanınıyan muhte -
Şem bir ufuk çeker ve büyüler. İs 
tanbulun üstünde bu ufku yaratan 
sayısız kubbeler ve narin minare
lerdir. Bu sihirli ufkun süslerin 
den birisi de Üsküdardaki "Ayaz
ma,, camüdir. Bu mevzun minare
ı· . 

l 

Camiin "Şerlabad" ve "Sahilsa
ray" denilen sarayların arka

sında yıkılan eski ayazma sarayı
nın bahçesine kurulduğunu da Top 
kapı sarayı arşivinin 5466 numa -
rasında kayıtlı bir vesikadan öğ -
reniyoruz. Bu vesikalar bize ayni 
zamanda eski sarayda yapılan bir 
tamirden artan ve Topkapı sarayı 
çerçevesine giren ve yıktırılan yal 
dız kasrından gelen kurşunların da 
Ayazma camiinde kullanıldığını 
gösteriyor. Camiin taşçıları ile ma 
rangozları için 268,782 kuruş 26 pa 
ra harcanıldığı halde 90 gün çalı
şan nakkaş kalfalarına 15750 ve 70 
gün çalışan nakş işçilerine, nefer
lerine de 34510 kuruş gibi mühim 
bir para sarfedilmiş ki, eskiden res 
samlara ve nakkaşlara daha bü -
yük bir yar verildiği anlaşılmak • 
tadır. 

Amerikada Teksas hükumetinde 
bir mahkum, idam edilmek için e
lektrik sandalyasına oturtulmuştur. 
Fakat elektrik sandalyası hiç bek -
lenmeden o anda bozulmuş ve mah
klım idam cdilememitşir. Bu idam 
mahkUmunun ismi Con Vogan'dır. 
Sandalyanın tamir edilmesi için mah 
k1im, yerinden kaldırılmış, fakat iki 
gün sonra tekrar oturtturulduğu za
man sandalya, tekrar bozulmuş. Böy 
lelikle idam hükmü yine yerine ge
tirilememiştir. Neticede, Con'un i -
dam edilmesi gayri muayyen bir za
mana kadar bırakılmıştır. 

Sık aık görülen kazalardan bir aahne .• 

,,. 
Köpeğin aadakati 

ı, ınce yapılı cami, Asyanın Avru 
Paya elini UZllttığı müstesna bir nok 
taya, tarihi Damalis burnunun üs 
r Une kurulmuştur. Kızkulesi bu ca 

Bir zabit, bulunduğu yere çok u
zak olan yeni Gi\ineya'ya naklolun
muştur. Ayrılırken evinde köpeğini 
bırakmıştır. Fakat o gittikten sonra 

\ 

köpeği, onu bulmak için, kesif or -

Kazaların Önüne 
Geçmek için Ne Gibi 

T et birler AlmakLizım? 
~·~ Sarayburnuna uzanmış bir eli 
gtbıdir. Tatlı· Marmara damalis 

butnunda biter, zümrüt Boğaz bu
radan başlar. 

Tarihin muhtelif çağlannda ö -
küz burnunun tatlı meyilleri üze
r· ınde kurulan saraylar, mabetler, 
ltbideler Sarayburnundaki eşleri -
le daima boy ölçüşürdü. Tarihi i
l'lek anıdı buraya dikilmişti. İsken 
derin meşhur heykeli burada yük
seldi. Daranın, İskenderin, Haru
nürreşidin kumımdanlan şimdi A
Yazına camiinin bulunduğu yerde
ki saraylarda zafer havalarile ci
ğerlerini şişirdiler. On binlerin 
d"·k~ .. 0 untuleri burada pazar kurdular. 
Bu·· gun adını şehre bırakan mes -
~ur İskutnriyon sarayı burada i~i. 
aydarpaşa istasyonu kuruluncı -

Ya kadar şarktan gelen zengin ker 
Vanlnnn son durağı burası idi. 

Üçüncü Mustafa camiini Marma 
rayı, Boğazı, Halici ve istanbulu 
8Yaklan altında tutan tarihi bir 
~oktaya 9turtmuştu. Usküdarda da 

a :muhteşem, daha büyük camiler 
var Fakat h. b' · · · · · ıç ırısının yerı Ayaz-

ğına camu kadar güzel ve hiı.kim de. 
ildir. 

Ayazma camii Yenicami ile 
d kapanan Sinan mektebin-
.en sonra doğan yeni Türk mimari 

sınin 'Ik On ı muvaffak eserlerindendir. 
m· u bir garp eseri, sanıp beğen-

1Yenler büyük hataya düşerler. A 
~~zma; Laleli ve Nuruosmaniye gi 
y 

1 ~arp mimarisini de tetkik eden 
lie~ı ~.ir Türk mektebinin kıymet 
'trıaı lr orneğidir. Bu mabet, yapılışı 
~ . zcınesinin, bilhassa mermerle
•ının ih . 
ten .tı~mı, iç ve dış süslerinin 
rrı· gfnlığı ıle meşhur Sinanın Seli
lll~~i ;e Süleymaniyesi kadar kıy 
g;;....,d1 bır Türk eseridir. Ayazmada 
kat e .. ve kubbe azameti yok. Fa
to11 ~ksek ve ince bir zevkin bü
ltiind .. Ususiyetlerini bulmak müm-

O llr. 

tü d8rnanıı İmparatorluğu çökün • 
kaç :"'resine girdikten sonra bir -
reıct:i ef~ canlılık ve .kalkınma cma-

C 8ostermiştir. 
amı· 

Can , Yurdun mukadderatı Ko-
loma~gıp Paşa gibi kudretli bir dip 
sadra Ve Yüksek bir şair olan bir 

'~n ve ince bir sanatkar 
fendi . Şeyhülislam Velilüyiddin E 
t nın cU • d .. 
Ulına h cnn e yukselme ve kur 

\7irde ameleleri gösterdiği bir de 
llatka;apılmıştır. Bu iki büyük sa 
Yük kıb~daının eserleri camiin bü
ltıeJı:tedi e kapısı üzerinde görül -
sur kıs r. Kapısının üstünde men-
,.. l ıınları ··1·· 
~a arı •-ı· su us ve manzum par 
·- "U ık 'l "'4bedcn ı e Yazılan uzur. bir ki 
ra~ından c~ıniin üçüncü Mustafa ta 
?ı.iıhıişah 14~ Yılında ölen anası 
~aderi ŞchEmıne (1) ile büyük bi -

174 li YılZade Süleyman adına 
)'oruz. ında Yapıldığını öğreni-

n ?ı.i llrada S 
ehmet p adrvzam Koca Ragıp 

zuın aşanın s- l . . l'.t tarthj k oy edıği şu man-
Ultt .... a o uyoruz· 

~" Yi CbU •• 
l{11dt •Unnct, camii mecmuu 

Sadrı Carı bu ınnbedı İıayr 
Camlı~ ~ndcs.t Zibayi inşa blriya 

l"O.ıı,4 binaı Ragıp dedi tarihini 
~ Şahi Sultan Mustafa 

de Suıliadııtaun c 1174 
raıt L tanın ad cvarnı sahibi de vaı 

l\llYd ını Mihri 
l, Bııyt C!dcr. Ya1nı Şah Em.ine ola-
l'alt Y a 120 de b z Vasıf tarihi cild 

~or ld :va~. Mihrimah ola-

Güzel bir ıanat eıeri olan 
Uıküdar Ayazma Camii 

Kitabenin köşesinde "Ketebehıid 
dai Veliyyüddin Ufiyeanhu,, cümle 
si göze çarpar. 

Büyük Ragıp Paşa tarih manzu
mesini hazırlamış, bilhassa talik 
yazıda İranlılara bile üstatlığını 
teslim ettiren meşhur hattat ve Şey 
hülislam Veliyüddin Efendi de yazı 
sını elile yazmış ve imzasını koy -
muştur. Görülüyor ki, mabetteki sa 
nat ve ihtişam daha kapı kitabesin 
dmı başlıyor. 

B ug~n ~amiin ~i bilhııssa 
Hunkar mahfeli ile bu mah 

fcli yüklenen kemeri yürekleri 
hançerliyecek feci bir vaziyettedir. 
Belediyenin, evkaf ve müzeler ida
relerinin gozü önünde hanl harıl 

yıkılıyor. Bu acı ve feci manzara
ları ve belki camiden daha kıymet-

li olan in§aat defterini tanıtacağım. 
Bu defter şimdiye kadar bilinmi -
yoııdıJ. Topkapı sarayı arşivi tasnif 
edilirken ortaya çıkmıştır. Arşivin 
l 137 numarasında kayıtlıdır. 

Bu deftere gö~e camiin bina e
mini Beykoz, Kireçburnu ve Güm 
rük civarında birçok çeşmeleri bu 
lunan İstanbul Gümrük emini Es
seyit İshak Ağadır. İnşaata 1171 
yılı Recebinin 19 uncu günü baş -
lanmış ve 1174 senesi Cemaziyülev 
velinin sonlarında bitirilmiştir. 

Cami ve teferrüatı için beş yüz 
6 bin 96 kuruş 49 akçe sarfedil -
miştir ki, her yiik yüz bin kuruş ol 
duğuna göre 506,096 kuruş 49 akçe 
demektir. Yarım milyon Esedi ku 
ruştan fazla par-a harcanmıştır. 

Camiin iç süslerinde deve kuru 
yumurtalarından da istifade edil -
miştir. Cami için beheri 130 kuruş 
tan 151 deveku~u yumurtası alın
mış ve 19630 kuruş masraf göste
rilmiştir. 

Kubbe kazanlarının ve minat'e 
alemlerinin ve diğer yerlerirı yal
dızlanması için devrinin en yüksek 
ayarlı altını ohm ve adına yaldız 
altını denilen bc·heri 465 kuruştan 
tam (255) altın alınmış ayrıc~ 
13134 kuruşluk altın ve 450 ku -
ruşluk ta gümüş varak kullanılmıs 

:< 
tır. Muhtelif boya hazırlanmak için 
de şu malzeme kullanılmıştır: 

Sülegen, ağır fsfidaç "üstühec,. 
frengi isfidaç, kaba zengar, çam 

sakızı, sarı tutkal, Bec çividi, Zen
cefire, lıicivert. Acem zırnığı, si -
yah tutkal, Lahur çivit, kırmız, 
Lotor, Giilbahar Cila toprağı, Ru
ganinefti acem, ruganiardaç, rugani 
neft. 

~EDE: 
En Güzel Yurt 
Köşesi imar' 
Ediliyor 
Lice, (TAN) - Şirin bir kaza mer

kezi olan kasabamızda kışlar sert ve 
uzun sürmekte ise de buna mukabil 
yaz, pek latif geçmektedir. Burada 
dört mevsim değil, acieta iki mevsim 
hükilm sürer ve yaz, ılık bir letafet 
içinde başlayıp bitmektedir. En sı
cak zamanda bile kaynak suları içile 
miyecek kadar soğuktur. 

Licenin eteğini sarmış olan kavak 
ve nar ağaçları, yeşil ve kuytu gölge
lerile bir koru manzarası arzetmekte, 
kasaba sanki bahçelerini seyre dal
mış bir derebeyi gibi dağa yaslanmış 
bulunmaktadır. İki dağın arasından 
akan bir şelale, manzaranın güzelli
ğini tamamlamaktadır. 

Bulgurludan cami havuzuna ge
tirtilen su yolunun, hamamın ta -
mirleri, civarda vakıf olarak ya -
pılan bir çörekçi fırını, bir hel
vacı, bir bakkal, iki attar, bir sar 
raf dükkanile 60 yastıkçı, bir ipek 
bükücü karhırnesi, bir Lonca oda
sı, bir katip evi ve Doğancılarda -
ki Üsküdar ve Gebze menzilhanele 
rinin ve bitişiklerindeki hanın 

da yapılma masrafları bu yekıina 
dahildir. 

Tabiatin, bu kadar özene, bezene 1 
yarattığı Lice, ancak bir senedenbe-1 
ri insan elile imara kavuşmuştur. 
Kaymakam Fikret Oyman, belediye 
namına güzel bir bina yaptırtmış, bu 
suretle belediyeye senevi 1200 lira 
kazandırmış, dağınık olan hükumet 
dairelerini o binada toplamıştır. 

Bu defter şimdiye kadar ilim ve 
tarih alemine meçhul kalan birçok 
hakikatleri de ortaya koyması iti
barile büyük bir ehemmiyeti haiz -
dir. Eski inşa tarzını, inşa malzc-
mesini, sıva ve tezyin usullerini , 

manlarda yolunu kaybederek 500 
kilometre mesafe katetmiştir. 

* Nevyorkta kedi ve iare 
•evenler klübü 

Nevyorkta bir kedi sevenler klii
bü açılmıştır. Içtimaa gelen azalar
dan her biri, içtima salonuna elle -
rinde birer kedi getirmişlerdir. Bu 
klübe rakip çıkmak maksadile fare 
sevenler de bir klüp ve ayrıca bir de 
fare sergisi açmışlardır. Muhtelif fa
re teşhir edilen bu sergi aleyhinde 
gazeteler. uzun uzadıya neşriyatta 

bulunmuşlar, fakat bu da fare se -
venler klübü için bir reklam olmuş
tur. 

Şimdi ne yapalım mı diyorsu
nuz? .. İlk hatıra gelen şey bu dört 
tekerlekli azrnilleri seyrüsefere 
müsait şeraitin tahakkukuna ka -
dar memlekete sokmamaktır. Ma
dem ki, bu yapılmıyor, ve her gün 
birkaç defa tekerrür eden büyük
lü küçüklü kazalar imar projesi -
nin tatbikine kadar beklemek se -
mahatinde bulunuyor, hiç olmaz
sa bu elim kazaların adedini ta -
hammiil edilebilir hale getirmek 

YAZLIK MODA: 

I rflj 

- J -

c 
~· 

için az masraflı. hatta parasız ya
pılacak şeyler de yok değildir. Bun 
lann en miibremleri de kabil oldu-
ğu kadar yolları düzeltmek, seyrü
sefer sahalarını genişletmek. iyi ve 
şamil bir seyrüsefer talimatnamesi 
yaparak bilii istısna herkese tatbik 
eylemektir. Şu halde: 

1 - Her şeyden evvel asfalt yol
larda tckC'rfoklcrindc Iiistik olmı -
yan vesaiti nnkHyenin gidip gelme
sine müsaade etmemeli. Bu suretle 
hem mjlyonlara mal olan bu yolla
rın ömrü uzatılmış, hem de kazalar 
azaltılmış olur. Asfaltlar civarında 

! yapılacak dört metrelik bir şöse bu 
j neticeyi pek güzel temin edebilir. 
! 2 - Asfaltların izdihamlı nokta-

. '. larında mutlaka gidip gelme yolla
rını ayırmalı, hiç olmazsa Şişlide ta 
miratı miitemadiyc mahalline ka
dar ikinci bir nsfalt yol yapılarak 
İstinye - Büyükdcre yolu azimet ve 
tamiratı mütemadiye Hacıosman yo 
lu avdet yolu olmalı; Florya yolu 

' için de Edirnekapıdan başlıyan as
falt gidiş, Bakırköyünden g~en 
yol da geliş yolu ittihaz edilmeli 
Fcn~·olu ile Bostancı arasında d~ 
hiç olmazsa tramvaylar yayakaldı 
rımı mahallindcm içeri alınmalıdır. 

3 - Bütün yollardaki virajların 
keskinliği bertaraf edilmeli, hatta 
bununla da iktifa edilmiyerek önü 
görmiye mani elan yüksek burun
lar kaldırılmalıdır. 

4 - Yine bu yollarda fen ve mak 
sada uymıyan vaziyetler bertaraf 
edilmelidir. Mesela dünyanın bir 
tarafında otomobil yollan yuvar -
lak yapılmaz. Çünkü alçakta kalan 
tekerlek daima kendi tarafına çe -
kcçeği için idart> güçleşir. Virajla
rın meyli geniş tarafa verilmez. 
Çünkü devrilmek ihtimali artar. 
Hatta knhilse işin şiirinden vazg~i
lerek Şişli - Biiyiikdere yolunun 
kenarında ölüm bekçiliği yopan a
ğaçlar arttırılacak yerde sökülme
li, hendekler doldurulmalı \'e bu 
suretle halka nefes alacak bir ge -
nişlik temin olıınmahdır. 

5 - Şehir dahilinde esaslı etüt
ler yaparak gidip gelme yolunu tev 
zii külfette adalet şartile ayırmalı
dır. 

eski boyaların hazırlanma şekille
rini bu defterde bütün teferruatile 
görüyo:uz. Deftere göre camide 
Pehle "yan., mermer, ak mermer, 
Elvan Sumaki, siyah mermer, Ab
basi mermer, istendil mermeri 
kullanılmıştır. Yirminci asır bil -
ginleri eski sıvaların mermer gibi 
sağlam ve parlak oluşunun sırrını 
bilememişlerdi. İşte bu defter ilim 
ve sanat alemine bu sırları ifşa e
diyor: Eskiden sıva çamurlan bal, 
yumurta ve civa ile hazırlanıyor -

Kasaba yamaçta olduğu halde, bu 
bina bahçeler arasındaki düzlükte ya 
pılmış, o civarda, banyosuna varın
cıya kadar her türlü istirahat esba
bını cami iki güzel ev de inşa edil
miştir. Burası, asıl kasabaya yeni a
çılan bir yol ile bağlanmıştır. Ayni 
yerde, altında diikkanları ve gazino
su olan bir halkevi, aynca binalar ya 
pılacak, halkın "Yenişehir,, dediği o 
semt, bir mahalle haline getirilecek
tir. "Yenişehir,,de ev yaptırtmak is
tiyenlere çok kolaylık gösterilecek
tir. 

Kaymakam fara!ından idare edi
len belediyenin 938 yılı bütçesine, ha 
yırlı işler için tahsisat konulmuştur. 
En başta, su işi gelmektedir. Lağım, 
me7.arlık gibi işlerin halline de ça
lışılacaktır. 

Yarın sayfiyeye giderken sizi sık
mıyacnk sade bir elbise. Bu elbise, keten, 
veya gandiclen yapılabilir. Elbisenin yaka
sında g8r0len dalla açık renkten 
ikinci bir yaka onu bir tayöör §Ckline sok 
maktadır. Açık yakanın ucundan başlıyan 
ve kalçaların allından itibaren açılan pli 
kaşe ve ikisi sağ tarafta göğfiste, ikisi sol 
tarafta kenarın altındaki çift ceplerle ikin 
d yakanın renginde.ki geçmiş kemer elbi
-:ri sOslemektcdlr. 

6 - Caddelerin birkaç noktasın
da toplanan izdihamı yolların bo
yunca tevzi edebilmek için halkı 

etrafına toplıyan sinema gibi yer
ler biribirinden uzaklaştırılmalı _ 
dır. 

7 - Tramvayların ayni istiknme 
te birkaç yerden gidebilmeleri es
babı temin edilmeli, hiç olmazsa 
bir mebdeden her müntehaya gi _ 
dccek seferler yaptırmak suretile 
yollardaki izdihamdan şirketin his 

sesine düşen kabahat kendisine her 
taraf ettirilmelidir. 

8 - Büyük caddelere birleşen 
ara sokakları seyrüsefer noktasın
dan daha ziyade tahdit ederek an· 
cak bir ildsine girmek ve bir ikisin 
den çıkmak hakkı verilmekle be • 
raber bu yollann ağzında mutla -
ka zabıta bulundurmalıdır. 

9 - Gündüzleri bu caddelerde 
yol tamiratı kati surette menedil
melidir. 

10 - Otomobil geçmesine mi.ısa 
ade edilecek ikinci sınıf yolları ve 
buralardaki virı;jları ıslah ederek 
oralardan gidip gelmek rağbetini 
arttırmalıdır. 

11 - Amatörlerin sürat heyeca -
nını tatmin edecek muntazam saha 
lar vücude getirilmelidir. 

l 2 - Beynelmilel kabul olu -
nan işaretleri çoğaltmalıdır. 

13 - Hf olunan bir mahzuru 
re! için o mahzuru başka yerlere 
yığmalıdır. 

14 - Bu günkü imtihan tarzı 
mutlaka muhafaza edilecekse bun 
da muvaffak olanlara şoförlük de
ğil, ancak namzetlik hakkı verile
rek yalnız başlarına - muktedir bir 
şoförün refakat ve kefaleti olma
dan - umumi, bilhassa kalabalık 
yollarda gidip gelmelerine, hiç ol
mazsa mesela beş, hatta on kilo
metre katetmeden izin verilme • 
melidir. 

15 - Bu şoför namzetlerinin 
muktazi melekeyi elde etmelerine 
imkan verecek yollar ve geniş yer 
ler ayırmalıdır. 

16 - Behemehal memleketin ha 
kiki ihtiyaçlarına uyacak yeni bir 
talimatname yapmalı ve bunu ya
ratırken işi tecrübe ve ihiisaslan
na güvenilir zevata vermelidir. 

17 - Bu talimatnameyi kolay _ 
lıkla talim, katiyet ve müsavatla 
tatbik edilebilmesi esbabı temin e
dilmeli, şumu!i halka da sirayet et 
tirilmelidir. 

18 - Halkın her ne sebeple olur 
sa olsun ifayi vazife halindeki işa 
ret memurlarile temas ve .. munase 
bette bulunmalari menedilmelidir. 

19 - Malsahipleri yerine halka 
acıyarak perişan vesaiti nakl" . . ıyenın 

seyır ve seforine müsamaha d"l -
ı 'd' e ı meme ı ır. 

2? - Yolların bugiinkü darlığı 
bakı kaldıkça çamurluklarından ta 
şan ~~e g~çtikleri yollara sığmıvon 
otobuslerın hacimleri kabil ~1 -
duğu. kadar kücültülmeli ve bun -
]ara ıstedikleri yerde durarak .. 
teri al~p vermek salahiyeti ve:;;lu~ 
memelıdir. 

21 - Hasılı otomobilleri mü -
ke~mel ~alde bulµndurmak, kud-
rctlı şoforler eline teslim t k 
, 'd eme 'e gı ccekleri yolları kendil . . . 

de · erı ıçın 
A cmnıyet ve kolaylık verecek im 

kanları temin edilmelid" 
j 

ır. 

V - !lİn Adli ~cphcsi: 
Yazılarımda mtibaiag .. 

b ı . a gorenler 

ğun arbıj tes?ıt ederken kullandı 
ım o ektıfte değil. hal . 
ı. k d " ve vazı-

yenn en ınde ara malıd f . 
zını lüzumlu gördu··ğ·· ır . ttıha-

um tedb· l . 
tavsiye ederken beJk• h ır en 
aldanm~ olabIUrhrı ı ata etmiş, 
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ADAPAZARINDA: MARDINDE: ÇATALCADA YARDIM KOMiSYONU: 

Ekim Vaziyeti 
Yağmurlardan 
Sonra Düzeldi 

Mardin, (TAN) - Bu sene mah -
sul vaziyeti çok iyidir. Kış müsait 
geçtiği için, her türlü zeriyat vak -
tinden evvel yeşermiştir. Son gün -
!erde yağan yağmurlar kuraklık teh
likesini kaldırmış, bu yüzden yükse
len hububat fiyatları da inmeğe baş
lamıştır. 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kınkhk ve bütün 
ağrılannızı derhal keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 17920 lira olan 16.000 adet kayın ağac 18-5-938 

çarşamba günü saat 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve teklülerini 
ayni gün saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eskişehirde idare mağa -

I 
Adapazan belediye bahçıvanı Ali 

1 Ziraat miicadele dairesi son iki ay 
içinde,, 2640 hektarlık ekin sahasını 
farelerden temizlemiştir. Derik ve 
Merkez kazası bağlarında görülen 
bağ çekirgesine karşı şiddetli bir 
mücadele açılmıştır. Son ayda 102 
domuz öldürülmüştür. 

Kırşehir zelzele felaketzedelerine yardım için Çatalcada bir ko
misyon kurulmuştur. 

zalarından dağıtılmaktadır. (2528) 

*** 
Mersin'de Demiryol iskele ücretleri indirilmiştir. 

Topgül güzel bir bahçe meydana 
getirmiştir. 

GIRESUNDA: 

Uç Çocuğu 
Öldüren Adam 
idam Edilecek 
Giresun, (TAN) - Barça Çakırlı 

köyünde bir buçuk sene evvel Meh
met Dursunun beş. yedi ve 13 yaşla
rındaki Mustafa, Mahmut ve Hafize 
isimli çocuklarını geceleyin Girebi 
denilen aletle çok feci bir şekilde 
öldüren ayni köylü Mustafa oğlu 
Mehmet hakkında verilen 24 sene 
hapis cezası nakzolunmuştur. Gire
sun ağır ceza mahkemesi bu davaya 
yeniden bakmış, katil idama mah
kum edilmiştir. 

Zelzele Felciketzedelerine 
Yardım 

Giresun, (TAN) - Halk, zelzele 
felaketine uğrıyan kardeşlerimize 

yardıma koşmaktadır. Mahalli gaze 
tel er, iane verenlerin listesini neş -
rediyor. 

*Giresun, (TAN) - Daimi encü 
men azasından Osman Fikret Topal
lı, halkevinde "Matbaacılık ve mat
buat,, mevzulu bir konferans ver -
miştir. 

* Giresun, (TAN) - Polis olmak 
istiyen 22 kişi imtihan edilmiş, im
tihan evrakı Ankaraya gönderilmiş -
tir. 

ONYEDE: 

Ete Narh Konuldu 
Ünye, (TAN) - Belediye, ete narh 

koymuştur. Şimdilik koyun eti 30, 
keçi ve sığır 20, öküz eti 15 kuruşa 
verilmektedir. 

* 'Ünye, (TAN) - Buradaki ceza 
evinin tamiri için tahsisat gelmiştir. 
Yakında tamirata başlanılacaktır. 
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Mardin, (TAN) - Vilayetimizde 
ağaçlandırma faaliyeti hızla yürü -
yor. Şimdiye kadar kazalarda mü -
kellefiyet usuliyle 45 bin kavak ve 
söğüt ağacı dikilmiştir. Ayrıca nü -
mune fidanlığında yetiştirilen 6550 
meyvalı ve meyvasız fidan halka pa
rasız dağıtılmıştır. 

Çok Ağaç Dikiliyor 
Mardin, (TAN) - Zelzefe felaket 

zedelerine yardım için bir komite teş 
kil olunmuştur. Kısa bir zamanda 
toplantın iane mühim bir yekuna var 
mıştır. Halk, iane vermek için mü
temadiyen belediyeye gidiyor. 

ANTALYADA: 
------

Tarihi Tetkikler 
Antalya, <TAN) - İlkokul öğret

menleri, Kültür Direktörünün baş -
kanlığında, Antalyanın Perge ve As 
pendos harabelerini incelemek ve 

coğrafi jeolojik etütlerde bulunmak 
üzere Serik, Manavgat kazalarına 

gitmişlerdir. 

SAFRADA: 

imar Planı 
için 60 Bin 
Lira Harcanacak 
Bafra, (TAN) - Belediye meclisi, 

938 bütçesini 49950 lira olarak kabul 
ettikten sonra içtimalarına nihayet 
vermiştir. 

Meclis, beş yıllık imar progra
mında değişiklik yapmıştır. Buna gö 
re, Bafranın bugünkü haritası bitiri
lecek, müstakbel şehir planı tanzim 
olunacak, itfaiye takviye edilecek, 
sular ıslah ve fenni mezbaha inşa 
olunacak, kanalizasyon projesi ve 
keşfi yaptırılacaktır. 

Bu sene başlıyacak ve 942 yılın
da bitirilecek olan imar programı
nın tahakkuku için 60 bin lira sarfe
dilecektir. Bu para, belediyenin her 
seneki bütçesine konularak temin o
lunacaktır. 

BORHANIYEDE GiYDiRiLEN ÇOCUKLAR: 

Çocuk haf tası miinasebetile Burhaniyede birçok yoksul talebe giydiril
miştir. Bu çocukların toplu bir halde resimlerini basıyoruz. 

A 

BARTINDA: 

Ertuğrul 
Faciası 
Taifesi 
Bartın, (TAN) - 23 nisan bayra

mı münasebetile yapılan merasim 
esnasında, bundan 50 sene evvel Ja 
pon sularında batan "Ertuğrul" ge
misinin hayattaki iki tayfasına bura
da madalyalar verilmiştir. Bugün 
yetmişer yaşlarına gelmiş olan Ali 
Ozkaya ile Ahmet Erkişe, Tokyo 
sefirimiz tarafından hatıra olarak 
gönderilen birer madalya, birer ki
tap, birer Japon işi kadeh, birer hav 
lu ile C. H. Partisi halkevi namına 
verilen birer madalya kaymakam 
Sait Sayın tarafından sahiplerine 
teslim olunmuştur. Cemal, Alış, bu 
münasebetle halkevinde yapılan top
lantıda "Ertuğrul" gemimizin feci 
sergüzeştini anlatmıştır. 

BORHANIYEDE : 

Çocuk Bayramı 

iyi Geçti 
Burhaniye, (TAN) - Çocuk haf

tası iyi geçmiştir. Bu arada, halke

vi başkanı lbrahim Çakıroğlu, Fah

ri Güney, Rüştü Sarper ve Bedi ta

rafından nutuklar söylenilmiş, ge -
celeyin 'müsamereler verllmiştir. 

"Büyükdereköy" okulu talebesi bu· 

raya gelerek müsamere vermişler 

ve bilyük takdir kazanmışlardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu bu yıl 

da 34 fakir çocuğu giydirmiştir. 
* Burhaniye, (TAN) - Bir haf

ta evvel Ankaraya giden şarbay Mu 
bittin Taylı buraya dönmüştür. 

1 Mayıs 938 tarihinden itibaren Mersinde Idaremize ait iskeleden ge
tirilecek Tuz, Kereste, Çimento, her nev'i işlenmiş ve işlenmemiş demir
ler, her nev'i maden kömiirleri, maden cevherleri ve 
zahirelerden beher yüz kilo ve kesrinden bir kuruş, ve diğer emtea ve 
eşyanın keza yüz kilo ve kasrinden iki kuruş, hayvan başına büyük -
lerden beş kuruş, orta boylardan üç kuruş küçüklerden bir kuruş, adi 
yük ve binek arabalarının beherin den yirmi kuruş, otomobil ve diğer 
motörlü vasıtaların beherinden yüz kuruş iskele ücreti alınacaktır. Vinç 
ücretleri de muamele başına üç yüz kuruştan az olmamak şartiyle ton 
başına beher parçasının ağırlığı bin beş yüz kiloya kadar olanlardan 
yirmi kuruş bin beş yüzden üç bine kadar altmış kuruş, i.iç binden fazla 
olanlardan üç yiiz kuruş olmak üzere değiştirilmiştir. Beher parçası 3 
ila 9 ton ağırlığında bulunan ağır cisimlerden 1 Haziran 1938 tarihine 
kadar, daha ehven olan, eski tarife ücretleri alınacaktır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1289) (2553) 

Keskin Kasabası Elektrik tesisatı 
1 - 2997 lira keşif bedeli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç 

direk ve 6500 liralık 60 normal bey gir takatinde buhar Lokomobil Kon
danseli ve 11942 lira keşif bedeli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 
22639 lira .bedeli keşfi ve Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibin
ce Keskin Kasabasının Elektrik tesisatı 25-4-1938 tarihinden itibaren 
kapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 10-6-1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 
Keskin Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bugüne kadar laakal 15,000 liralık Lokomobilli Santral 
ve Elektrik Tesisatı yaptıklarına dair Nafia Vekaletinin Müteahhitlik eh· 
liyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler Keskin belediyesinden istenip ve alınabilir. 
5 - Talipler tesisatın heyeti umu nıiyesine talip olabileçekleri gibi,_San 

tral binasının inşaatı, Ağaç Direkler in ihzarı ve Lokomobil kısmiyle di
reklerin diltilmest ve Elektrik şeoe kc tesisatı için üç kısım üzerinde ay
rı ayrı teklif verebilirler. 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleyi müteakip % 
15 nisbetinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icap eden vesaiki hamilen 
10-6-1938 cuma günü saat 15 ten evvel Keskin belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. Postada va ki gecikmeler nazarı itibare pim -
maz. (2560) 

Janda~ma Genel Ko. Ankara Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Bır metresine yirmi beş ku ruş fiat tahmin edilen iki yüz dokuz 

bin metre vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık ve astarlık bez 23-5-
1938 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (iki yüz altmış iki) kuruş karşılığında Komisyondan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (3862) lira (50) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya Banka mektubu ve şartnamede yazılı vesikaları 

muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 9 za kadar Komisyona ver -
miş olmaları. (1270) (2559) 

yet iyi yapıyorduk. Hepimizin kollan, diz kapaklan 
çizildi, yaralandı. Bir dakikada kaç defa yere yatı
yorduk, bilmiyorum. Top patlar patlamaz yatıyor, 

tekrar kalkıyor, bir iki adım atıp bir ikincisi patlar 
patlamaz yine yatıyorduk. Bazan topların bizden kırk 

Albay P ile bir gece yatmazdan evvel, Sierra'da 
tanıştım. Havagazları yanmıyordu. Koğuşta olanlar, 
yorgun geçen bir günden sonra derin bir uykuya dal 
mışlardı. Kaç gündenberi ben de ilk defa yatmağa 
hazırlanıyordum. Gece yarısıydı. Birdenbire spor kı 
yafetli, esmer görünen, geniş alnının üstündeki göz
lüklerinin altında gözleri kaplumbağa gözleri gibi 
parlıyan, iri yan genç bir adam içeri girdi. Biribiri
mizi takdim ettik. Hemen bana yiyecek birşey olup 
olmadığını sordu. Mutbağı araştırdık, bir mikdar piş 
miş sebze, yumurta, süt ve kahve bulduk. Yumurta
ları pişirmek için zeytinyağ ararken, yanlışlıkla par 
ffin yağını tavaya döktük. Albay P. mutbağın edeva 
tının yerlerini biliyordu. Bir taraftan yumurtalan pi 
şiriyor, bir taraftan da konuşuyorduk, önce ben sor
dum: 

-Z9-

elli metre uzakta patladığını görüyorduk. Biraz sar
sılıyor, tekrar yolumuza devam ediyQrduk. Bazı de
falar topların alçaktan gelmesi, üzerimizde patlıya
cağı hissini veriyordu. Hemen yere yatıyor, topun ya 
nıbaşımızda patladığını duyuyorduk. Bazıları yerden 
toprağı o kadar şiddetle uçuruyordu ki, yanımızdaki 
arkadaşın ensesini toprakla örtülü görüyorduk. Her 
topun patlayışı herkesin karakterine göre üzerinde 
başka bir tesir yapıyordu. En çok müteessir olan ar
kadaşımız Vicente idi, korkusunu saklamıyor, fakat 
her tarafa koşuyor, herkes gibi vazifesini yapıyordu. 

- Sizin taburunuz nerede? 
- Guadarrama yollarının birıeştiği noktada top-

landılar. Bu gece Peguerinosa gidiyoruz. 
Albay, ç:;uadarramada büyük muvaffakıyetler gös 

terdiği için dağ bataryasına tayin edilmişti. Yanın
daki taburlar onunla beraber birçok çarpışmalara gir 
mişti, Albay adamlarından çok memnun görünüyor
du. 

- Dün toplarımızı Velda Sierraya taşıdılar. Gaye 
miz oraya varmaktı. Size orada çorbamız her zaman 
hazırdır., 

Albay onunla beraber çarpışan çelik taburlarının, 
ve sivil askerlerin ondan kaçtıklarını söyledi. 

- Bu çelik tburlanna, hasır taburlan deselerdi 
daha iyi olurdu. 

Dedi. Söyleyişinde hiç bir garaz yoktu. Bu düşü
nülerek verilmiş bir hüküm değildi. Sonra bu hük
mü verişinin sebebini izah etti: 

- Bu taburun ismini sevmiyorum, çok romantik. 
Albay P tHm manasile realistti. Ahlak ölçüsü, mu

hakemelerindeki samimiyeti, harikulade olan aıh 

hatile mütenasipti. Bundan başka, bataryasına şe- - Madriddeki erkanı harbiye ne düşünüyor, bil-
ref veren askerleri arasında iki üç tane milis askeri miyorum. Çok garip işler oluyor. Geçen sabah 15,5 
vardı ki orduda talim görmüşlerdi. Bunlardan bir ta bataryasına vaziyet vermiye çalışıyorduk. Ben batar 
nesi Pana isminde kırk yaşlarında bir adamdı. Bu a- yayı gece yerleştirmelerini emretmiştim, bunu yer-
dam bir doğramacı ustasıydı, yazıp okuması yoktu. leştirmek için sabahın dokuzunu beklediler. Batarya 
Bu Madrid işçileri arasında bir istisna olmakla bera- vazifesini üç mil arkadan daha iyi yapabilirdi, fakat 
ber, cehaleti yüzünden akıyordu. Pana, yazıp okuma birisi iki mil öne koymaları emrini vermiş. Batarya-
yı öğrenmek için çok çalıştığını, fakat bir türlü hece- yı tam düşman kurşunlarının karşısına yerleştirdiler. 
remediğini söylüyordu. Okumak arzusu o kadar kuv Tabii olacak olan oldu. Kamyonlardan çıkardığımız 
vetle kafasını sarmış doldurmuş ki, bu arzudan baş- toplan Callado yolunun üzerine, bırakır bırakmaz, 
ka kafasına birşcy sokmak kabil olmamış. düşman toplan ateş açtılar, üzerimize yağmur gibi 

- İşin fenası benimle alay ediyorsunuz. diyordu. 
O gece Pana yeraltındaki geçitlerde çalıştığı için 

onu görememiştim. Koğuşlara girip çıkıyor, tekrar 
geçide dönüyordu. Mutbaktan onu koğuşa dönerken 
uyuyanlardan biriyle alçak sesle konuşurken gör
dük. Albay P. ona seslendi: 

- Pana orada ne yapıyorsun?. 

Kararsız bir hareketle döndü, nefretle patlamağa 
hazırdı. Kemikli, doğramacı ellerinde kırmızı bir kor 
dela vardı. Albay kızmış gibi göründü: 

- Daima gevezelik ... Seni köpek seni... 
Pana protesto etti: 
- Bunlar, ne zavallı askerlerdir. Hiç birisi elleri

ne iğne iplik almamışlar. 
Pana tekrar geçitlerde kayboldu. Albay masaya o

turdu. Panayı çekiştirmeye başladı. Daima insan ye
mek yerken dedikodu yapmayı sever. Albay hem yi
yor, hem konuşuyordu: 

gülleler yağdırmıya başladılar. Benim taburlarım, mü 
himmatı yerleştirmekle meşguldü. On sekiz yaşların 
da bir milis kız da aramıza katılıp gelmiş. Düşman 
toplarının patlaması, sükun içinde çalışmamıza mani 
oldu. Nihayet bir tanesi bir topun namlusu üzerine 
düştü ve bunu paramparça etti. Bir diğeri de mü
himmat kamyonuna düştü, bu mühimmatı da berha

va etti. Biz infilaki görür görmez kaçmıya başladık, 
arka cephedeki erkanı harbiyeye yaklaşıp, kalan üç 
topu kurtarmalarının teminini düşündük . Tam biz yo 
lun üzerine çıktığımız zaman kız arkamızdan bağır 
maya başladı: 

- Arkadaşlar, korkak olmayınız. Topları bırakıp 
nereye kaçıyorsunuz?. 

Tabii cevap veren olmadı. 
Batarianın askerleri bir sipere sığındılar. Biz, her 

gülle, her kurşun geldikçe, yere yatıyorduk. Bu işi 
bir fut bol kalesini muhafaza eden muhafız gibi ga-

Milis kızı, aşağıda hiç birşey yapamıyacağımıza, 

zarara uğramıyan toplan kurtarmak için çekilmemiz 

lazım olduğuna güç kandırdık. Herkesin önüne geçi 

yor, ayağını toprağa basarak yürümemize mani ol

mağa çalışıyordu. Nihayet bu küçük hanıma bizi ta

kip etmesi emrini verdik. Ne dersin, kız emri red-.. 
detti. Biz yirmi metre ilerlemeden bir topun gelip 

onu öldürdüğünü gördük. Esvapları. saçları yanıyor
du. Bakir göğsü , bağırsaklan dışarı dökülmüştü. Tert1 
muzun kızgırı harareti içinde, vücudü yumuşak bir 
mermer gibi beyazdı. Geriye dbnüp onu aldık, bit 
kamyonun içine yerleştirdik. Başından, alnından , ya 
nından yaralıydı. Vücudündeki kıllar bile yanıyor
du. Kızı kamyonda terkedip emi:- almak için kuman
danın karargahına gittik. 

(Devamı var) 

* iTiZAR: 
Dünkü sayımızda alttan on sekiz satırlık bir kısı1"• 

daha sonraki tefrikalara ait olduğu halde yanlışlıkla 
oraya girmiştir. Özür dileriz. 
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Şamil Müritliği Kuvvetli 
Tekimüle Götürecekti 

l<'akat nasıl? •. 
Jı::•Şeyh. Cemnlettin, onların mef
b~elerıne öyle bir kuvvet ve öyle 
lr cila vermişti ki; işte bu, va

~nPerverlik hislerini, (müritlik) 
llikabı ile birleştirmişti. 

Ş amil, o gün olduğu gibi, bu 
d gün de Şeyh Cemalettin
ri~nU ~ldığı ilhamlann tesirile mü-

ğı kuvvetli bir tekamüle doğ
!'tı\rsevkeylemeye knrar vermişti. 
ltıa e bunun için de, Şarki ve Şi
d U Kafkasyada bir kültür halin
.,: ka~ul edilmiş olan (din} i, milli 
"1 tfku~e ile mezcedcrek bundan 
( hır iman çıkarmak istemişti. 

bir §te bu hareket; Şamilin, büyük 
b~ ~engaver olduğu kadar, ondan 

0~Yillt bir reformatör olduğunu 
0 0stermiy k::.e·d· B e CSJ.ı ır. 

u hususta Şamilin çizdiği prog 
~· gayet kısa, ve şundan ibaret-

fht~ - Dini akaidi, milli ve vatani 
•.raca göre tefsir etmek. 

~ ı -. Muhite telkin edeceği iman 

'ltıilli bir ordu vücude getir-

~!lrnil, bu iki maddeyi tesbit et
Seh le'. artık (müritlik) e hakiki 
te&bl'esıni vermi~ti. Müritlik; elde 
Ce ( ih, bir köşeye çekilerek sade
~ke'7rad ve ezkar} ile meşgul ol
let denıek değildi. Müritlik; mil-
1eıı:e memleket aşkını kalbe nak 
de kek~ icap ettiği zaman da, el
~ ılıç olduğu halde, millet ve 
~leket için sevine sevine can 
~~ek; demekti. 

J.~~rniL-.mür.itlorino bu ruhu 

~~?a~iJdiği içindir ki bütün ec
~ ll1utefekkirleri ve tarihçileri 

' <Kafk:asyanın peygamberi) ün 
nı Vermişlerdir. 

,.. 

$amilin kumandanlarından 
Murtaza Ali 

t>ırakmamak şartile kılıçtan geçır 

mişler} di. 
Kafkas ordusu başkumandanı, 

(Honzah) taki kanşıklıktan çok 
mahirane bir surette istifade et -
mişti. Oradaki kanlı hadiseyi du 
yar duymaz derhal iki alay süvari 
göndererek, şehri işgal ettirmiş .. 
hem askerleri, hem ~ Çarlık ta
raftan olan ahaliyi gece gündüz 
çalıştırarak tahkimat yaptırmış, 

şehrin her tarafını istihkamlar, 
tabyalar, şarampollarla çevirt
mişti. Ve bunlara da toplar yer -
leştirtmişti. 

Avar hanlarının en küçük pren 
sinin de kafası kesilerek (Avar 
kuyusu) na atılması üzerine, ar
tık Honzah hanlannın da nesli 
kesildiği için, Çarlığın bendele -
rinden ve gözdelerinden olan 
CMehtuli han) Avar hanlığına .. İ
mam Hamzat Beyi öldürmesine 
mükafat olmak üzere (Hacı Mu -
rat) ta, han muavinliğine tayin o
lunmuştu. 

Bu iş te pek kolay olmamıştı. 
Çünkü halkın her işlerine burnu -
nu sokarak hall::ı soyan {Kadı) lar 
dan.. Taassup silahile cahil halkı 
e11erinde menfaat aleti olarak kul 
!anan haris ülema taslaklarından .. 
Cebir ve tahakkümle kazandık -
ları mevkii ·kaybetmekten endişe 
eden eşrafı ve rüesadan birçokla
n (Şamil) in bugün malik olduğu 
nüfuzu çekemiyorlardı; ve yann 
nail olacağı kudret ve tesirden de 
büyük bir korku hissediyorlardı. 
Şamilin bütün gayretlerine rağ 

men Aşıltalılar, büyük mefkure
yi bir türlü samimi bir şekilde kav 
rayamıyorlar; yalnız müritlerin 
korkusundan, sahte bir iman 
gösteriyorlardı. 

En mühim fesat ocağı, (Unsal) 
(2) Avulunda kayniyordu... Köy 
halkı, adeta ikiye aynlmıştı. Ek -
seriyeti haiz olan kısmı, Şamilin 
mevki ve nüfuzunu kırmıya çalı
şıyorlardı. Azlıkta kalanlar ise, 
bu milli kahramana olan ihtiyaç -
lannı öne sürerek, bu hırs ve kıs 
kançlığın önünü almak istiyorlar 
dı. 

Şamil, henüz daha kafi derece
de kuvvet toplayıp kendisini to
parlıyamamıştı. Onun için aley -
hindeki tasavvurlan işittiği halde 
bunlara ehemmiyet vermiyormuş 
gibi görünerek birdenbire müca
deleye girmek istememişti. Bun -
dan maksadı da elinde bulunan 
pek küçük kuvvetini, akıbeti 

meçhul bir mükateleye sürükle -
memekten ibaretti. 

Koca Çar ordulannı istihfaf e
den Şamil için; Aşıltalılarm, Un
sallılann, Honzahlılann ve sair 
yerli avullannın muhalefet gös
termeleri, düşünmiye değer bir 
mesele değildi. (Devamı var) 

(2) Untsukul 

iTHALAT: 

Fazla Çavdar 
ihtiyacı Baş 
Gösterdi 
Piyasamıza Osmanlı Bankası na -

mına gelen bir vagon çavdarın ki -

losu 5,05 kuruştan satılmıştır. Piya

sada çavdara ihtiyaç bulunmakta -

dır. Ziraat Bankasının satmakta ol

duğu buğdaylarda 6--7 veya 8---9 

çavdar bulunduğu için ekmeklerin 

çeşnisini temin etmek lazım gelmek 
tedir. Bundan dolayı değirmenci ve 

naşmış olacağı için çavdarsız unlara 

çavdar unu karıştırılmasında isabet 

' 
Ziraat Bankası buğdaylanndan 285 

bin kiloluk yumuşak kilosu 5,28 kuruş ' 
tan ve 120 bin kiloluk st'.'rt buğday ki. 
losu 5,20 - 5,30 kuruştan satılmıştır. i+ 
Tüccar namına gelen 60 bin kilo ka
dar 1 - 2, 3 - 4 çavdarlı ekstra malla
rın kilosu da 6,05 - 6,30 kuru§ ara-
sında verilmiştir. 1 

t * 
Antalya mıntakası susamlnnndan 

çu\"allı olarak beş bin kiloluk bir par ı 
ti 16,20 kuruştan ve nyni mıntakadan , 

i 
otuz bin kiloluk ikinci bir parti kılo- .t 

su 16,25 kuruştan ~· p olarak satıl
mıştır. Antalya arpalarından 30 bin °t 

kilo dökme mal 4,05 kuru§tan ve-
rilmlştir. 

* Trakyanın dcrrn yapaıctarından bir " 
t 

mlkdar yt'.'rli satış için kilosu 58 ku- + 
ruştan, oğlak tlftikleri kilosu 131 ku
ruştan, tiftik mal kllosu 115 kuruştan, 
gilz yür inil kilosu 80 kuruştan satıl-
mıştır. 

* görülmektedir. Bu suretle ekmekle- . Karadeniz mıntakası iç tombul fın-
rin de daha elverişli bir fiyata ma - dıklarının kilosu 36,50 kuruştan satıl- . 
liyeti temin edilmektedir. Bu seneki mıştır. Taze yemeklik zeytinyağlar 40-

43.50 kurustan, beyaz peynir 30,22-32, 
çavdar rekoltemize nazaran piyasa- 08 kuruştan ve sansar derilerinin çif-
nın çavdarsız kalmaması lazım gel - '' ti iskontolu olarak 2000 _ 3300, kun- • 
mekte ise de şehrimize az mal gel - duz derilerinin çifti 1200 kuru§tan sa- :, 
mesi yüzünden fiyatlar da azar a - tılmıştır. : 
zar yükselmektedir. 

SANAYİ: 

Konserveciler 
Dün Bir Toplantı 
Yaptılar 
Konserve fabrikatörleri dün ti -

caret odası sanayi müdürü Avninin 

başkanlığında toplanmıştır. Konser 
vecilerin ticaret odası kanaliyle Ve
kalete gönderdikleri ve Ziraat kon -

İÇ TİCARET: 

Kakao 
Sarfiyatı 
Azalıyor 
Piyasalarımızda iptidai maddeler

den bazılarının eksikliği göze çarp -

maktadır. Bu maddeler arasında en 

ziyade kauçuk, kakao, pamuk ipli

ği gibi takasla ithal edilen bulun -
gresine verilecek olan raporda be - maktadır. Takas primlerinin yüksel 
yan ettikleri meseleler etrafında ye- mesi ve bu yükselişin son takas ka

niden görüşmeler yapılmıştır. Bil - rarnamesi çıktıktan sonra artması bu 
hassa muamele vergisinin ya bütün 

konservecilere teşmili veya kaldırıl 
ması yahut tadili hakkındaki tahmin 
Jer tekrarlanacaktır. Konservecilerin 
lzmir panayırına iştiraklari de gö -

rüşülmüş ve bu görüşmelere ait bir 

rapor hazırlanarak lktısat Vekaleti

ne gönderilecektir. 

~ Ş~ll, bu hür ve yüksek mel
llii;sını; büyük bir ekseriyeti he
lı.11t cahn ve mutaassıp olan bir 
eli. n açıktan açığa izhar edemez
~~tta, her müride de söyliye
l't\İlıi ı. Bunun için, düşüncelerini 
~lere yavaş yavaş sindirmeye 
)~ht Verdi. Bu maksatla da mai
,alıtıı e, (yüz otuz iki mürit) seçti. 
11.i leş lll' onun, (muhafaza kuvveti) 
~ Ş kil edecekti. Halbuki hakikat 
~t 1~~il onlann ruhu üzerinde biz 

"tlıYecekti. 
Muvakkat Sükun 

Ş amil, bütün bu hadiselere, 
muvakkaten seyirci kalma 

yı tercih etmişti. Zaten o esnada 
elinde mevcut olan kuvvete naza
ran, başka türlü hareket etmesi 
de muhtemel değildi. Hatta Rus
lar, (Honzah) ı işgal ederek ora
ya yerleştikten sonra; Şamil, bu 
hareketin genişliyeceğini, ve biz -
zat kendisinin hedef ittihaz edi -
leceğini zannetmişti. Fakat o ara
lık Rusyanın muhtelif yerlerinde 
başgösteren isyan ve ihtillil baş -
langıcı, Kafkas - Rus ordusunu da 
olduğu yerde durdurarak Şamil 

ile adeta bir mütarekeye mec -
bur eylemişti. 

Şarkla Garbin Farkı 

maddelerin siparişlerini geri bırak -
maktadır. Esasen jilmriUderfmize 
gelmiş ve bir müddettenberi güm -

rükten çıkarılamamış bu gibi mad -
delerin gümrükten çekilmesi halin

de piyasanın 3-4 aylık ihtiyacını te

min etmek mümkün olabilecektir. 

Gümrükteki maddeler eski ticaret ve 

kliring anlaşmalarına göre getiril -

miş bulunmaktadır. lplik işinde do

kumacılar ve pamuk ipliği iş1iyen 

müesseseler işlerini azaltmaya mec
bur kalmaktadırlar. Kakaocular da 
muhtelif tip şeker ve şekerlemele
rin de her tarafta fazla sarfedilme -
sinden dolayı kakao sarfiyatının a -
zalmakta olduğunu söylüyorlar. 

Ş lzn~l imamlığını resmen 
~~Aşilta)da ilan etmişti. (1) 

da, rı 
1 
en imam olduktan sonra 

l~) A. il Plerini toplıyarak (Gotsat
ta ai~luna gitti. Orada, imamlı
l'ılt (A. ~lan hazineyi alarak tek
bura~ ta) Ya geldi. Muvakkaten 

~ :Yerleşecekti. 
':ı>lll'!li}j 

l'f.) Yi ten, o kadar sevdiği (Gim-
t'tıeai rkederek bu köye naklet -
bu A~bePsiz değildi. Çünkü ne 
l1ıllctt ' \>e ne de o civardaki A
litliği :e kabileler, henüz ne mü
ha~etrı:· ne de vatanperverliği 
mu, C\rvei!erdi. Onun için Şa
~~J> hutüna buralarda İslahat ya -

1 
Itlenırdik Avunan ve kabileleri 

§e geçrn ten sonra, asıl büyük 
tl ek Cihnt• . ih . ... mı tere etmış-

n 
\>e llrnza.t a 

l>eri.,~ ey, işleri çok karısık 
l'!li . yqn b" • 
te §tı. Bu :y .. ır surette bırakıp git-
h· Ve lıtıazn~zden, evvelce tarika-
ıt ÇoJt A. ığa hürmetkar olan 
g~. Vullar b"l 
Za l§lerdi. . ı e, muhalefete 

l'llanınd Gazı Mohammedin 
~erilen : ~rulmuş bir 'yay gibi 

arn:tat :a a . nperver1ik hisleri 
llu eyın ' 

gev~rni . zamanında eniko-
:Bund ştı. 

<l'itıis) an dolayıdı k. 
cfst te olan Ç r ı, merkezi 
lardan hududu nr ordulnn, Gür
alı an bir k na Yakın olan Avul 

alisitıı ısrnını t h . 
den G de • nus ~- rıp etmişler 
ti ·· enera1 '"' ınuverrihlerin -
gı Ve h v laŞof' 

ç ile _ CBir ~n de itiraf et 
~canlı insan 

.. CJll is• 1 
<~ıhıtt.;:k~giliıt'e haritalar

ınde Y•zılıdır. 

Esasen Şamilin imamlık mev -
kiine geçmesi, Kafkas ordusu baş
kumandanına büyük bir telaş ver 
mişti. O, Şamilin derhal harekete 
geçerek gafilane bir surette ileri 
atılmasını beklemişti. Fakat, ye
ni imamın böyle bir fikirde bulun 
duğunu görür görmez, bir takım 
ümitlere kapılarak, Şamile hususi 
bir mektup göndermiş; bu siıki

nane hareketin, her iki taraf için 
hayırlı neticeler vereceğinden bah 
setmişti. 

Şamil, bu mektuba da gayet sa 
kinane cevap vermiş: 

(Ben, insan kanının nekadar 
kıymettar olduğunu bilir, ve tak -
dir ederim, Lüzumsuz yere kan 
dökülmesine, katiyen taraftar de 
ğilim. Benim başlıca vazifem; İs
lamlar arasında dinimizin şeriati
ni kuvvetlendirmektir. Din namı
na vukubulacak teklif ve tebliğ -
!erimizi kabul edenler, ve bizim 
işlerimize müdahale etmiyenler; 
bizden düşmanlık değil; bilakis 
dostluk beklemelidir. Siz de bu su 
retle hareket ederseniz, bu mek -
tubumu bir mukavelename mahi
yetinde telakki edebilirsiniz.) 

Demişti. 

Ş amil, tkı sene kadar süren 
bu sükün devresinden, bol 

bol istifade etmişti. Daima (Aşıl
ta) Avulunda kalarak, her şeyden 
evvel muhiti ıslaha girişmişti. 

En ziyade pirinç yemekte belli 
olur. Asya ahalisinin, pek şimalde 
ve soğuk iklimlerde oturanlardan 
başka, hepsi yani bütün insanların 
en az dörtte biri pirinçle beslenir. 
Onlar için pirinç ekmeğin yerini 
tutar. 

Halbuki garp memleketleri aha 
lisi pirinç yemf:sini bilmezler. Ya
kın vakitlerde Avrupa memleket· 
!erinden bazılanndaki halk bizim 
pilavın, İran pilavının, hele Rint 
pilavının tadını öğrenerek pirinci 
ı1evmiye baslamışlarsa da Avrupalı 
lann en çoğu yine pirinci pek az, 
pek nadir yerler. 

Şark ile garp aarsındaki bu far
kın sebebi pirinci pişirmek tarzın
dan ileri gelir. Avrupalılar pirinci 
iyice a)·ıkladıktan ve kuru kuruya 
temizledikten sonra çok miktarda 
tuzlu ve kavnar suya atarlar. On 
iki, on beş dakika i<'inde pirinç a
çık tencerede fıkır fıkır ka:vnar. 
Bunun üzerine pirin<' vemek · kin 
hazırlanmış sayılır. Vakıa bu ta~z
da da pirine yumusamış bulunur, 
fakat pirinder hiribirine yapHmış, 
hem de çok miktarda suyun içine 
kanşmış haldedir. Kolalı gibi yapı 
sık olan suyu siizgeçten gecirirler. 
Pişmiş pirine tanelerinin üzerin -
de vaoı,ık kalmıs olan koJa,·ı ayır 
mak için de tanelerin üzerine so
ğuk su dökerler ve yine !'iizerler. 

Bu tiirlü pilavın nekadar lezzet 
siz olacağını tahmin edersiniz. O-
nun için, et yemeğ'inin yanında 

garnitür olarak getirilen alafran
ga pilav çok defa yenilmeden geri 
gider. Zaten bu tUrlil pisirilince 
pirincin b~livecek maddelerinin 
bir kısmı dökülen suyun kinde kal 
dıihndan pilav insana değerli bir 
gıda da olamaz. Lezzetçe tatsız bir 
şey olur. 

Halbuki şarklılann usulünde pi· 
IAVlll pirinçleri biribirine yapıtık 

olmaz, en makbul pilav pirinçleri 
tane tane olanıdır. Pilavın pirinç
leri biribirine yapışık olunca aşçı 
nın dikkatsizliğint" delalet eder. 

Pilavı tane tane pirinçli olarak 
pişirmek için pirincin nekadar su 

• çekeceğini bilmek lazımdır. Pirinç 
kavnarken kendi hacminin bir bu
çuk misli su çeker. Demek ki, iki 
bardak dolusu pirinci üç bardak 
dolduracak kadar kaynar su içine 
atarsanız, bir çeyrek saat kaynadık 
tan sonra pirinç suyun hepsini çek 
miş bulunur. Pirinci fazla şişirecek 
taneyi patlatacak su kalmıyacağın 
dan pilav tane tane kalır ve kolalı, 
yapışık olmaz. 

Daha iyisi pilavın pirincini ön
ceden yağda kavurmaktır. 125 gram 
Kal'olin pil'inci icin bir biiyük ka
sık yağ tavada eritildikten sonra 
(istenıeniz bir kaııık ta kıyılmış so
ğan katarsınız) Pirinç konulur ve 
yağı iyice içinciye kadar kanştırı
lır. Ondan sonra kaynar suya, ya
hut et suvuna atılarak nilav, her
kesin bildiği gibi. pişirilir. 

Pilav, hazmi nek te güç olmı)·an 
hem de iyi beıo;Jeyici bir yemek 
oldulundan nekahet devrinde, iyi 
beslenmesi, biraz da, semirtilmesi 
lazım hastalara da yedirilir. Yal -
nız, Şeker hastalığına tutulanlar 
pilav yivemezler. Pilav sade suya 
yağlı yahut et ııuyile piıcıirilince. 50 
gram pirin<:le 15 gram yağdan 280 
df'n 300 e kadar kalori çıkar. Bu da 
nekahette bulunan bir hasta kin 
hatırı çok sayılacak bir kuvvettir. 

Hasta pilavı sevmez, yahut mi -
desinin henüz zayif olması da mii
sait olmazsa pirinci siitliç halinde 
yedirmek milmkiin olur. O vakit 
50 gram pirinçle 150 gram siitiin 
ve 15 gram ~kerin verecekleri ka 
lori 350 den bile biraz fazla olur. 
Bu da şarkın en iyi perhiz yemek
lerinden biridir. 

BO RSA 
4-5-938 

ÇEKLER 

Açıl1' 

Paris 26.4775 
Ncvyork 0,731810 
Mlllıno 15.05 
Brüksel 4.7025 
Atina 26.7460 
Cenevre 3.4464 
Sof ya 63.4920 
Amsterdam 1.4235 
I"rag 22.7380 
Madrid 12.6984 
Berlin 1.9690 
Varşova 4.1950 
Buda peşte 3.9880 
Bükreş 106.0317 
Belgrad 34.5238 
Yokohama 2.7250 
Stokholm 3.08 
Londra 630.-
Moskova 23.8375 

PARALAR 

Abl 
ll'rank 

Dolar 

Liret 
Belcfka Fr. 

Drııhmt 

tsvtcre Fr. 
Leva 
Florin 
ltron Cek 
Mark 
ZloU 
Pengo 
Ley 

Dinar 
Kron [nec 

K11f)anrs 

26.4775 
0,791810 

15.05 
4.7025 

86.7460 
3.4464 

63.4920 
1.4235 

22.7380 
12.6084 

1.9690 
4.1950 
3.9880 

106.0317 
34.5238 

2.7250 
3.08 
630.-

23.8375 

"-____ ,.. ______ .,/ 

YUMURTACILIK : 

Veka,et Müşaviri 
Şehrimizde 
Tetkikler Yaptı 

İktısat Vekaleti başmüşaviri Fon 
Der Port4in, Vekaletten aldığı emir 
üzerine Izmirden şehrimize gelmiş ve 
iktısadi müesseselerde tetkiklere baş 
lamıştır. Vekaletin yaptırdığı bu tet
kikler bilhassa stnndnrd işlerile alii -
kahd1r. Yumurta standard kararna
mesine göre yapılmakta olan ihra -
cat iyi bir yolda devam etmektedir. 
Vekaletçe tiftik, yapak, buğday gi
bi diğer bazı maddeleri nde standar
dı için tedbirler alınması diışünül -
düğü için başmütehassının bu me -
scleler etraf ındn tetkikat yapması -
na ehemmiyet verilmektedir. Bu 
maddelere ait hazırlanacak rapor Ve 
kaletçe tetkik edildikten sonra stan
dard esaslarına göre yeni bir tali -
mntname veya kararname hazırla -
nacaktır. Tiftik ve yapak standardı 
için evvelce ticaret odasında topla -
nan alakalı tüccarlar bu yolda alı -
nacak tedbirin memleket için çok 
faydalı olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Dış piynsalnrda Türk mallarının ka
li tcleri hakkında gitgide yükselmek
te olan kanaatler bu suretle takviye 
edilmiş olacaktır. Ticaret odasının 

bu esasa ait raporu Vekalet yoluyla 
Ziraat kongresine gönderilmiştir. 

BURSADA: 

Stok Edilen Tütün 

Müşteri Bekliyor 
Bursa, (TAN) - Bursada istihsal 

edilen tütünlerden şimdiye kadar 
stok edilmiş olan miktar 2.000.000 
kilodur. Bunun iki yüz bin kiloya 
yakın miktarı inhisarlar ve diğer tü 
tün şirketleri tarafından satın alın
mıştır. Son zamanlarda tütün hare
ketleri biraz durmakla beraber yeni 
alıcılar olacağı ümit edilmektedir, 
Bazı firmalar müracaat etmektedir. 
Kalitesi vuattan aşağı düJDliyen 
Bursa tütünlrel geçen yıllarda ol -
duğu gibi bu yıl da müşteri bula -
cak vaziyettedir. 

Merinosçuluk 

Tetkikleri 
Bursa, (TAN) - Bursanın Kara

cabey Merinos çiftliğinde tetkikler 
yapmak üzere Almanya koyunculuk 
i~leri baş müdürile ziraat nezareti 
zeotekni şefi ve yün mütehassısı şeh 
rimize gelmişler ve icap eden tetkik
lerini yapmışlardır. Bir nesil sonra 
meydana gelen Mcrinosların verim 
lerini şayanı dikkat bulmuşlardır. 
Merinos fabrikasını da gezmiş olan 
mütehassıslar gördükleri modern fa 
aliyetten alaka ve takdirle bahset -
mişlerdir. 

Geçenlerde Merinos yetiştirmesini 
teşvik için yapılan, muvaffakıyet 

gösterenler arasında açılan müsaba
kalarda kazananlara verilmek üze
re Ziraat Vekaletinden 4.000 lira gön 
derilmiştir. Mükafatlar kazananlara 
dağıtılacaktır. 

BORSALARDA : 

Bir Ayda Kesilen · 

Hayvar 
belediye istatistiğine gö

re ge n mart ayında şehrimizdeki 

bayvan orsasında satılan hayvan -
ların kilo "barile miktarı şudur: 

Karaman lt unu 906.007, dağlıç 
203,046, kıvırcık 61 ,186, kuzu 410 
bin 966, tiftik ke isi 56, keçi 4.942, 
oğlak 52, oküz 297.093, inek 47.167, 
dana 29.366, manda 59.937, malak 
6.336 kilodur. 

BALIKCILIK: 

Çıkıyor Ballk Bol -Mart ayının içinde belediye hu • 
dutlnrı içinde sarfolunnn balık mik -
tarı 187.690 çift palamut ve torik gi 
bi balıklarla 252.290 kilo muhtelif 
balıklar ve Türkiye şehirlerine gön _ 
derilen 97.749 çift ve 72.738 kUodur. 
Yabancı memleketlere ihraç olunan 
balıkların miktarı da 240.075 çift ve 
26.669 kilodan ibarettir. Karasulnrı
mızda tutulan balıkların mart .. . . ıçın -
dekı mıtkarına göre kıymeti 122.819 
liradır. 
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B """' J F 1. . Ayın 18 inde ogaz arın aa ıyetine Toplanacak 

Daı·r Rapor Neşredı.ldı· çük köyl~re kadar r;:r:ki;::Jzi 
rai kalkınma planmın tatbikınd1 köy 
lii ile birlikte çalışacaktır. Vekalet bu 
arada köylünün umumi bilgisinı art
tırmak için gazete ve broşürl-e!' neşre 
derek parasız dağıtacaktır. HazırJan
nıvkta olan ı-aporlann mühim bir kıs 
ır.ı basılmak üzere matbaalar:.> veril
miştir.Raporlar Ziraat Vekilinin riya 
s"ti altın~a muayyen zaman:arda top 
lıman hus ısi bir komisyon t3rafın

dan tetkik edilmektedir. Yeni Ziraat 
Vekilimiz Faik Kurtoğlu raporları en 
ınce teferrüatına kadar gözden geçir 
mPkte ve a!akadaı lara icap eden ta
li.l.atı vr.rmektedir. 

(BCJlı 1 incide) 

Dört lıuım 
Bu rapor dört kısma aynlmış bu

lunmaktadır: 

Raporun Montrö anlaşması ve bu
nun muvakkat tatbkiatı ile bilfiil tat 
bikat sahasına girmesini ihtiva eden 
birinci kısmı, Mcntrö anlaşması mer 
butatı metnini, Japonya tarafından 
anlaşmanın tasdikına ait zabıtname
yi, anlaşmayı imza etmemiş bulunan 
bazı devletlerle teati olunan nota
lan ve Büyük Millet Meclisinin 31 
Temmuz 1936 tarihli toplantısında 
Dr. Tevfik Rüştü Arrs tarafından i
rad olunan nutkun metnini ihtiva ey 
lem ektedir. 

Ticari gemilere ait olan ikinci kı
sım ise, İstanbul limanının bir kro
kisi ile bu limana at talimatnameyi, 
klavuzluk istasyonlariyle tarifelerine 
meteorolojik işaretleri, telsiz telgra
fa ait Türk kanununun bir hülasası-
nı ve deniz ticaret faaliyetine ait bir 
istatistiği ihtiva eylemektedir. 

Ticaret gemileri 
Bu istatistiğe nazaran 15 Ağustos 

tan 31 İlkkanun 1936 ya kadar Bo
ğazlardan geçen gemiler tonaj yeku 
nu 4.781.232 tona varmıştır. 

Bu yeklın muhtelif bayraklar ara
sında şu suretle inkısam eylemekte· 
dir: 

Safi tonaj olArak, İngiltere 923, 
bin 796, İtalya 799,156, Romanya 
477.059, Almanya 373.323, Yunanis
tan 341,929, Rusya 338,929, Polonya 
235,264, Fransa 291,201, Norveç 
229,840 Holanda 152,852, Bulgaris
tan 133,022, Amerika 108,512, İsveç 
87,358, Filistin 58,964, Danimarka 

Başvekilin 
lzahatı 

(8Qf1 1 hıcide' 
Bunu müteakıp Başvekil, 9 Mayıs 

ta Dr. Arasla birlikte Belgradda bu
lunmak üzere önümüzdeki cuma gü
nü Ankaradan hareket ederek, Yugos 
lavya Başvekilinin, iyi hatıratı hepi
mizin gönüllerinde mahfuz bulunan, 
ziyaretlerini iade etmek ve şimal Bal 
kan müttefikimiz olan necip Yugos
lav milletine Türk milletinin selam 
ve muhabbetlerini götürmek ile me
sut olacağını ve diğer Balkan mütte 
fikimiz Rumanyaya karşı bu bahti
yarlık yaşatan vazifeyi sonbaharda 
yapacaklannı söylemiştir. 

Başvekilin bu sözlerini alkışlar 
takip etmiştir. 

Montrö Anlapnaa 
Başvekil, bundan sonra sözü gü -

nün diğer hadiselerine naklederek, 
İtalyanın Boğazlar mukavelesine ilti 
bakının Türk - İtalyan dostane müna 
sebetlerinin yeni bir tezahürü mana 
sı üzerinde bilhassa tevakkuf etmiş
tir. Grup azası bu haber üzerindeki 
memnuniyetlerini de alkışla göster
mişlerdir. 

PAZARDA: 

Bir Köy, Muallim 
istiyor 

Pazar, (TAN) - Eski kıymetli il
çebayımız Ahmet Dalkılıcın teşvikile 
kaza merkezimizde kurulan orta o
kul binası, kalbimizi sevinçle doldu
ran yegane kültür müessesesidir. 
Kaza merkezinden 8 saat uzakta bu
lunan Hemşin nahiyesi Makreysi 
köyünde de asnn en son istek ve ih
tiyaçlanna uygun bir ilk okul binası 
yapılmıştır. Cümhuriyetimizin feyiz
li nurlarından ilham alarak bu köy
de üç yıldanberi bir okul yaptırmak 
fikri ortaya atılmış ve bu fikir kuv
veden fiile çıkarak bu hususun temi
ni için bir okul inşaat komisyonu te
şekkül etmiştir. Köylü, kadınlı, er
kekli on bir ay zarfında modern bir 
okul meydana getirmişlerdir. 

Geçen gün, ilbayın gönderdiği tak 
dirname köyde topluca okunmuş ve 
büyük bir sevinç ile karşılanmıştır. 
Şimdi köylü bu üç yüz kadar mev
cutlu ve modem okul için yüksek 
Kültür Bakanlığımızdan tam teşki

latlı bir ilk öğretmen kadrosu dile
mektedirler. 

1
43,121, Japonya ~9,306, Mısır 24,881. 
Belçika 23,693, Panama 20,590, A
vusturya 17,308, Portekiz 4.294, İs-
panya 14,824, Finlandiya 2,901. 

1937 yılı içindeki ticareti bahriye 
faaliyeti ise 12,957,364 tona varmış 
bulunmaktadır. 

Bu mikdar da muhtelif bayraklar 
arasında şu suretle inkisam etmek
tedir: 

Safi tonaj olarak, İngiltere 2 mil
yon 601 bin 497 , ttıya 2.167,779, Yu 
nanistan l,648,2H, Fransa l,261.99Q 
Rusya 1,111,351, Norveç 959.654. Al
manya 754,534, Romanya 207,536, 
Holanda 469.165, Amerika 207,013 
Lehsitan 187,289, Bulgaristan 180,37!l 
İspanya 144,077. Belkiça 75.584, İs
veç 75.086, Panama 72.372, Danimar 
ka 45,567, Yugoslavya 57,438 .Japon 
ya 39,220, Macaristan 18,788, Mısır 
30,307, Fenlandiya 5.801. 

Harp gemileri 
Raporun üçüncü kısmı ise. harp ge 

milerine ait hükümleri, Boğazlardan 
geçecek harp gemileriyle muavin ge 
milerin istifade edebilecekleri telsiz 
istasyonlarını askeri merasime ait se 
lam bataryalarını , Boğazlardaki mem 
nu mıntakalan Trov3 harabeleriyle 
harp mezarlıklarını ziyaret yollarını, 
İzmit körfezi geçit yerini gösteren 
krokileri ihtiva eylemektedir. 

Dördüncü kısma gelince, bu da, 
hava seyriseferine ait bulunmakta 
nu mıntakaları tasrih ederek Akde -
niz ile Karadeniz arasında seyrüse -
fer edecek sivil tayyarelerin takip 
edecekleri yolları tayin eylemekte 
ve bunlara ait krokileri ihtiva eyle
vc boğazlarda tayyarelere ait mem
mektedir. 

Hitlerin Roma
daki Tem asları 

(BCJlı 1 incide) 
Mitler - Mussollnt mülakatı bir bu

çuk saat sürmüştür. 
Mülakatta n~ler görüşüldüğü hak

kında malümat verilmemektedir. Yal 
ruz Her Hitlerin maiyetinde Alman 
erkanı harbiyesine mensup birçok 
zatler bulunması, askeri birtakım ko 
nuşmalar yapılacağını hissettirmek
tedir. 

Hitler ile Mussolini birlikte Pan
teon meydanına gitmişler, Hitler, 
heybetli mabedi hariçten temaşa et
tikten sonra kendi adını taşıyan ve 
defne dalından yapılmış olan iki bü
yük çelengi eski İtalya hükümdar
larının mezarına koymuştur. 

Meçhul A•lıer önünde 
Hitler bundan sonra Meçhul As -

kerin önünde eğilmek üzere otomo -
biline binmiş ve alay Venedik mey
danına doğru hareket etmiştir. 

Venedik meydanında bir murab
ba teşkil eden birkaç bin faşist mi
lisi, bindikleri arabanın içinde ayak
ta duran Führer ile Mussoliniyi, han 
çerlerini havaya kaldırarak ve "A
noi" diye bağırarak selamlamışlar -
dır. Hitler ile Mussolini arkaların -
da tialyan ve Alman nazırları oldu
ğu halde ağır ağır abidenin merdi -
venlerini çıkmaya başlamışlardır. 

Führer ile Duçe'nin arkalarında el -
!erinde defne dalından büyük bir çe
lenk bulunan ve Hitler üniformasını 
taşıyan dört eski Alman muharibi 
gitmekte idi. 

Çelenlı Konma 
Çelenkteki gamalı haçlı kırmızı 

kurdelede şu ibare yazılı idi: 
"Führerden Meçhul İtalyan aske

rine" eski muharipler çelengi Meç -
hul Askerin mezarı önüne bırakmış 
lar ve Hitler çelengin yerine kon -
masına bizzat yardım etmiştir. Hit
lerle Duçe bir müddet sükut ettik -
ten sonra faşist ihtilalinde ölenlerin 
me:tannı ziyaret etmek üzere faşist 
partisini nmerkezi olan Liktör sara
yına gitmişlerdir. 

Duçe ile Führer arkalarından ge
len nazır Starace, Von Ribbentrop, 
Ciano, Göbbels, Himmler, Alfieri ve 
Buffarini ile birlikte Liktör sarasına 
gitmişlerdir. 

Mussolin.i ile Hitler mezarlığa yal 
nız olarak girmişler ve Führer bu -
raya bir çelenk koydurmuştur 

Verilen bir hediye 
Bu merasimden sonra Starace 

Hitlere milattan dört asır evveline 

Diın akı>am saat 20 de Zir~at Ve
ı~!ıletind~ Vekil Kurtoğlunun b1tşkan 
n~mda onnancılığa ait rapvrJarı !ıa
zn lıyan h.ıyE:t bir toplantı yııpmıştır 
Ti..plant.cta rapor vekil tarafındau teL 
kik edilmiş ve icap eden noktalar ü
:-e:-:nde kendisine izahat verhmişıir. 

Bu çalışmalar bittikten sonra ra· 
porlar büyük ziraat kongresine sevke 
dııE:Cek ve orada müzakereler! yapıl
dıktan sonra hükumete arzolunacak
tır. Raporlardan müteşekkH beş se
nelik büyük zirai kalkınma planı 
Meclisin de tasdikından J;eç-tikten 
sonra kanuniyet kesbedecek ve mem 
leketin zirai inkişafının temini için 
çalışmalara başlanacaktır. Bu arada 
çok mühim işle:rden biri de Ankara 
civarı ve hütün orta Anadolunun a
ğaçlanması ışi bulunmaktajı! 

Hatagda 
Yeni Kayıt 
Başladı 

(Ba~ 1. incidt-J 
nin evvela nüfus kağıdı görülüyor. 
Sonra reis tercüman vasıtasile ken
disine hangi camiaya mensup oldu
ğunu beyan etmek istediğini soruyor 
ve alınan cevaba göre kaydı yapıla
rak her camia için ayrı renkte mev
cut bir seçici kartı veriliyor. 

Ten-üman suali Arapçaya çevirdi
ğinden bunun evvelA Türkçe yapıl
ması için Türkler tarafından müra
caat hazırlanmıştır. 

Komisyon azasından seçim müf et
tişliğine ayrılan Belçikalı Lagrange, 
bana bunu temin edeceğini söyledi. 

T culiyeye uğnyanlmın 
,ilıayeti 

Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor-

Lagrange bana beyanatında, yal -
nız kayıt ve rey vermek hususunda 
tazyike maruz kalanların değil alel
itlılk bu işlerden evvel de bir tazyi
ke maruz kalanların şikayeti nazarı 
itibare alınarak teşebbüste bulunul
duğunu bildirdi. 

Bu beyanat dün genel sekreter B. 
Anker tarafından yapılan beyanatın 
tersine olarak komisyonun her ne su 
retle olursa olsun seçimin serbest su
rette yapılmasına mani olabilecek 
hareketlere müd&haleye mütemayil 
olduğunu göstermiştir. 

B. Laj?range nafiz azadandır. 

Y enigün gazetesi 
Antakya, 4 - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Antakyanın Yenigün gazetesi bu -

günden itibaren dördüncü sayfasını 
fransızca neşre başlamıştır. Bu say -
fa intihap işlerile alikadar haberle -
rin tercümesine mahsustur. Ve ko -
misyonu yolsuzluklardan haberdar 
etmek içindir. 

Garo Dün -vl 

Akşam Hataya 
Hareket Etti 
Ankara, 4 (TAN) - Fransanm Ha

taydaki delegesi Bay Garo bu akşam 
ki Toros ekspresi ile Hataya hareket 
etti. İstasyonda Hariciye Vekaleti a
likadar erkanı tarafından uğurlandı . 
Bay Garo bugün gündüz Hariciye 
Vekaletine giderek Hariciye Vekili 
ve Numan Menemencioğlu ile uzun 
görüşmeler yaptı. 

ait ~ir Apulia testisi vermiştir. Tes
tinin üzerinde gamalı haçlı bir ce -
ket giymiş olan bir delikanlı resmi 
hakkedilmitşi. Hitler bu hediyeden 
dolayı pek memnun olmu§tur. Duçe 
ile Hitler maiyetleri ile birlikte hal
kın alkıılan arasında Liktör sara -
yından aynlmışlardır. 

TAN 5 - 5 - 1938 

Fransız Frangı Yine Düştü 1 y AR D 1 M 
Nazırlar Meclisi Dün L is T Esi 

Mühim Bir içtima Yaptı Zelzele feltıketzedclerine yardım i
çin dUn matbaamıza gelerek isimle
rini ve teberrü mikdarlarını bildiren 
okuyucularımızın listesi asağıdadır: 

Franıoanın Vaşington Sefiri 
Saint - Qucntin 

Paris, 4 )Hususi) - Nazırlar Mec
lisi bu sabah evvelce kararlaştırıl

mamış olduğu halde toplanmış ve bir 
saat kadar müzakerede bulunmuştur. 

Toplantıda bilhassa frank meselesinin 
konuşulduğu anlaşılıyor. Bundan baş 
ka İngiltere, Fransa ve Amerika ara
sında yapılan para anlaşmasının ta
dili isteneceği anlaşılıyor. Fransanın 
Vaşington sefiri, bu mesele üzerinde 
Amerika Maliye Nazın ile konuşmak 

Küçük It laf 
Konseyi 
Dün Topladı 

(Başı 1 incide) 
4 - Ekalliyetler meselesi. 

Rumanya Krah da Geliyor 
Bükreş, 4 (A.A.) - Bp sabah sa -

at 9,15 te B. Stoyadinoviç ile B. 

Krofta, Sinayaya vasıl olmuşlardır. 

Kendilerini istasyonda Rumanya ha

riciye nazırı B. Koınnen istikbal et

miştir. 

Gene bu sabah iki devlet adamı, 
bu sene Rumanya hariciye nazırı ta
rafından riyaset edilmekte olan Kü-

çük Itilaf konseyinin mesaisine işti

rak etmişlerdir. 

Konferans, Palas otelde toplan -
mıştır. 

Bükreşten gelecek olan kral Sina 
ya ptosuna sabahleyin vasıl ola -

cak, B. Stoyadinoviç ile B. Krofta'yı 

kabul ve hariciye nazırları şerefine 

kral şatosunda verilecek olan ziya· 

f ete iştirak edecektir. 

ta idi. Bu akşam Daladiyenin bu me
sele üzerinde beyanatta bulunması 
bekleniyor. Anlaşılan para anlaşma
sına bir zeyl ilave olunacaktır. 

Toplantıda bundan başka mali me 
selelerle milli müdafaa ihtiyaçları i
çin yakında aktedilecek olan istikraz 

. hakkında görüşüldüğü öğrenilmiştir. 
Frank bugün düşmüştür. Dün bir 1 
giliz lirası mukabilinde 164 frank a
lındığı halde bugün 170 frank alın 
mıştır. 

Daladye Nutkunu Söyledi 
Paris, 4 (Hususi) - Başvekil Da

ladiye bugün radyo ile söylediği bir 
nutukta İngiltere, Fransa ve Ameri
ka arasındaki para itilafnamesinden 
bahsetmiş ve frangı istabilize etmek 
için anlaşmaya bir zeyil ilavesi lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Daladiye. yeni Fransız müdafaa is
tikrazı için bütün Fransızların müza 
heretini temenni ettikten sonra dev
letin itibarını tehlikeden korumak la 
zım geldiğini izah etmiş ve 1936 da 
Fransanın altın esasını terketmesi ü
zerine yapılan para anlaşmasının 

frangı, İngiliz lirası \'e dolar ile denk 
!eştirmek için yapıldığından bugün
kü şartların yeni bir zeyl' icap ettir
diğini söylemiştir. 

Amerikadan gelen haberlere göre, 
doların fiyatını yeniden düşürmek 

mevzuubahis değildir. 

Şark v ), ayet1erı
mizdeki · ı uğyan 

(BCJlı 1 incide) 
le köylerde bazı alçak evler harap ol
muştur. 

Bir Ev Çöktü 
Pazartesi günü başlıyan sürekli 

yağmur, dün de kısa fasılalarla ve 
daha hafif olarak devam etmiştir. 
Yağmur, evvelki gün şehirde bazı 

tahribat yapmıştır Bebekte Alipaşa 
sokağındaki 14 numaralı ve emvali 
metrukeye ait boş bir ev ani olarak 
çökmüş, fakat içinde kimae bulunma 

dığı için nüiusça bir zayiat olmamış
tır. Taksimde, Azak sokağında 15 
numaralı boş bir dükkanın da üst 
kısmı çökmüştür Beyoğlu Papasköp
rüsü Bostan sokağında Triyandefilo
sa ait marangoz fabrikasını da iki 
metre su basmış ve atelyede mühim 
tahribat yapmıştır. Zibada belediye 
tarafından yaptırılmakta olan ana la
ğım da, içerisine dolan çok miktarda 
suyun tesirile çökmüştür. 

Kasımpaıadakl Hal 
Evvelki gün Kasımpaşa deresi taş

tığı sırada, Bostanbaşındaki Çukur
cuma hamamını da su basmış ve i-

Lira K. 

1 1480 94 
' 3 

12 74 
5 

3 17 

1 17 

3 20 

2 

1 

10 

1522 , 22 

Dünkil yekün. 
Beyoğlu 45 inci okul 4. B. 
talebesi 
Halıcıoğlu ilkokul talebesi 
BeyolTJu 55 inci okul 5. A. 
talebesi 
Beyoğlu 55 inci okul 5. B. 
talebesi 
Beyoğlu 55 inci okul 4. }ı.. 

talebesi 
Beyoğlu 55 inci okul 3. A. 
talebesi 
İstanbul 33 üncü okul 4. B. 
talebesi 
İstanbul 33 üncü okul 5. B. 
talebesi 
Erenköy Bai!dat caddesi Şe
fik Abdullah. 

* Kırşehir tcltıketzedeleri için Kızılay 
İstanbul merkezine yeniden 2673 Ura 
yatırılmıştır. Bu arada Menemenin 
Türk Tiltün Anonim Şirketi 200. Emin 
önU Kız.ılay şubesi 215, Anadolu in
kişaf Ticaret imltcd Şirketi 100, Vah
ram Gcsar 100 lira vermişlerdir. 

Atatürk ün 
Doğduğu Evde 

lunduk. Bu 
ziyaretimiz 

(Başı 1 incide) 

söylendi ve bunlara Ercüment 
rem Talu cevap verdi. 

Şehri gezdiğimiz sırada Atatür 
kün doğduğu evi de ziyaret etti1'i 
Hükumetçe satın alınan ve 
yapılması kararlaştırılan evin etr 
istimlak edilmiş ve bir park ku 
masına başlanmıştır. Selanik bel 
ye reisi yakında bir heyetle Ank 
ya gidip evin anahtarını Atatür 
takdim edecektir Yarın Selanik ci 
rını gezeceğiz ve cuma gP.nü Bel 
da hareket edeceğiz. 

Atinada uğurlama 
Atina. 4 {A.A.> - Olim;gia'daıJ' 4' 

nen Türk gazetecileri, dün akşam 
at 20,30 da Selaniğe hareket etrn 
ler ve istasyonda Türkiye elçisi, 
kiye konsolosu, matbuat direktörü 
Seferyadis, Rumanya ve Yugosla 
matbuat ataşeleri, gazeteciler birr 
reisi B. Zarifi ve Atina ajansı di 
törü B. Vekirarelli tarafından u 
lanmışt;r Türk gazetecileri Sel A 

ten Belgrada geçeceklerdir. 

çerde yıkanmakta olan kadınlar 
çalar içerisinde bıraktıkları çam 
!arını sel suları iı;erisinden güçl ·· 
çıkararak ıslak ıslak giymişler 

bu halde sokağa fırlamışlardır. 

Türkiye Cümhur:yet Merkez eankası 
AK T 1 F 

Altın: Safi klloıram 17.151.401. 

KASA: 

BANKNO'l 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Ttlrlı lir&11 

Hariçteki Môhablrler: 

Altın: safi kilogram 9.054.614 
Ahma tahvili kabil Serbest 
dövızler 

Diier dövizler ve Borçlu ltll
rina bakiyeleri 

Hadne Tabvlllerl: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karıılıtı 

Kanunun 8 - 8 inci maddele
nıae tevfikaa bumo taratmdan 
Ylki tediyat 

Seneclat Cttzdanı: 

HAZiNi!: BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esham ve TabvlW Cibdaıu 

• 
) 

(Deruhde edı1eo evrakı nak 
A- (diyenin karşıhtı t:sham ., 

(Tahvıllt( iti bert lnymetle 
B - Serbest esham YO tahvilit 

el vaular: 
AJtm Ye Döm llzerine 
TabviJlt llzerino 

lllMedarlarc 
llubt.ellf: 

30 - Nisan - 1938 Vazıyeti 

24.124.818.18 
21.908.164. 
1.270.184.29 

737.287.78 

12.736.038.32 

21.596.94 

16.83R.647.93 

158.748.563.-

14.455.059.-

44.690.594.93 

39.193.511.58 
7.013.442.21 

53.775.61 
9.201.452.0l 

Yek8n 
1 

=-- PAS l F 
Lıra Sennaye 

ihtiyat Akçesi 

47.303.166.47 Adi •e fevk.alide 
Hususi 

737 287 78 Tedavilldeld Banknotlar: 

29.596.283.19 

144.293.504.-

44.690.594.93 

46.206.953.79 

9.255.227.62 
4.500.000.-

14.367.399.21 

340.950.416.99 

Deruhde edilen CYrakı nalı:dlyo 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfilı:ao b&ame ı:aratından 
vlkı tediyat 

Deruhde edi, en-akı nakdiye 
balı:iyesı 

Kartılrtı tamamen altm olarak 
iliveten tedavüle vuedilea 
Reeıkont mukabili illveıen ted, 
vazd. 

Türk Lirası Mevdaab: 
Döviz taahhtidab: 

Altına tahvili kabil dövt:r:Jer 
Diier dövizler ve alaca.IW ltll
nnı bakiyeleri 

~ 

Muhtelif, 

2.712.234.11 
6.000.000.--

158.74R 563.-
14.455.059.-

144.293.504.-

19.000.000.-

13.000.000.-

31.197.245.48 

2 Mart t 933 tarihinden itibaren 
Lkonto haddi% SV2 AJtm üzerine avam o/o C~ 
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HAK İKİ ÇAM KOKU L U 

VEM US KOLOMY ASI 
CIGERLERI ZAYIF ve SiNiRLERi BOZUK OLANLARIN KALBiNE FERAHLIK VERi R ve GÖNLONO AÇAR 

Bilhassa masaj ve banyo için tayanı tavsiyedir. 10 gram çam kokulu VENOS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta.'tir eder. Cildinizi mia kokutur ve iÜzelleştirir. 

Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tuba fiye mağazalarında satılır. Nurettin Evliyazade Ecza, alat ve Itriyat de posu - lstanbul 

---~----~--------~~----~~~~~~~~~--~~~~----------------------~~------~----------------------~-----------------------------------------------:--------------
Esltiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

s Sarıkoy - Mihaliçcık yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometrele~ aru-

9~':~ "11~71.19,, lira keşif bedelli yeni şose ve sınai imalat in~atı 28/~/ 
l h arihınden 18/ 4/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ıse de talıp 
ı: .ur etmediğinden temdit edilerek bu defa 23/ 4/ 938 tarihinden 9/ 5/ 938 
t ~ihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf usuliyle 
e rar eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde ka-
Palı zarf . l\i usulıyle yapılacaktır. 

B u~akkat teminat: 868 liradır. . . 
• 
1 

u ışe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve ek-
sı trne · ı · · 1. t 
11 

• Şartnameleri, genel şartnamesi, mukavele, proJe erı ve ıına a ı sı-att' Projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
. steklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sena

sı içinde Ticaret Odasından alacaklan vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
\reçhne teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 
J:) ~1e~tuplar 9/ 5/ 938 tarihinde saat 13,30 a kadar makbuz mukabilinde 
atını Encümen riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
na~ .. b • 

ıtı ara alınmaz. "2255,, 

lı İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci j 
qUk k -
~ın u Mahkemesinden: Galatada 
cad~kY.emez mahallesinde İskender I 
li esınde 72 No. lu evde mukime 

~iza Nnzlre vekili Galatada Büyük 
)) neı lian No. 5-6-7 de avukat Ural 

ilek t 
lund arafından müddeialeyh Beyoğ 
sok a Şahkulu m:ıhallesinde Karanfil 

11 
ağında 31 No. lu kömürcü dukka-

lnda k" .. .. Ab 
l~h· omurcu dullah Karzen a-
li;}> ıne 938-130 D. No. ile açılan tah
ııı:d Ve. ecri misil talebi davasında 
~ deıaleyh Abdullaha gönderilen 
her~ dava arzuhalinin tebliğ ilmüha 1 
~ar lııde mubaşirin meşruhatına na- ı 
llıa an l<:emaliyeye gittiği ve ne za- ı 
" n avdet edeceği meçhul olduğu 
... erhn . 1 
keın e ınde edilmiş olduğundan ;nah 
:ı:a fece işbu esas davaya karşı bir ay ı 

r •nd 
ltle .. a cevap vermesi ve muhake-
orı d~Çın tayin kılınan 2-5-1938 saat 1 

darı ~lte mahkemede bulunmadığınız 1 
l'arı akkın)zda berveçhi zir giyap ka ! 
\ı Verilmiş olup ve müddeabih dük-
"tı k' . te& 1ının uhdesinde bulunduğunun 

tt lt ere ile ait olduğu Tapu dairesin-
.ta soruı-fhasına ve davacı vekili ve- Harici Askeri Kıtaat 

Set seı d. . ib 
ınuhakerne ı~ı . r

1
a
3
z eylemesine ve llnntarı 

81 enın ıse -6-1938 Pazarte- ·----•·-------•l saat 14 
Ilı.arı te mahkemede hazır bulun 
Olıtı~ l~zuınu tebliğ makamına kaim 
~Zere ilim olunur. (7493) 

lzmir Tayyare Alayında yaptırıla-
cak altı adet erat pavjyonu ile bir 
komutanlık binası inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu 
inşaatın hepsinin keşif bedeli 201555 
lira 11 kuruştur. Eksiltme 17 Mayıs 
938 salı günü saat 15 de Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 
13577 lira 76 kuruştur. Keşif proje 
ve şartnameleri 10 lira 8 kuruşa M. 

1 M. Vekaleti Satınalma Komisyonun 

ltUtu on· 8ETLI HAVALARDA 

iP ve NEZLE' ye karşı 
'" ı ·· uzundu ilaçtır. 

lıt İst~hu1 . ~ -
ahltellı Asliye Üçuncu Hukuk 

?ıhı ıa42 esinden: Kardeşi ölü Hüseyi 
IQ Yılınd k f sabık ü a ansı Sultanayı Usu 
Usa t zere tatıik tt•ği h ld -h· esçn ed' e ı a e nu-

.... ISle taı· 1_ ılrnemiş olduğundan ba 
"feı-- uı\., vaki. 

''lllet ""'k ın tescili hakkında 
J\ı L'l r· acallı . 1 tarafından, Galatada 
da escıt y 
ale 2 .'No. lu h aprak çıkmaz sokağın-
ı 'Yhınl! llıahk anede mukim Sultana 
u dosyas i eınemizin 937-1118 No. 
aıl!"h 1 le a 1 
h " Su1ı çı an davada: Müddel-

ı te k ananın .. 
t·;;. r ederek b' gosterilen ikametga 
ı"ı a ır s t' n nıaŞıl em ı meçhule git-
Un ı4 l'llakıa Ii u 

c .. t l ıl42 · . · · M. Kanunu-
"' ehı· ıncı rn d di" ığ olun a deleri mucibin-

vanh acak 
da anesine t lik~vrakın mahkeme 
tar ga~ete ile ·ı~a ıne ve hulasasının 

a te..,.r· hcınına d . 
divanh 1kan arz h aır verilen ka-
dan ~ llnesine ta~i:ı s~ret.i mahkeme 
f aleyh S edılmış olduğun-
lrtda llı" ultananın b' :n· Uracaatı ır ay zar-
ı teb il" a rnezkü.r · . lltu- e ug etrn . ıstıda sureti 

. ('7486) esı lüzumu ilan olu-

1 

dan alınır. Eksiltmeye girecekler ka 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle idari şartnamenin 4 ncü 
maddesinin F fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplannı 
ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. Ve
kaleti Satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (2368) 

ZAYİ 
27-6-1934 günlü ve 585 sayılı 

ithalAt beyannamesine ait Sargılık 

kağıtlar için 5-12-1936 tarihinde 
Izmir ithalat Gümrüğüne yatırılan 
291 lira 26 kuruşa ait 338104 sayılı 
makbuzu zayi olduğundan yenısını 
çıkaracağımızdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederiz. 

M. ve J. T ARANTO ve Kump. 
lhracat ruhsatnamesi 

179 1ZM1R 

1 
lstanbul Komutanhğı ı 

ilanları j 

İstanbul Komutanlığına bağlı blr-1 
liklerde bulunan 3674 çift köhne fo
tin ile 161 çift çizme ve 180 çift ye
meni satılacaktır. Açık arttırma ile 
ihalesi 6 Mayıs 1938 Cuma günü s:ı
at 15 de yapılacaktır. Hepsinin mu
hammen tutan 783 lira 85 kuruştur. 
İlk teminatı 59 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarıyle beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmeleri (2254) 

BAYAN LEYLA YAZ I YOR : 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum!.: 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor .. Ve küçük buruşukluklarımın 

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

Bayan Leylanm hakiki 

fotoğrafı 
"Ancak bir hafta süren bir 

tedaviden sonra bu derece 
güzelle~tiğime şaşıyorum. Bütün 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha giizel görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa
yanı hayret bir şekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar., 

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

Bu kıymetli unsurlan cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve tazeleşecektir. İşte; Viyana 
Üniversitesi profesörü Dr. Stej
skal'in keşfi bu derece ehemmi
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olduğu 

retle görüyordum! .. ,, 

Bayan Leylcinın yalnız 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnmıı ve retüı 
CJÖrmemiı hakikt fotoğ· 
rafı. 

ve "Bioceı,. tabir ettiği bu canh 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Toknlon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cck ve gençleştireccktir. Bir. 
hafta zarfında bütün buruşuk
luklannız kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengin
deki "Tokalon,. kremini kullanı
nız. Bir kaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve en çirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
latır. 

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

kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kurut alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatları 

bulunan T okalon müaabakuına it t irak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMIM 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Ba§kanhğından : 

Teminatı 

Lira 
~eşif bedeli 

Lira 

Soğuk Hava Mahzeni İnşası 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bedeli 

ve teminatı yukarıda yazılı soğuk hava mahzeni inşasının 12-5-938 per
şembe günü saat 15 de İstanbul kültür dikertörlüğü binasında Liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapıla

caktır 

İsteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa veya Yük
sek Mühendis mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazıl
mış ehliyetname ve Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzlariyle bel-
li gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2531) 

Askeri Tıbbiye Okulundan: 
Askeri Tıbbiye okulunda mevcut 1324 çift fotin 669 terlik 800 çuval 

630 teneke, sandık ve saire 16 kalem eşya 13 Mayıs 938 cuma günü sa
at 10 da Beyazıtta okul binasında açık arttırma ile satılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 208 lira 27 kuruştur. İlk teminatı 15 lira 62 kuruştur. 
Eşyalar Okul binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (829) (2S69) 

M. M. V. Hava Müsteıarhğından: 
Hava müsteşarlığın göstereceği yerde çalıştırıhuun. uzere zıu-ı.o::> 

lira ücretle bir mirİıar alınacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı evraklarile 
Ankarada M. M. Veklileti Hava Müsteşarlığına, İstanbulda Hava Aktar -
ma Anhan Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde 
müsabaka imtihanına tabi tutulacakları ilan olunur. 

1 - TürJ:c olmak, 

2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle ilgisi olmam~ 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak • 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarını hamil bulunmak: 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Şişlide yaptınlacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik bir telefon 

santrali tesisi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tesisatın ke
şü bedeli 200.000 ilk teminatı 11.250 liradır. Eksiltmesi 26-5-938 ta-• 
rihine müsadü Perşembe günü saat 15 de müdürlüğümüzün Tahtakale-
deki Merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda 
icra edilecektir. Bu işe ait şartname ve teferruatı 5 lira mukabilinde 
hergün Levazım Dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklü mektuplan ve en az 100.000 liralık bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair referans ile 938 takvim senesine ait müteahhitlik 
ve Ticaret odası vesikalan, teminat makbuz veya banka mektuplarını 
muhtevi kapalı zarflarını mezkur tarihte saat 14 e kadar Alım Satım 
Komisyonuna tevdi etmeleri lazımdır. (1965) 

Tü~.k Hava Kuru~~·na Enspektör Muavinleri Ahnacal< 
Turk Hava kurumu ıçın 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmi-

ye verilmek üzere imtihanla Enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B - Yaşı 35 ten yukarı olmamak 
C - Yüksek mektep mezunu olmak "Mülkiye ve Yüksek ticaret ve 

iktısat mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç - Fili Askerliğini yapmış olmak . 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahUik ve seciyesi müsait bulun-

mak. 
istenilen vesikalar şunlarda 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdfkn kopyası. 
:B - Kendi el yazıslyle tercümeihal hülasası "Memuriyette bulunan 

lar için resmi vesikalar." 
C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğuna ve has 

talıklı olmadığına dair tam teşekküllü hükumet hastanesinden alllw:ak 
fotoğraflı rapor. 

lmtihan programı: 
A - Ticari hesap, fetr., Iskonto, talzli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç -Tahrir. ., 
lmtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

Kurumu Merkezinde, Istanbulda lzmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler yukarıda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 

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

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

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilAt ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve eksilt

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

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ile senesi 
içinde Ticaret odasından alacakları vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklü mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

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

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

YbNiT[SLiMAT 
iLMüMABERLEJ2iMiZ 

DAl-IAYUKSE:~ · 

rAiZı DA~A ~Yi 

ŞARTLAR- T[MiN ror~ 

WOLANTS[ BANK-UNi NY. 
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"YUKS_EK Ç~_KMI;_. KUDRET( 

• 
Js~YMADAN UZUN MESAFE 

YAPMASI . 

• 
HAVATELI .ESYAYA 

~D~AN~ASl 

• 
)flç .PATL""AMA TEHLiKESi_ 

.OLMAM ASI 

• 
YANCARIN. CARPINTILARA 

KAR51 .MASUNiYETİ 

•• 
giöl lıusuSlyetlerile KAMYON 

ve. O.TOBÜS ter için İDEAL 

.bir .L.ASTiKDiR 

'l"ror1C1ye-:Veklll ... Umumls'\ 
~Urk Amerikan Ticaret Ltd:'°Ştl. 
~keci,_~ Jtan.. wıci_~at. Jeıgr..; flRESTOHE-istanbuf 

TAN 5 - 5 - 1938 

Hastahk, ölüm ve pislik aetiren fareleri 

ile Öldürünüz. 
• 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi farelerL 
su;anları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. F=~ele~ kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe w 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10. dört misli 25. ikisi bir arada 30 kuruştur. 
M Mideniz bozuk, diliniz paslı • 

KAB 1 Z 
çekiyorsanız siz de on binlerce klşl gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak
lan yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK
ŞİLiK, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GiDERiR. 
İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi gayet litJf: tesiri kolay ve mü
lAyimdir. Son derece teksif edilmiş 

bir tuz olmakla mümasil hiç bir müs
t,., hzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

• ismi, HOROS markasına dikkat • 

BAK ER 

Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK MÜKEMMEL 
2-PRATİK 
3-GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 

Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiyat

larla ı::atılmaktadır. 

Hazım Görmükçü 
ŞEHİR GİŞESİ 

Ba berat ıahlp 
ve lımlll 

Misak Nazar 

MEY VA 

OTOMATiK 

T Ü R K Bilardolar~ 
Oynanması pek kolay olup ~ 
dın ve erkekler için eğlence 
bir salon oyunudur. Klüp, si, 
lon ve gazino sahiplerine bat' 
retle tavsiye olunur. 

İstanbul, Pangaltı, H~ 
Baysungur sokak 91 nunıat''. 
"ADAP AZAR" iınalathaJ1e51' 
Tel. 40322. 

TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEr.i 
iSTiHSAL EDiLMiŞ TABU BiR MEYVA TOZUDlJll· 

~lab ve insana bayat ve ca.ntrı• 

ıahşeder. 

INGll.JZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. ISTANBUL 

Tayyare Piyango biletleri Beyoğ- ·-------------------~~ lu Parmakkapı Tramvay istasyonu ~ 
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