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Başvekil Belgrat Yolunda 

lrf ~" . . .E A L B 0 R O 
· • ' -1h ld~p büroların iş çıkarma kudretini ar-

• tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
rafia çok iş nasıl çıkarılabileceğini gösterir. 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa
sında Fivatı 50 Kr. 

Gölcükte Yapılan Merasim 

radan 
Bu Sabah Şehrimize Geliyor 

Mecidiye Gemisine 
Dün Sancak Verildi 

Gemi Kaptanı Bir Nutuk Söyledi 
Sancağı Koruyacağına Andiçti 

Bu Aakşam Gidecek 
Hariciye Vekilimiz Celal Bayare 
Bu Seyahattede Refakat Edecek 
Ankara, (TAN Muhabirinden) - Başvekil Celal Bayar ya

nında Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras olduğu halde, 
Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Nazın Ekselans Stoyadinoviç 
in bir müddet evvel Ankaraya yapmış olduğu ziyareti iade et
mek için Belgrada gitmek üzere, bu akşam Anadolu Ekspresile 
İstanbula hareket etmiştir. 

İzmit, 6 (TAN) -Bugün Gölcükte 
Mecidıye harp gemimize merasimle 
sancak verildi. Merasimin ba~lıya • 
cağı saatten çok evvel, Gölcük spor 
sahasında büyük bir kalabalık top
lanmıştı . Saat on üçe doğru :\1ecidi
yenin sübay ve erleri, kendilerin• 
aynlan yerleri aldılar. Tam saat on 
üçte donanma komutanı AmiraJ ~ü
kür Okan askeri teftiş etti ve Ya-
vuzun bandosu seiam havası çaldı. 

Amiral; meydana getirilen san -
cağı klsa bir nutukla, Cümhurreial 
adına gemi komutanı Nizameddin A
kermana verdi ve: 

- Bu sancak, sizin namusunuz ve 
şerefinizdir. Bunu kanınız.ın son dam 
}asına kadar düşmana teslim etmiye 
ceksiniz. dedi. 

B'lfVekil1 Hariciye VekilimiJ. beraber aon Atina 
döni1fiilKI e l•tanbıılda.. 

Başvekilimiz istasyonda, B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, İsmet 
İnönü, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Vekiller, 

Riyaseticümhur Umumi Katibi Hasan Rıza, Kalemi Mahsus Müdürü Sü
reyya, Yaver Cevdet, Mebuslar, Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan 

Menemencioğlu, Büyük Erkanı Harbiye İkinci Reisi Orgeneral Asım Gün
düz, Balkan Antantı Hükumetleri Sefirlerile, Büyük Elçiler ve Orta Elçi
ler, Vekaletler Müsteşarları, Büyük Erkanı Harbiye ve Milli Müdafaa Ve

kaleti Erkanı ile Devair Umum Müdürleri tarafından uğurlanmıştır. 

Amiral Şükrü Okan 

Gemi komutanı, sancağı alırken 
amiralin sözlerine cevap verdi ve 

~ sancağı hiçbir zaman düşmana teslim 
etmiyeceğine andiçti. 

Halayda Tahrikat Yapıyorlar 
BasveJcil 

' Belgrada 
Giderken 

Gazetecilerimiz 
Tezahüratla 
Karşılandılar 
Atina, 6 (A.A) - Gazeteler, dün 

Türk gazetecilerine Niuussada yapı
lan ~k parlak: kabul hakkında uzun 
uzadıya tafsilat vermektedir. 

Türk gazetecileri şehre girerken A Ynıpanm f&rk cenu&u kö- halk tarafından tezahüratla karp-
-..0 fesinde Y&fryan altmıt lanmış ve kendilerine küçük bir kız 
'-• ~ inaanm mukadderatlan.. •. _ tarafından çiçekler verilmi§tir. Türk 

• Ull' 1 - le · 1 le misafirler şerefine şehirde taklar ya 
ltleit:.,: orme n ~ e e . yuru- pılmıştır. Belediye reisi misafirler 
def h'!0'1 aenelenn en dıkkate şerefine bir ziyafet vermiş ve milli 

- &Ol--' • d biri'd' Bu ~ de .. -.aenn en rr. danslar ve diğer eğlenceler tertip o-

j Btıfvekil bu akıam gidiyor 

1 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Başvekil B. Celal Bayar yarın İstan 
bulda olacak ve ayni gün akşamı hu 
susi trenle, yanında Hariciye Vekili 

,~ ~. -·-- = 

Doktor Tevfik Rüştü Aras olduğu 

halde Belçada hareket edecektir. 
B. CelaI Bayar pazartesi günü Bel
gratta bulunacaktır. Başvekilimizi 

karşılamak üzere Belgratta büyük ha 
zırlıklar yapılmaktadır. B. Celal & b 
yann bu seyahati dost ve müttefik 
Yugoslav milleti ile Türk milleti ara 
sındald dostluk bağlannı bir kat dıı 
ha kuvvetlendirecektir. 

Yunanistanda bulunan Türk gu:e

tecileri de Başvekil Belgrada vasıl l .1 

1 

: Mu haf az akarlar 
1 Bir Defa Daha 1 

1 Yenildiler 
i:olMln, • (AA) - Lilfll4 ... 

ireshule ...... ,....... .. ... 
latlhababnda iKi parti91 nam
ııedi Mulıafazaklr Partisi nam
zedini mağllJp etmittir. Bu sene 
içinde üçüncü defadır · ki, işçi 
partisi namzedi hükumet partisi 
namzedine galebe çalmaktadır. 

a 

ı i 

Dört Türkü Ağır Bir 
Surette Yaraladılar 

Iskenderunda Panik Çıktı, 
Dükkanlar KamiJen Kapandı 

frJtenderun, - Anadolu Ajansının ve kavga sil8h taatisi suretiyle mü-
huausl muhabiri bildiriyor: sademeye çevrilmiştir. Şehirde bu 

Usbe ve İttihadı Vatani mensupla yüzden panik çıkmış, mağazalar bir 
n bu sabah burada şiddetli tahrika- kaç saat kapalı kalmıştır. 

'-iÜ . ~unya 1~cleki iatikrar llunmuştur. 
8 erı ınceden ınceye ~ 
~ birliğinin bunlar İç.İnac 
~ hiiYill: bir yer tuttuğu görü-

olduğu gün Yugoslav topraklanndn 
bulunmuş olacaklardır. .. -~ -· ·---

ta başlamışlar ve kahvede bir Tür- Türklerden biri ağır olmak üzere 
kün şapkasını yırtmışlardır. Tahri- dört kişi ve bir ortodoks çocuk yara-

• katçılar müteakıben sokaklarda şap- lanmıştır. Tahrikatçılardan yarala
kalılara tecavüze bafladı.klarından nanlar yoktur. AskeriBir T=u=··r=k=le=rı=e~ar1:::a=ıannc1a===k=a=vg=a=ç=ı=km=ı=ş======ıo=e1'=am=1=6==ıncı=<1a=1= 

~r. 1 

l'Q!ıalkaıı Birliği, imzalanıp evrak 
ı.r eııle~de saklanan bir kağıt 
(J~~ ~eğildir. Her gün bir parça 
au hı ~ışaf eden canlı bir varlıktır. 
~it, kişata istikamet ve nizam ver
~ Cuvvetıendirmek için de sıkı 

BaJJt lara ihtiyaç vardır. 
~e ~ _Başvekilleri, dünya yü
aallt lfleri en çok olan İnsanlardır. 
~arı Jnernleketlerinden her biri, 
thıcte le~e:er büyük devletle!'İn yede 
~ ia~rnek ve hareketlerinde 
elen tıınr e sahip olmamak yüzün
'hıce ~ca, bilgi ve geçim seviye
' 'Vıer: kabnıştır. Kaybedilen za
~ i ~ J.JnkAıılarının yerini doldur
~te çın hü.kurnetıerin sıkı bir su
a"lllıtııı ~§rnalarına ihtiyaç vardır. 
%ı ltı çin Balkan devlet adamlan
l'1l9t b:ıb~tli işlerinden baş kaldıra-
b · 1 ırfni · 

11' lleıaıt Ziyarete koşmalarına 
larrıaz. Buet :meselesi gözüyle bakı
•da1111a zıyaretıer, Balkan devlet 
d l"trun ·· aı- Uat·· • rnuşterek gayeyi neka-
atıe iııL'?1 tuttukJanna ve bunu sür-
ll'l l\IŞ&f ett' • 

.. et "erdik . ınnıye nekadar kıy-
SlldUr. lerıne başlı başına bir öl-

Bilf\'ekni · 
A. . rnız birkaç gün evvel 

t tınadan ı · 
. errtasıar, iki g~ dı. Orada yaph-

izler b nııUetin ruhunda de-
aydalı ol:akacaıt kadar samimJ ve 

Ce1a1 Uftur. 
ay Bayar b -

a hareket ' ugun de Yugoslav-
asıardan da ~ecektir. Oradaki te-

u8 .. 
1karı ceph..1:ıır. taraftan müşterek 
r)c· ...... Ilı d"ğ 1Ye ile y ' ı er taraftan 

ostıuk " ugoslavya arasındaki 
~ . e Yakınltğ k 
it ~etıceier doğ ı uvvetıendire-

hyebiliriz nıasuu tabii olarak 
aaşvek·ı . 
• • 1 irnizi 
lZırı 'b n seyah t· - . 

.ı: Ugoslavy a ı, gozlen-ı 
(De;.a çe~ibnesine 

"47nı 4 "ncüdeJ • 

Kaıye;k 4.ntant Konseyi Dağıldı 

Konsey Reisi Komnen 
Verdiği Nutkİında Şu 

Mühim SözleriSöylüyor 

DüngaKupasınıAldıktan Sonra 

-· itti/afi. Binicilerimiz Romadan 
Yapılmadı 
sinN~.:;k;u~~::;;m~ııdır%~~= Varşovaya . Gidiyorlar 
Hitler Romayı ziyareti dolayısile ltaı 

ya ile Almanya arasında askeri bir Orgeneral F ahrettin Altay da Su varı· ittifak bahis mevzuu olmuş ise de iki 

° Küçük Antant, Yalnız Tedafüi Değil, 

Sulh Yolunda Tarruzf Bir Teıekküldür! .. 

tarafın böyle bir şey yapmamaya Zabı.tl · · l a· ı·kt G·d k 
karar verdikleri anlaşılıyor. Anlaşı- erJmJz e Jr ) e ) ece 
lan Italya, İngiltere ile yaptığı anlaş 
manın bozulmasına meydan verme-
mek ve Fransa ile yapmakta olduğu 
anlaşmayı tamamlamak istediği için 
böyle bir askeri ittifaka girmekten 
çekinmiştir. Fransız - tlalyan müza
kerelerinin memnuniyete şayan bir 
şekilde ilerlediğinin Ingiliz siyasi 
mahfellerinde söylendiğini yazmak
tadır. 12 Mayıs Perşembe günü Fran 
sa ile Italya arasında prensip itibari 
le bir itilaf aktedileceği Londra mah 
fellerindP t11hmin edilmektedir. 

Rumen Hariciye Nazın 
1t. Komn~n . 

Bükreş, 6 (A.A.) - Küçük An
tant daimi \konseyi tarafından top
lantı sonunda çıkarılan resmi tebliğ 
de ezcümle deniyor ki: 

"Küçük Antant daimi konseyi, de
vamlı bir sulhün temin ve idamesini 
istihdaf eden büyük ehemmiyette 
bir unsur olarak telakki eylediği son 
İngiliz - Italyan anlaşmasına hususi 
bir ahika göstermiştir . 

Küçük Antant daimi konseyi, Kü
çük Antant devletleri ile Macaristan 
arasındaki münasebetler meselesini 
çok hususi bir alaka ile tetkik etmiş 
ve Tuna havzasında bir antant ve iti 
mat rejimi kurmağa yardım etmek 
hedefini güden ve halen yapılmakta 
olan görüşmelere devam arzusunu 
müttefik surette izhar eylemiştir. 

Küçük Antant, bu beyaant zihni
yeti içinde, Milletler Cemiyeti pak
tını vücude getirenlerin hedefini teş 
kil etmiş olan enternasyonal iş birli
ği idealinin tahakkukuna yardım az
mini bevan eder. 

B. Komnen'in •özleri 
Küçük Antant daimi konseyinin 

önümüzdeki toplantısı, önümiizdeki 
{ Detxımı 6 lftC1da} 

Büyük geçit rami 
Roma, 6 (A.A.) - Geceyi trende 

geçiren Hitler bu sabah saat 9 da Ro 
maya gelmiş ve Kral ile saat 10.10 da 
Zafer sokağında kurulan tribüne ge
lerek Kralın solunda oturmuş ve 
halk tarafından şiddetle alkışlanmış 

{Devamı 6 ıtıcıd4J 

Fransız Filosu 

Türkiyeye GeUyor 
Paris, 6 (A.A) - Pöti Parisien ga

zetesinin bildirdiğine göre, Fransa
nın Akdeniz filosu yakında br dost
luk ziyaretinde bulunmak: üzere Mı
sır - Türk - Yunan ve Yugoslav 
limanlanna uğrıyacaktır. Yüzba,ı Eyüp Oncü, Ona/ atile bir mania atlarken.. · 

[ Y azraı altıncı aayf acla] 
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No. 51 .Yazan: M. SIFIR 
POLISTE: 

Hermineyi Benliyanın 
Y ardımiyle Kaçırıyoruz 

ÜNİVERSITEDE: 

imtihanlara 
Hazırlık 
Başladı 

• 

BELEDiYEDE : 

Eminönü 
Meydanının 
Planı 

Bir Fabrikada 
Dün Bir infilak 
Oldu 

Sovyetlerle Ticaret 

Anlaşması 

Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)
Büyük Millet Meclisi bugün Fikret 
Sılay'ın Başkanlığında toplanarak 
azanın mezuniyetlerine ait riyaset 
divanı tezkeresini ve Eylul - İkin
citeşrin 937 aylarına ait raporunu 
tasvip etmiştir. 

Paşa.bahçesinde olup biten ha
diselerden sonra Velahopus orada 
dikiş tutturamadı. Metresi Hermi
neyi alarak İstanbula indi. 
Beyoğlunda Pire Mehmet soka

ğında, Fenerli pansiyon diye adı 
duyulan Madam Despinanın evine 
yerleşti. Casus Üsküdarlı T. M. de 
efendilerinden öğrendiği azametle 
Vel8.hopulosun bıraktığı daireye 
ruruldu. Hem zevk ediyor, hem 
de işiiıe bakıyordu. 

O akşam gazinocu Miço, yeni 
efendisine mükellef bir rakı sofra
sı hazırladı. İçiyorlar ve muvaffa
kıyetsizliği doğuran sebepler üze
rinde görüşüyorlardı. Gazinocu 
Miço, esrarlı ~imitçi ile Madam 
Hermine arasmdaki münasebeti 
bu bozgunluğa başlıca sebep olarak 
gösteriyordu. Baskınların evvelce 
muvaffakıyet ile başarıldığını ve 
simitçinin meydana çıktığı günden 
sonra bozgunluğun başladığını an
latıyordu. 

ı,nçonun verdiği bu haberler, 
T. M. i uyandırmıştı. Fakat hiç kim 
se bu simitçinin kim olduğunu, ne
reden geldiğini ve nereye gittiğini 
bilmiyordu. Herkes kıyafet ve şek
lini biribirine aykın olarak tarif 
ediyordu. T. M. parmağını bu işe 
dolnmış ve aldığı bu define değer 
haberi derhal kumandanlığa bildir 
mişti. 

Bunun üzerine Velahopulos gizli 
hizmetler grupuna çağırıldı. Ora
daki sualler karşısında baskın işle
rinin metresi Herminenin yanında 
gorüşüldüğünü itiraf etmek mec -
buriyctinde kaldı. Fakat bu kadın 
dan, böyle Türk casusları ile bera
ber çalışmak gibi bir hareket bek
lemediğini ve oolki de Anastasya
nın bu işte rolü olduğunu ileri sür
dü. GCıya Madam Hermineyi, ve 
fakat hakikatte kendini müdafaa 
etti. Bununla beraber esrarlı si
mitçinin Paşabııhçesinde görünme
sinden sonra yapılan hareketlerin 
hep pusularla neticelenmesindeki 
garabeti de tasdik etmek mecburi 
yetinde kaldı. 

Gizli hizmetler gnıpu kati kara
rını verdi. Simitçi hiç şüphe yok 
ki, gizli bir Türk teşkilatının adamı 
idi. Bu teşkilat Madam Hermine 
veya Annstasyayı elde etmişti. Ha
reket karar ve !stikametlerini gü
nü ile ve saatile bu iki kadından 
biri simitçiye bildirmişti. Bu cihet
le gizli teşkilatı meydana çıkar -
mak, esrarlı simitçiyi ele geçirmek 
için her iki kadının da tevkif ve 
tazyik edilmesine lüzum vardı. Ve
lnhopulos, Herminenin Kumkapı -
da hemşiresinin yanında bulundu
ğunu söyledi ve kendi pansiyonu
na geldiği vakit, alıp getirmeyi ü
zerine aldı. Kumandan da bunu 
kafi gördü. 

suretle bu adamın şerrinden kur
tulacağını anladı ve çok sevindi. 
Eminönünden bir otomobile atla -
dı ve Hermineyi tarif ettiğim ye
re getirmek üzere gitti. İki saat 
sonra Hermine tutulmak tehlike
sini atlatmıştı. Sanatkar Benliya
nın delaleti ile bir ermeni ailesi 

bulmuş ve genç kadını bunların a
rasına karıştırmıştık. 

Velahopulos, Herminenin muay
yen günde gelmediğini görünce 
büyük bir telaşa düştü. Kıza olan 
sevgi ve iptilasını unuttu. Çünkü 
kendi başı belada idi. Gizli hizmet
ler grupu, Herminenin Velabopu
los tarafından kaçırılıp saklanıldı
ğı kanaatine varmıştı. Yüzbaşı şlın 
di kendi vaziyetini kurtarmıya ba
kıyor ve ona göre çalışıyordu. 

İngiliz ve Yunan memurları 

kabzımal ( .... ) ın evini aradılar, 

Hermineyi bulnmadılar. Kızın ma
hallede diğer bir evde gizlenmiş ol
ması ihtimalini düşündüler. O gün 
ve gece birçok evler bastılar ve 
nihayet bir neticeye varamıyarak 
Kumkapıdan ayrıldılar. 

Birkaç gün sonra Hcnnineye 
yeni bir yer bulduk. Yine sanatkar 
Benliyan de18lct etti. Arnavutkö
yü rıhtımı üzerınde ve Ekselsiyor 
oteli sırasında eczacı binbaşılığın
dan mütekait Ohanes Efendi, genç 
kadını kiracı diye evine kabul etti. 

Aradan tam iki buçuk ay kadar 
bir zaman geçti. Ve1ahopulos Seltı.
niğe gitti ve Hermine de oldukça 
nefes aldı. Ara sıra sahneye bile çı
kıyordu. 

Haziranın yaklaşmnsı dolayısile 
üniversitede imtihan hazırlıklarına 

başlanmıştır. Bütün fakülteler ders 
kesimi tarihlerini rektörlüğe bildir
mişlerdir. Buna göre T1p Fakültesi 
14 Mayısta dersleri kesecektir. Hu
kuk, Fen, Edebiyat ve lktısat fakül
telerinde de dersler 15 ve 18 MayJsta 
kesilecektir. 

Hukukta eleme imtihanlarına 213 
Mayısta başlanacaktır. O zaman:ı ka 
dar yabancı dil ve inkılap imtihan
ları bitmiş olacaktır. Yabancı dil lm 
tihanlarının yazılı olanları dün bit
miş ve son günkü imtihanlara 780 
kişi girmiştir. Bu hafta içinde sözlü 
yoklamalara başlanacaktır. 

Imtihanlar bütün Haziran müdde
tince devam edecek ve Temmuz bir
de askeri kamplara çıkılacaktır. 

Tıp Balosu 
Tıpp Fakültesinden bu yıı mezun 

olmakta olan talebelerin Beylerbeyi 
sarayında hazırladıkları veda balosu 
bu gece verilecektir. Bunun için la
zımgelen bütün hazırlıklar dün biti
rilmiştir. Baloda Fakülte hayatına 
dair birçok sürprizler yapılacaktır. 

Genç stajyerler davetlilerini Bey
lerbeyi sarayına götürmek için 66 nu 
maralı vapuru kiralamışlardır. Va
pur bu akşam 19,45 te köprüden kal 
kacak, Kadıköy ve Haydarpaşaya 

uğradıktan sonrn 20,35 ta t:ckrwr 

Köpriıye gelerek mis firleri nlacalt 
ve Us'küdara uğrıyarak Beylerbeyi
ne yanaşacaktır. Sabaha kadar süre
cek olan bu baloda kalamayıp ta dön 
mek istiyen kimseler için vapur Bey 
lerbeyinden gece yarısı saat 1 de kal 
kacak ve istiyenleri yerlerine bıra~ 
kacaktır. 

Kuleli ve Maltepe 

Liselerinde 

• 
Valide Hanının bulunduğu Ada

daki diğer binaların yıktırılması ge
ri bırakıldığı hakkındaki haberler 
doğru değildir. Bu adadaki bina sa
hiplerine icap eden tebligat yapıl
mıştır. 

Eminönü meydanımn açılması için 
yapılan plfınlardan (A) haritasında 

gösterilen yerlerin istimlaki, yıktı
rılması, tesviyei türabiyesi önümüz
deki bir NisC'lna kadar bitirilecek ve 
gelecek sene Nisandan itibaren mey
danın tanzimine başlanacaktır. 

Mevcut tahsisattan para artarsa 
gelecek sene de B haritasında göste
rilen yerler istimlak olunacaktır. 

Kırkçeıme Suyunun lslahı 
Kırkçeşme sulıirının kesilmemesi, 

fakat sıhhate zarar vermiyecek bir 
hale getirilmesi için yeniden tetkik
ler yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Bu tetkikler mütehassıslar tarafın 
dan yapılacak ve süratle bitirilerek 
rapor Dahiliye Vekaletine gönderile 
cektir. İmkan olursa suyun kesilmi
yerck ıslahı cihetine gidilecektir. 

Üsküdara Bol Su 
Üsküdar ve havalisine daha bol su 

verebilmek üzere süzme havuzları
nın ıslahı, su borularının ge~iş kutur 
h:lariyle değiştirilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu ameliyeye bu ayın 15 inde 
baslanacaktır. 

Alınacak Yen; ô+"'~:~.ı--
Be:lediyc 30 otobüs satın almak üze 

re beş yüz bin liralık istikraz yap
mak için Şehir Meclisinden salahiyet 
Pı.lmıştır. Belediye bunun için İş Ban 
kasiyle temasa ge!;miştir. 

Dün Beylerbeyinde Yalılar cadde
sinde, çocuk tabancalarına mantar 
fişengi yapan ve Hakkı isminde bi
rine ait bir fabrikada bir infilak ol
muştur. Ameleden Yaşar isimli bir 
kızın elindeki fosforlu bir madde ani 
olarak parlamış, kız, canhevliyle e
lindeki fosforu tezgahın üstündeki 
mantar fişeklerin üstüne atmış ve 
bu sefer fişekler parlamış ve fabrika 
da yangın çıkmıştır. Yangının sira
yetine mahal verilmeden söndürül
müştür. 

Beş Kumarbaz Yakalandı 
Dimitri, Anastas, Niko, Lazari ve 

Şaman isminde beş kumarbaz Ağaha 
mamında Alinin kahvesinde kumar 
oynarlarken suç üstünde yakalanmış 
!ardır. 

Ağır Surette Yaralandı 
Anadolukavağındn oturan sahil 

sıhhiye memurlarından 60 yaşların
da Mehmet Rıfkı, dairenin ikinci ka
tındaki soba borularını çıkarırken 

müvazenesini kaybetmiş, bahçedeki 
parmaklığın üstüne düşmüş ve sol 
bacağından ağır surette yaralanmış
tır. 

Pencereden Düştü 
Tophanede oturan ahçı Basrinin 6 

yaşındaki oğlu Izzet dün akşam saat 
18,30 da evin ikinci kat penceresin
aen ouşmuş, ÇOK-C.15u .. && .,,..1,.. .. ı.. .. _ 
şından yaralanmıştır. Şişli Çocuk 
hastahanesine kaldırılan çocuğun ha 
yatı tehlikededir. 

Kocasını Odunla Dövmüş 
Kadıköyde Cevizlikte Tevfik Bey 

sokağında 20 numarada oturan bak
kal Malhaz geçimsizlik :yüzünden ka 
rısiyle kavgaya tutuşmuş ve karısı 

Vakıf malların taksitle satılması 
ve kiraya verilmesi satış paralarının 
kullanılması ve emaneten idare edi
len mülhak vakıflardan idare ve tab 
sis masrafı alınması hakkındaki ka
nunun da birinci müzakeresi yapıl

mıştır. · 
Yine bugünkü toplantıda Türkiye 

Cümhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyetleri İttihadı arasında im
za edilen ticaret ve seyrüsefain mu
ahedesiyle merbutlarının ve ticaret 
ve tediye anlaşmasının tasdikine ait 
kanun layihasının ikinci müzakeresi 
yapılarak reye konulmuştur. ·Kanu
nun kabul edildiğine dair tasnifi fıra 
neticesi riyaset makamından bildi
rildiği zaman heyeti umumiye şiddet 
li ve sürekli alkışlarla karşılamıştır. 

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Sovyet Büyük Elçisi 
Terentiyef de süfera locasından mec 
lis müzakerelerini takip etmekte idi. 

Meclis Pazartesi günü toplanacak
tır. 

Ankara Ziraat 

Enstitüsü 

LCiğvedilecek 

.5ınkara, G (TAN :\tuhabirinden)-
Habeı ·- ·ıd·~· .. z· t ,, k~ . .., ıgınc gorc ıraa • c a-
letı, Ankaraa~ y··k k z· t Ens u ·se ıraa • 

Belediye Tahvilat 

Çıkartabilecek 
Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)

Dahlliye VekaJetinde kurulan bir ko 
misyon tarafından hazırlanan yeni ya 
pı ve yollar kanunu projesi kati şek
lini almıştır. Yakında Başvekalete 

verilecektir. Layihaya yeniden ko
nan hükümler arasında, belediyelere 
şehirlerin imarı için, bütçeleri nisbe
tinde tahvilat çıkarmak salahiyeti de 
verilmiştir. 

Siranuş tarafından odunla kolundan 
yaralanmıştır. 

titiisiinii lağvederek, coimdiki halde 
cnstitiiyc bağlı bulunan orı... Vr.te 
riner ve :ıirnat fakültelcrini,müstakil 
bir fakülte halinde idare edecektir. 
V ckalet, lakülteJerin tedris program 
larında da esaslı değişiklik yapacak 
ve talebe, daha ziyade memleketin 
şartlarına uygun tatbiki kısımlar Ü· 
zerinde ye 1ştiri e ir. )'nen %ira 
at fakültesi ile r;ıirai işletme kuruıntl 
arasında da bir çalışma birlii'.,>i yapılll 

Belediyenin Konseri 
Konservatuvar muallimlerinden 

MÜTEFERRIK : 

Ankarada 
Bir Toplantı 
Yapılacak 

caktır. 

Suç lıliyen Yabancılar 
Ankara, 6 (TAN Muhabir.iuden)

Alman tebaası olanlar«ctn Türkiyede 
suç işliyenleriıı ~ahkikat ve dur~Ş
maları c::uösında doğum yer ve tarıh· 
1...-.Lııın doğru olarak tesbiti ve hÜ· 
küm fıkralarında gösterilıp1esi Adli~e 
Vekaletince müddeiumumhiklere bıl· 
dirilmiştir. 

Fakat Mehmet Ali Beyden aldı
ğım bir mektup Hennine işini ye
niden tazeledi. Gizli hizmetler gru
pu casuslarından Aleksi, bir gün 
Herminenin hemşiresine rastgel
mişti. Onun arkasından giderek, 
Arnavutköyündeki evi bulmuştu. 
Bunu da grup kumandan1ığına bir 
raporla bildirmişti. Mehmet Ali, 
mektubunda şunları haber veriyor 
du: 

Bugün,. Kuleli Askeri lisesinde, 
bu yıl mektepten mezun olan talebe 
nin ayrılık merasimi yapılacaktJr. 

Törene saat 14,30 da başlanacak ve 
hazırlanan program mucibince evve 
la talebenin teftişi yapllacak ve bun 
dan sonra istiklal marşı söylenecek 
ve bunu lise müdürünün söylevi ~a
kip edecektir. Müdürün söylevine li
seyi bitiren talebeden biri cevap ve
recek ve bundan sonra liseyi pek iyi 
dE>rece ile bitirenlere mükafat yerile 
cektir. Dnh~ ı:onra Kuleli mnt"çı o;ö~ 
lenccek ve bir resmr geçit yapılac ılı: 
VP bunu talebenin spor gösterilerı ta 
klp pedecektir. 

Mer..sim bittikten sonra davetlile
re lıaı.ırlanan büfede çay verilecektir. 

Yarın da Maltepe Askeri lisesinde, 
ayni ~ekilde bir merasim yapılacak
tır. 

bayan Ren Gclenbevinin hastalanma 
sı münasebetile 7 Mayıs Cumartesi 
günü akşamı verilecek san lronaca i 

13 Mayıs cuma günü akşamına bıra
kılmıştır. Dağılmış olan davetiyeler 
ayni gece için muteber olacaktır. 

• Belediyece verilen karar üzerine 
bugünden itibaren kuzular paş ve ci
ğer verilmeden safi et olarak satıla

caktır. • Yeni belediye bütçesi hazırlan-

lş dairesi başmüfettişleri, Mayısın 
on altısında Ankarada Iktısat Vek~
letinde yapılacak bir tonhı:ıtıya da
vet edilmi~ıo.raı.-. ış dairesi reisliği, 
l.nışmüfettişlerden, lş Kanununun 
bir senelik tatbikatından alınan ne- Yeni Avukatlar Kanunu 
ticeler üzerinde mufassal bir rapor Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)
da istemiştir. Ankarada yapılacak Avukatlar kanunu 18yihası, Büyüi( 
toplantıda bu raporlar üzerinde gö- Millet Meclisinin Adliye Encümenifl 
rüşülecek ve kanunun tatbiki sırasın, de müzakere edilmektedir. }'::ncu· 
da karşılaşılan güçlükler tesbit olu- men, barodan çıkarılan avukatlarıfl 
nacaktır. Bilhassa tatbikatta iyi ne- baroda kayıtlı avukatlarla bcrabeı: 
ticeler vermiyen maddeler bu toplan çalışamamaları hakkındaki madde:>'1 

tılarda tetkik olunacak ve icabı ha- aynen kabul etmiştir. Layihada cıı· 
!inde, hükümet kanunun bazı madde cümen tarafından esaslı bir tadilfıt 
lerinin değiştirilmesi için muaddel yapılmamıştır. 

"Arnavutkii)·ii.ndcki ev, bu ge
ce oranılacak .. Herınine tutulacak .. 
Tevkif emri, deniz zabıta kuman
danlığına gönderilmek üzere bana 
verilmiştir. Hu emri nkşnnıa ka -
dar elimde tutnbilcccğiın. l\1avri
miralılar da bu işle uğraşıyorlar. 

Siiratli ve tedbirli hareket edilme-
si lazımdır.,, (Devamı var) 

Gazete ağıtlarından 

Kesekağıt ve Paket 
Geçen gün gazetelerde Ankaradan 

gelmiş şöyle bir haber vardı: Gazete 
kağıtlarından kese kağıdı ve paket 
yapılmıyacağına dair bir kanun lfıyi 
hası hazırlanmış ve Meclise veril
miş. 

Hamidiyenin Y apacaijı 

Seyahat 
Hamidiye Mektepp gemimizin Ma

yısın 26 ıncı günü, yabancı sulara 
yapacağı seyahate başlıyacağı haber 
verilmektedir. Hazırlanan programa 
göre Hamidiye, Girit, lskenderiye, 
Pire, Napoli, Marsilya vesair Akde
niz limanlarını dolaştıktan sonra 
Bahri Muhite çıkacak ve Almanya 
ve lngiltereye gidecektir. Gemi bura 
dan Amerikaya da geçecektir. Hava
lar müsaade ettiği takdirde Hamidi
yenin Pasifikten geçerek Japonya ve 
Hindistanı da ziyaret edeceği bildiri! 
mektedir. 

mıstır. Pek yakında tasdik için Da
hiliye Vekilletine gönderilecektir. 

• Ondüliısyon ku!lanan berberlerin 
imtihanda muvaffak olamıyacakla

nnın kı..:rsa sevkedilmesi için Berber 
ler Cemiyeti belediyeye müracaat et
miştir. .. 

Resmi dairelerde çalışan yabancı
lar Şark vilayetlerine tetkike çıkacak 
ları vakit, Dahiliye Vekaletinden tali 
mat istenecektir. .. 

Sirkecideki kavun karpuz yeri kal 
dırıldığı için bu sene, bunlar, halde 
muamele görecektır. 

bir kanun projesi hazırlayarak Mec- it I y d" ... K + "all 
1
. ekt· a yanın er 191 on enı 
ıse verec ır. 

Iş dairesi amirlerinin yapacakları 
toplantı on beş gün kadar sürecektir. 
Iş Kanunu mucibince üç dört ay ev
vel çıkması icap eden bnzı niuımna
melerin, projelerinin de bu toplantı
da gözden geçirilerek tatbikattan a 1ı 
nan neticelere göre kati bir şekil ve 
rilmesine çalış1lacaktır. 

Tuz Fiyatlarında Ucuzluk 

Ankara, 6 ('l'AN Muhabirinden) ...... 
İtalyanın bazı ihracat mallanmıı11 

verdiği mun1.am kontenjan üzerirıc 
İtalyanın da genel ithalat rcjimitl' 
den istifadesi kabul edilmiştir. J3ıl 
kararın tasdikine dair kanun layib9' 

sı meclise gclmi!itir. 

1 TAKViM ve HAV~ 
7 Mayıs 1938 
CUMARTESi 

-----·-----==~ 
5 inci ay 
Arrıbl: 1357 
Rebiillcvvcl: 6 

Gün: 31 

Bu işin müzakereleri yapılıp ka
rarlan verildikten yarım saat son
ra Mehmet Ali, olup biteni bütün 
tafsilatile bana yazdı. Hermine, her 
tehlikeyi göze alarak bize yardım 
fedakarlığını göstermişti. Düsman 
eline düşmesine ve tazyik görme
sine razı olam'lzdık. Fedakar ka
dını kurtarmak bizim için bir şe
ref ve namus borcu idi. Hemen 
Balıkhaneye gittim. Herminenin 
eniştesi kabzımal ( •.. ) ı buldum. 
Kızı bekliyen tehlikeyi ve bun
dan ne şekilde korunacağını kısaca 
anlattım. Adamcnğız, baldızının bu 

Tahkikatımıza göre bu haberde 
yanlışlık vardır. Hazırlanan kanun 
layihası, sırf bir kısım kitaplardan 
ve elyazısı kiığıtlardan paket ve ke
se kağıdı yapılmamasına dairdir. Ga 
zetçlerin iade nüshalarının bu kanun 
19.yihasile aliıkası yoktur. 

ispanya Yabancı 
Gazete Almıyor 

Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)
İspanya posta idaresi, ecnebi memle 
ketlerden İspanyaya gazete gönderil 
memesini ve gönd.crilecek gazetel~ 
rin iade edileceğini bildirmi§tir. 

Otobüs Tahkikatı 
lstnnbuldaki otobüs yolsuzluğu 

hakkında Dahiliye teftiş heyeti tara
fmdan yapılan tahkikat, vali Muhit
tin Ustündağın vereceği cevapları 

beklemek dolayısile muallakta kal
mıştı. Teftiş heyeti reisi Bay Tevfik 
Talat ıa Ankaraya dönmüştü. Muhit 
tin Üstündağ istenen cevapları verdi 
ğinden tahkikat tamam olmuştur. 

Şehrimizde bu işle meşgul bulunan 
Mülkiye Müfettişi Bay Seyfi ve Abi
din Ankaraya dönmek ve fezlekeyi 
tnmamlamak için emir almışlardır. 

Dün, H:d jrellez 

iyi Geçmedi 
Dün Hidrellezdi. Eski takvime gö

re baharın başlangıc1 sayılan Hidrel 
!eze dün sabah yağmurlu ve olduk
ça serin bir havn ile girdik. Hava -
nın bu vaziyeti eski usullere sadık 
kalarak kırlara gitmek istiyenlerin 
canını sıktı. Fakat öğleden sonra bu
lutlar sıyrılmış ve güneş kendini gös 
termiştir. Dün öğleden sonra şehri
mizde güzel bir bahar havası geç -
miştir. 

Inhisarlar idaresi tuz fiyatlarınd.:ı 
yeniden tenzilat yapmak için tetkik
lere başlamıştır. Son yapılan tenzi· 
lattan sonra tuzun istihlak nisbeti 
arttığı için tuzun getirdiği kazanç ~o
ğalmıştır. Bu yıl Çamaltı tuzlası, Iz
mir hariç olmak üzere, yalnız diğer 
mıntakalara 54,000 ton tuz verebi
lecektir. Bunun 23,000 tonu Karade
niz iskelelerine, 16,000 tonu Akdeniz 
ve 15 bin tonu da Marmarn iskelele
rine verilecektir. 

Hava Seferleri Ağustosta 
Devlet hava yollarının Istanbul, 

Ankara, Adana ve İzmir postalarının 
Ağustostan itibaren başlıyacağı bildi 
rilmektedir. İstanbul - Adana arasın
da seyahat bir kişı için 35, İzmir için 
de 33 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Gidip gelme biletlerde yüzde 30 tım
zilat yapılacak ve bir ay muteber o
lacaktır. 

GUncş: '~2 - Öğle: 
İkindi: 16,05 - Akşam: 
Yatsı : 20,56 - 1msak: 

Kızır: ' 
Rumt ıa54 

Nisnn· 24 

12,ıo 
19 19 

2.ss 

YURTTA HAVA VAZlYE'f~ 
Yurdun, Trakya, Kocaeli bblgclcr!lc ,,.,1 

genin şimali ve Kı:ıradenlzin garp k•51 rı; 
rında hava kapalı ve mevı.it yağişh. 0 tı1' 
ve doğu Anadoluda çok bulutlu diğer 11 

gelerlnde bulutlu geçmiş, rOz.gtırJar uı11 
mlyetle şimali istikametten esmiştir· ~I 

Dün lstanbuldn hava ekseriyetle l<ll~ 
geçmiş, riiz.gl\r şimali istikametten ~11"tı' 
de 3-:5 metre hızla esmiştir. Saat J4 tc 
rometTe 764,9 milimetre idi. Hararc~ 
~k 14,2 ve en az 8,4 santigrat olaral< 
dedllmlştlr. 
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~············~~········: 
ıBUGUNi 
~ ...... 

Kral Faruk 
T azan: ômer Rıza DOCRU L 
Dost ve kardeş Mısır, dün genç 

Kral birinci 1''aruk'un Mısır 
tahtına cülusunun ilk yıldönümünü 
~tluladı. Tam manasile müstakil 
~·eni ve genç Mısırın Kralı, bütiin 
~ısır halkı tarafından en samimi mu 
~hhetıe, en sağlam ve sarsılmaz bağ 
ılıkta karşılanmış, ve bu muhabbet 

•e nıerbutivet miitemadiyen artmış
tır. Bunun bövle devam edip gidece
ti terre kada~ şiiphe götiirmez. 

l>ost ve kardeş Mısırın bu müna
~~etle duyduğu. sevince candan iş
tırak tt• .. · • • .. ı kl h k h· e ıgımızı so;1• eme e cm açı 
ır hakikati ifade etmiş, hem de bir 

"•:ıifeyi ifn ctmi,. oluyoruz. 
Yeni ve tam mtinasile hiir ve müs

takil Mısır, Kral Faruk'un devrinde 
~kevvün edecelc ve yükselecek ve 
b·ısır, beynelmilel ailenin kıymetli 
ır uzvu, Akdeniz sulhünlin ve umu 

llıi harı ın sağlam bir mesnedi ola
l'ak teali edecektir. 

~Oma konu,malan : 
F ransanın siyasi mahfilleri ta-

li rafından anlatıldığına göre, 
er Bitler ile Sinyor l\fusolini ara

ftıdaki konuşmaların Almanya ile 
f.alYa arasında askeri bir ittifakla 
~ticelcnmesi beklenmiyor. Çünkü 
l Yle bir ittifakın, ingiliz-ltalyan an 
'!tnasını bozması muhtemeldir. Son 
~ Almanya ile askeri bir ittifak ak
~•tıe engel olacak diğer bir hadisede 
l'ansız - f talyan konuşmalarının iyi 

~~ u·· 't · · b' fh d b l mı verıcı ır sa a a u un -
:•s~, hatta birkaç gün sonra ihza
be hır anlaşmanın imzalanmasının 

klenmesidir. 
b İlununla beraber bir sürprizde büs 
Utün ihtimal haricinde görülmü -

)or. 

Jt"akat Avrupayı en çok -'.SKadar 
tden nokta yine ÇcJcr·nH'akya me -
'tlesid" ır. 
_. .\nı ..... n Jngiltere ile Fransa hü-
l Qllıetleri geçen Londra konuşma -
:;• sırasında verilen karara tevfi -
ta 11 Çekoslovakyanın istiklal ve bü
~lüğü çerçevesi içinde Südet Al -

•. lllara azami imtiyazlar :verilme-... 
~ltı Çekoslovakyaya müracaat et-
~ ~ Ü:ı:.ar di l • · ngi tere le ran
bir . lidetler nıc ele inin A vrupada 
r ll)f'J Ak b Sitı 1 a a se ep olmamasını temin 
~lh·~ayret göstermekte ve Avrupa 

Uıı" .S~le . u en çok tehdit eden bir me • 
fat h lıu ekilde bertaraf etmek için 
t e aram"' t d A ıı:on • • a ırlar. Hatta Londra 

uşınaları sıra d 
~n S .. d .. '1 a Çekoslovakya 
t u etlere vereb11c... .. · • t" 
~ta d . '"l ım ıyaz -
ı aır bir muhtıra göndero.v'. .. 
<tnnı· ... soy 
>id ış ve Londradaki Çek mahfille-
tıld e hu irntiyazların bir hayli geniş 

Uğunu söylemişti. 
it Çekoslovakya hükumetinin İngil

te v F talc e ransa tarafından vukubula-
L teşebb"' ü • · °'ili us ıyı karşılıyacağı söy-
>a;or. Fakat bu teşebbüsün Alman 
)'~ "J:.~e Südetleri tatmin edip etmi-

egı he .. b 
ttiıı .. nuz elli değildir. Birkaç 
lll .... 

0

1
nce l\f arcşal Göering, Südetle~ 

""e es· • 
ltıe,, 1 ~nın halis muhlis bir Alman 
)" e esı old ~ . ta11 ugunu ve lngiltere ile 
teıdi~~Y~ alakadar etmemesi lazım -
ll~ Jt" gını söylemişti. Fakat İngiltere 
tı ransa - 1 • • 
•ıe a). k ' uıesc enın umu mı sulh 
~tıitı ~ asını ileri !liÜrcrek kendile -
~ldar 11 rnesele ile son derece ala-
lııqlls ~~duklarını anlatmışlardır. Ba 
lıat-p ~· bu mesele yüzünden bir 
•ede ~1 tığı takdirde bu harbin ne
lftrtı olaşlayıp nerede biteceği ma-
d ntad .. at 01 ıgından mesele ile alaka-

.& ll'ıanııya · k" "'l'n" ım an kalmıyor. 
~ 1 lnesel · el '-§ olduğ<a enın Romada konuşul-
" ilet· muhakkak su·ılıyorsa t· •ce h k · · ı!~rtıiy0r a kında henüz bir şey bi-

"<tJ< • Ve bu ·· d atı 'ii YU2 en Roma mü-
tı(i 2erind 1 '-.. 2ait ol e top anan merak he-l.J ~ nıarnıştır. 

~: 
Çinliler Sonuna 

l<adar M·· d uca eleye 
li Devam Edecek 

ilti a~keu, 6 ( A 
b l'lcı reisi G .A.) - icra konseyi 
e:,anatta b eneral Şang - Çung, şu 

Jap
011 

uJunrnuştur: 
itası Ya, Çine k 
J>..l nı de.ı1.;M . arşı olan politi-
-~ h" t>•,., .ırmedik · it u diiŞii çe, Çın katiyen 
y~Yşek'in i~rnfyecektir. Mareşal Çan 

'' ı. lt fedak· al resi altında, Çin en bil 
,{ r;;J?ll. ar ıklara r. ' 
,. d· ıyetı gar raı..TJnen , tam ha-
"' ırı~eye kad:;1ti :den bir sulh elde e 
~ ~lıYecekur." rnucadelesinde devam 

TAN 
· ·~~~~~~~!!!!!!!!~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!i!!!!!e~~~~~~~~-~ 

lHJ LA lRı Ü <e 1i 
·~~~~~~~~!!ii!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiii!iiiiiii!!i!~~~~~~~~~iiiii!!!!!~~·· 

iSPANYA: 

Asi Tayyareleri 
Birçok Şehirleri 

-~~~~~~~~~~~· 
1ı Mısır 
1 

i Bayram 
Yapıyor! 

Bom baladı ! Kahire, G (Hususi> - Bugün 
1 

Barselon, 6 (A.A.) - Frankist tay bütün Mısır Kral Birinci Fara- li 
yarelcri dün Cnstellonu iki defa bom kun tahta oturmasının birinci 
bardıman ederek şehre 450 den faz- yıldönlimiinü kutladı. Memle-
la bomba atmışlardır. 1lk hücum sa- i: ket baştan başa sevinç içinde 

Çekoslovakgada Çarpışmalar 

Masarik'in Heykeli 
Hasara Uğradı 

Macar Nazilerinin Faaliyeti Şiddetlendi. 

Hareket, Mühim Sermayelere Dayanıyor 
at 13 de yapılmıştır. Yirmi asi tay- idi. Her yerde ihtifaller ve şen-
yaresi şehrin üzerinden uçarak sürat Jikler yapılmı~ \'C bütün halk Prag, 6 (A.A) - Moravya'da Sum-
le 150 bomba atmak suretile birçok , bunlara iştirak etmi tir. Genç berk'de dün Reisicümhur Masarik'in 

lere azami imtiyazlar verilmesini bu 
gün veya yarın Prag hükumetinden 
istiyeceklerdir. binaları tahrip etmişlerdir. Krala !'On derece merbut olan heykelinin hasara uğradığı ve heyke 

Hava müdafaa toplarının şiddetle 11 

halk bağlılığını en güzel şekilde i lin kaidesine bir gamalı haç resme
faaliyete geçmesi üzerine düşman il gösteren nümayişler yapmış ve ' dildiği görülmesi üzerine Çeklerle 
tayyareleri uzaklaşmışlar ise de saat 11 bütün memleket, tam manasiylc :

1 

Almanlar arasında yenidn bazı hadi-
16 ya doğru ankaz kaldırılmakta 0~ bir bayram yaşamıştır. seler çıkmıştır. 
duğu esnada 40 düşman tayyaresı 1 11 Zeit gazetesine göre 200 polis Sum 

· Salahiyettar mahfeller Prag hü
kumetinin İngiliz - Fransız teşeb
büsünü müsait bir şekilde karşılıya
cağından emin b~lunmaktadırlar. 

Çekoslovak · hükumetinin Londra 
müzakereleri esnasında tngiliz ve 
Fransız hükumetlerine birer muhtı
ra tevdi ederek Südet ekalliyetini 
memnun etmek için en uzlaştırıcı 
tedbirleri ittihaz etmiye hazır bulun 
duğunu bildirdiğini hatırlatmakta

dırlar. 

tekrar görünerek 300 den fazla bom ·~~~iiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~· berk'e gönderilmiş ve polis umumi 

ba atmak suretile şehri yeniden bom MACARIST AN: müfettişi tahkikata başlamıştır. 
bardıman etmişl:rC:i1:.:. Şehirde sükunet hüküm sürmek-

"" ...- ) tedir. Südet partisi, azasına hitaben 
Salamanka, 6 (A.A.) - Umumi ka Budapeşte - Prag bir beyanname neşrederek Henlein'-

rargahın tebliği: Kastellon cephesin- in doğumunun kırkıncı yıldönümüne 
de, hükumetçiler, sahil mıntakasında Arasında Daimi tesadüf eden 6 Mayıs günü alenen 
bir mukabil hücumda bulunmuşlar tezahüratta bulunulmasını tavsiye * sa da bu hücum geriye püskürtül- Hava Postaları 
müştür. Cümhuriyetçiler 400 ölü za-

etmiştir. 

Bundan başka Zatek'de po1is ile 
Südet partisi arasında bir arbede çık 
mıştır. Resmi bir tebliğe göre Alman 
mağazalarında araştırmalar yapan po 

Varşova, 6 (A.A) - Başvekil, Po-
lonya Almanlan Reisi Hasbah'ı ka
bul etmiştir. Ha<;bah Başvekile bü
tün Alman teşekküllerinin tek bir 
parti halinde toplanmasına dair olan 
proje hakkında izahat vermiştir. 

yiat vermiş ve kuvvetlerimiz ayrıca 
150 esir almıştır. Esirler arasında iki 
politik komiser de vardır. Ayni mın
takada kıtalarımız mevzilerini iyileş 
tirmiş ve Alkosebre'yi zapptetmiştir. 

BELÇiKA: 

Faşist Devletlere 
Karşı Vaziyet 
Alınması istendi 
Brüksel, 6 (A.A.) - Işçi Partisi

nin fevkalade toplantısında Parti li
deri Vanderveld sulhçu devletlerin 
Faşist devletlere karşı vaziyet alma 
lan lüzumunu ileri sürmüştür . 

Mebus Brunof Berlin - Roma - Tok 
yo mihverine karşı bir Paris - Brük
sel - Londra - Moskova mihverinin 
teşkilini istemiştir. 

Hariciye Nazırı Spaak arkadaşları 
nın bu fikirlerine itiraz ederek de
miştir ki: 

Küçük bir memleket bir bwyük 
devletin müttefiki olamaz, bir ittifak 
takdirinde bunun peyki vaziyetine 
düşer.,, 

""-si,.tliğe karşı demokrat bir cep
he teşkilinl: s-tr4n voktur. Çünkü in 
giltere böyle bir teşckKlm:: .. _ı .. ctlr
mek istemez, esasen Belçikanın ta
kip pettiği müstakil siyaset ittüak 
siyaseti ile telif olunamaz. 

FRANSA: 

Bir Vapurda Çıkan 
Grev Büyüyor ! 

Paris, 6 (A.A.) - Şamplle vapu
runda çıkan grev diğer iki büyük va 
pura da sirayet etmiştir. Kolombi ve 
Ildöfrans vapurları mürettebatı da 
grev ilan etmiştir. 

Ticareti Bahriye Nazırı Sapdelen 
grevi halletmiye çalışmış ise de mu
vaffak olamamıştır. Bunun üzerine 
Samplle vapuru mürettebatını iş-

Budapeşte, 6 (A.A.) - Resmen bil 
dirildiğine göre, Macar ve Çekoslo
vak hav.acılık salahiyettar makamla 
n , Budapeşte ile Prag arasında dai
mi bir hava hattı tesisini kararla~ 
tırmışlardır. Budapcşteden kalkacak 
olan tayyareler ' Prag'a gidecek ve o
radan Helsinki ve diğer Baltık mem 
leketleri şehirlerine doğru yoluna 

lis memurları gamalı haçlı bazubent 
ler bularak müsadere etmişlerdir. 

Mücrimler isticvap edilmekte iken 
halk polis merkezinin önünde birik
miş ve mücrimlerin serbest bırakıl
masını istemitşir. Nümayişçilerin 

Macaristanda Nazi 
Faaliyeti 

devam edecektır. 

Budapeştenin Yeni 
Polis Şefi 

= -hıu:ınarte t.eıvırl~n lcariıbında polis 

Budapeşte, 6 (A.A.) - lyi haber 
alan mahfellere göre, Macar Nazi 
Partisi lejitimist bir gazete olan Ma 
car Sag'i satın almak üzere bulun
maktadır. Nasyonal - Sosyalist me
buslardan Kalnean Hubay gazetenin 
yeni direktörü olacaktır. 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Ernst Bart
fay tekaüde sevkedilen Hetenyinin 
yerine hükumet merkezinin Polis 
şefliğine tayin edilmiştir. Hetenyinin 
tekaüde sevkedilmesi müfiit sağ ce
nah mahfellerinde büyük bir mem
nuniyet tevlid etmiştir. Muhafaza
kar mahfellerde bu hadisenin polisin 
nazilere karşı hareketinde bir deği
şiklik husule getirmiycceği }?eyan e
dilmektedir. 

RUSYA: 

Sovyetler, Almanyaya 

Tam SalCihiyetli Bir 

Mümessil Gönderiyor! 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı

nın un'"ıı. Jı~-- <.tnr" Sovvetler Birli
ğinin yüksek Sovyet meclisi, Mere
kalovu Sovyetler Birliğinin Alman
ya nezdinde tam salAhiyetli mümes
sili olarak tayin etmiştir. Şimdiye 

kadar endüstri komiser muavini o
lan Skrinnkov da istoklar komiserli 
ğine tayin edilmiştir. 

den çıkarmış ve haklarında takibat
ta bulunmaya karar vcrmistir. 

Fransada mali faaliyet 
Paris, 6 (A.A.) - Memleketten 

çıkmış olan Fransız sermayesinin 
tekrar memlekete dönüşü bugün bü
tün gün süratle devam etmiştir. 
Fransa Bankası ancak büyük işlerle 
meşgul olmasına rağmen 25 - 30 mil
yon akdar Jngiliz lirası kambiyo mü 
vazene akçesi sandığına girmiştir. 

halkı dağıtmıya mecbur olmuştur. 

Bu aralık bir kişi hafifçe yaralanmış 
tır. 

Südet partisinin resmi organı olan Muhafazakar mahfeller Nazi lide-
Zeit gazetesine göre Südet partisin- ri Saiassy'nin idare ettiği harketin 
den ve ayan azasından Boyk yaka- mühim sermayelere istinat ettiğini 
lanan iki mücrimin serbest bırakıl- kaydeylemektcdirler. 
ması için pazarlığa girişmiş ve halkı V QrfOVa münaıebetleri 
dağılmıya davet etmiştir. Bu davet 
üzerine halk derhal dağılmıştır. Fa- Carşova, 6 (A.A.) - Bek, Çekos
kat bu aralık polis sopalafla nüma- lovakya sefiri Slavk'i kabul etmi§t.ir. 
yişçilere hücum ederek bunların iki Zannedildiğine göre Çekoslovakya-

da oturan komünist ajanların P-0lon 
tanesini ağır surette yaralamıştır. ya aleyhindeki faaliyetleri hakkında 

lngiltere ve Frean.a Prag ile Varşova arasında teati edi-
teıebbüalere giriıiyor len notalar üzerine Çekoslovakya -

Paris, 6 (A.A) - Emin bir memba Polonya münasebetlerinin aldığı şe
dan öğrenildiğine göre İngiliz ve kil bu mülakatın mevzuunu teşkil et 
Fransız hükumetleri Londra konfe- miştir. 

ransının mukarreratına tevfikan Çe- Söylendiğine göre Çek hükumeti 
koslovakyanın istiklali ve mülki ta- bu faaliyete sed çekmeği taahhüt et 
mamiyetinin çerçevesi içinde Südet- 1 miştir. 

LEHiSTAN: 

Milletler Cemiyetinin 

9 Mayıs lçtimaına 

iştirak Etmiyecek 
Varşova, 6 (A.A.) - Yarı resmi 

bir membadan bildirildiğine göre 

Bek Milletler Cemiyetinin 9 Mayıs 

tarihli içtimaına iştirak etmiyecelt
tir. Zannedildiğine göre ruznamcnin 
başlıca maddesi Habeşistan meselesi 
olduğu ve Polonya'da Italyan impe
ratorluğunu Bek'in seyahati esnasın 
da tanıdığı için nazırın bu iş için tek 
rar Cenevreye gitmesine lüzum gö
rülmemiştir. 

AMERiKA: 

Harbiye Nazırı 
Diktatörlükleri 
Tehdit Ediyor 
Vaşington, 6 (A.A.) - Röyter 

Amerika Birleşik devletleri Harbiye 
Nazırı Vudring, Amerika Ticaret o
dasının bir toplantısında söylediği 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"Diktatörlüklerin devamlı tecavüz 
leri, Demokrat memleketleri bir gün 
harbe sürükliyebileccktir. Bu sebep 
ten, Amerika Birleşik devletleri 
böyle bir ihtimali daima gözönünde 
tutmalıdır. 

ALMANY ANIN YENi BÜYÜK 

ELÇtsl LONDRADA 

Halen demokrasiler derin surette 
sulh arzusunda bulunmaktadır. Fa
kat eğer nefret hisleri ileri gider ve 
bu demokrasileri nüfuzu altına alır
sa, bu keyfiyet sulhün idamesini çok 
güçleştirecektir. Bugün elzem olan 
cihet, hadiseler kontrolümüzden çık
madan evvel, devam eden tecavüzle
re bir nihayet verilmesidir. 

ltalya cevap veriyor 
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flEK 
Maşallah 

Hıdırellezimize ! 
[Yazan: B. FELEK] 

Dün IIıdırellez idi. Tabii hepiniz 
gezmiye gitmişsinizdir. Havada kar 
ve fırtına yoktu. Derecei hararetin 
yedi olmasına bakmayın. Biraz yağ
mur yağıyor, rüzgar da şimalden esi
yordu. Giineşin gözükmeyişi sema
nın bulutlu oluşundan, bu da rüz -
garın su buharlannı bizim tarafa 
sürmesinden ileri geliyordu. Bu ka
dar kusur da Kadı kızında da bulu -
nur .. 

Zaten gczmiye çıkacak adam yağ
mur çamur tanımaz. Paçaları sı\'ar; 
sırtına yağmurluğunu, eline şemsiye 
!!iini alır; ayağına da lastiklerini gi
yip ver elini Kağıthane diyip çeker. 

Adettir Hıdırelle2de kuzu pişirir
ler. Böyle havada nasıl pişer? Artık 
o kadar ince hesaplara gelemem. Bu 
kadarını düşünen llıdırellez yapa -
maz. 

Eskiden Hıdırellezde her taraf ye
illik, ağaçlar çiçekte, kuzuların bir 
kısmı çayırda bir kısmı fırında olur
muş. 

Diinkii Uıdırellczde de kuzular fı
rında imiş amma ısınmak için git -
mişler. Bu münasebetle itiraf etme
liyiz ki; bu baharda sıcaktan şika -
yet edemeyiz. l\levsimin hakkını ye
miyelim, doğrusu serin geçti. Ne ter 
ledik; ne kuraklık ~rüzii gördiik! 

Kulakları çınlnsm, Paşa Kinm 
dostumuz demir) ol güzergahında bir 
şehrin belediye reisini ziyaret ede
rek kendisine demiş ki; 

- Bilhassa zatıalinizi tebrik için 
geldim. Bu kadar :r.amnndır şehriniz 
den gelir geçerim. Yazın. bir damla 
çamur, kışın bir zerre toz görmedim. 
A~kolsun! 

Onun gibi biz de bir zerre toz gör 
mediğimiz bu bahar mevsimini kut 
lulamahyız. 

Valdem derki: 

- Eskiden IIıdırellczde kuzular 
fırında iken kar yağmış imiş. Dua 
edelim ki; şimdi böyle şey yok. 

Ark•d•tl•rdan birJ bu sözümU işi
tince: 

- Buna zaten imkan yok. Dedi. 
Ve izah etti: 

- ••. Çiinkü kuzular akıllandılar. 
Fırına girmiyorlar. Fırınlarda da 
mercimekten yer kalmadı. 

Güliiştük. Kalın paltolarımızı giy 
dik. sıcak odadnn çıktık. Ben bir 
kapalı tramvaya atladım. Bir ara • 
hk, kapı bir parmak açık kaldı. De
men yolcular: 

- Yahu! Şu kapıyı kanayın! Has 
ta olacağız! diye bağırdılar. 

Biletçi de: 

- Hıdırellezte kapı açılır mı Ra
yım? diye bu işi yaban yolcuya laf 
attı. Eve gittim. Kıpkırmızı pencerc
lerile hana alay eder gihi .hakan sa
lamandırada ellerimi ısıttım. 

Hıdırellcz diye e kiden bir sa:nlı 
giin \'arnuş. ~imdi onu da huzdoİa • 
hına koydular. Rayatlamao;ın diye! 

l\.li.ibarek hava hep höyle gitse ben 
razıyım. Liıkin hazretin i;:ine akıl er 
mez; bir hafta sonra bir sıcak! don
durmacılar sokağa çıkar. Terler de 
koltuklarımızdan dı arı. Dayanabi

lirsen dayan o zaman! 

=--

Polonyanın 

Milli Bayramı 
Ankara, 6 (A.A) - Polonya Milli 

Bayramı münasebetiyle Reisicüm
hur Atatürk ile Polonya Reisicümhu 
ru 1\fosciki arasında aşağıdaki tel
graflar taati edilmiştir: 

Ekseians Mosciki 

Polonya Reisiciiınhuru 

VARŞOVA 
Roma, 6 (A.A) - Ciornale d'İtalia 

son zamanlarda Amrikada İtalyan a

leyhtarı temayüller başgösterdiğini 

ve bu temayüllerin hatta idare başın 

da bulunan bazı şahsiyetler tarafın

da teşvik edildi~ini yazarak diyor 
ki: 

Polonyanın Milli bayramını kutlu 
ladığı bugünde, en hararetli tebrik
l~rimi ve keza ş:ıhsi saadetleriyle a
sıl Polonya milletinin refahı hakkın
daki samimi dileklerimin kabul .. -

k ı . unu 

V on Dirksen Londrada kar11lıyanlar arcuıntla 

Böyle tezahürnt iki memleket mü 
nasebatına büyük zararlar vermekte 

dir. Sonra, böyle tezahürat Vaşingto

nun mütemadiyen ileri sürdüğü 

1 sulh siynseti ve karşılıklı hürmet e

saslarına da tamamiyle zıttır. 

e se ansınızdan dilerim. 

Ekselans K<'mnl Atatiirk 

· Türkiye Rcisicümhuru 

ANKARA 

Milli Bayramımız münasebetiyle 

vaki ltıtufkar dileklerden dolayı en 

derin teşekkürlerimin kabulünu" ek-
selansınızdan ricn eylerim. 



===-=. 
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~ah.kemelercle 

Sevgilisini lstanbula 
Kaçıran Dadaylı Genç 
Kız Serbest Bırakıldı 

"Onu Adım Adım Takip Ettim ve Kolun
dan Tutup Buraya Kaçırdım.. Diyor 

Müddeiumumilik dün, şimdiye ka-ımıştır. Şefika 23 yaşındadır. 
dar eşine hiç rastlanmamış bir iddi- Müddeiumumilikte Aliye nisbct 
ayı tetkik etmiştir. Bir genç kız Da- edilen kaçırma suçunu reddederek: 
dayın Loklik köyünde sevdiği bir de - Aliyi ben kaçırdım. Yoksa o be
likanlıyı zorla kaçırarak İstanbula ni değil. Kendisiyle anlaştık, evlene
getirmiş, ve bir eve kapatmıştır. Po- ceğiz, demiştir. 

lis, dün kendisini ve kaçırdığı oğlanı Dün bir muharririmiz köylü Şefi-
yakalıyarak müddeftımumiliğe tes- ka ile konuşmuştur. Şefika: 
lim etmiş, Sultanahmet Sulh Birinci - Aliyi bir senedenberi sevi)' o
Ceza Mahkemesi de sorgusunu yap- rum. Fakat, o bana yil'z vermiyordu. 
mıştır. İddianın Dadaydan akseden Onu adım adım takip ettim. Geçen 
ilk şekli başkadır. gün Ali tarlaya yalnız başına git-
Dadayın Loklik köyünden Şefika mişti. Ben de gittim. Kolundan tut

isminde genç bir kız tarlada ekin işi- tum. "Ali, dedim, seni seviyorum. 
le meşgulken Ahmet oğlu İbrahimle Beraber kaçalım,,. 
kardeşleri Ali ve Numan, arkadaşla- Yola çıktık, Zonguldağa kadar yü
rı Hasan oğlu Hslilin yardımiyle ka- rüdük. Oradan bir vapura atladık. 
çırmışlardır. Ali ile Numan kızı 1s- Onu Edirnekapıda tanıdığım bir eve 
tanbula getirmişler, Edirnekapıda götürdüm. Demiştir. 
Çeşme sokağında 10 numaralı eve Muharririmiz, Şefikaya şöyle bir 
kapatmışlardır. İki genç Dadaydan sual sormuştur: 
Zonguldağa kadar yaya gelmişler, o- - Ya Ali seninle gelmeseydi, ne 
rada bir vapura atlı yarak İstanbula yapacaktın? 
çıkmışlardır. Daday polisi, İbrahim- - Gelmemek elinde değildi. Her-
le Halili orada· yakalamış ve müdde- şeyi gözüme almıştım. 
iumumilik te haklarında tevkü mü- Müddeiumumilik tahkikatı yaptık 
zekkeresi kesmiştir. tan ve kızın yaşını tesbit ettirdikten 

Dün polis, Şefika ile Ali ve Numa sonra kendisini ve Ali ile Numanı 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza Malı-

nı şehrimizde verı·len adreste yaka- · · H • kemesinc vermıştır. aklın, kız rüş-
lamıştır. Müddeiumumilik, Şefika- tünü ikmal ettiği ve kendi arzusu ile 
yı tabibi adillere muayene ettirmiş Ali ile beraber kaçtığı için hepsini de 

ve kendisinin kız olmadığı anlaşıl- serbest bırakmıştır. 

HIRSIZLIK: 

Kiliseden 
Para Çalarken 
Yakalandı 
Müddeiumumilik, dün kilisede ge 

çen bir hırsızlık tahkikatını bitirmiş 
tir. Vakanın tafsilatı şudur: 

Taksimde Elmadağında Rösüvolos 
kilisesine bir haftadanberi çok din -
dar bir genç devam etmiye başlamış 
tır. Her gün kiliseye gelir mum di
ker, kandillere yağ döker ve yardım 
sandığına para atar, ondan sonra da 
saatlerce ibadetine devam edermiş. 
Geçen gün yine yardım sandığının 
yanına gelmiş. Orada her derde şifa 
veren ayazma suyunun teknesi de 
varmış. Bir elile su ile meşgul olur
ken öbür elile yardım sandığına a
nahtar sokarak oynamıya başlamış. 

Gencin bu hareketi mum satan kızın 
nazan dikkatini celbetmiş. Hemen 
polise haber gönderilmiş. 

Bunu anlıyan genç çantasını da ki 

lisede bırakarak kaçmış polis veri -

len eşkal üzerine sabıkalılardan Yor 
giyi yakalamıştır. 

Yorgi her şeyi inkar etmektedir. 

Dosyası birinci sorgu hakimliğine ve 
rilmfştir. 

Bir Yolsuzluk Tahkikatı 
Jamanak gazetesnde şu haberi o

kuduk: Hindistanda ölen ve milyon 
larca para bırakan meşhur Emir Han 
yan terekesi için Beyoğlu Ermeni 
mütevelli heyeti namına yapılan bir 
yolsuzluk meydana çıkmıştır. Bu 
yolsuzluk, hüviyeti bilinmiyen bir a
dama sahte bir varislik vesikası ve
rilmesinden ileri gelmektedir. 

Bu mesele hakkında takibat baş
lamış ve mütevelli heyetinin katibi 
ile diğer bazı şahitler sorguya çekil
mişlerdir. 

YANDA: 

Ağaç Bayramı 
Van, (TAN) - Ağaç bayramı, bu

rada "Cnmuskıran" denilen son so
[,ruklara tesadüf etmesine rağmen iyi 
olmuştur. Herkes birçok fidan ge -
tirmiş, muhasebci hususiye bahçe -
sinde hazırlanan sahaya üç bin fi -
dan dikilmiştir. Elde kalan beş bin 
fidan da, yeni yapılmakta olan is -
kele şosesinin iki tarafında dikilmiş
tir. 

GARiP ŞEY: 

Çaldırılan 
Çocuk Anasına 
Teslim Ed idi 
Asliye dördüncü ceza mahkeme

si, bir çocuk hırsızlığı davasını ne
ticelendirmiştir. Hadisenin münev -
ver ve Dimitri adlı iki suçlusu var
dır. Davacı da Eleni isminde bir kız
dır. İddia şudur: 

Eleni seviştiği bir gençten çocuk 
doğurmuştur. Fakat, çocuk sekiz gün 
liikken beşikten kaybolmuştur. Ele 
ni polise müracaat etmiş, polis çocu 
ğu Balatta bir kilisede bulmuş ve a
nasına teslim etmiştir. Çocuğu, gay 
rimeşru babanın Münevver ve Dimit 
riye çaldırarak kiliseye bırakmak su 
retile bilahara aleyhine açılacak bir 
babalık davasından kurtulmak iste 
diği iddia edilmiştir. 

Münevver kendisini mahkemede 
müdafaa ederken: 

- Bana çocuğu Dimitri verdi, be
raber kiliseye götiirüp bıraktık, de
miştir. Dimitri ise hiçbir şeyden ha
beri olmadığında ısrar etmiştir. 

Mahkeme, Münevverin suçunu sa -
bit görmüş, kendisine üç ay hapis ce 
zası vermiştir. Dimitri de beraet ka
rarı almıştır. 

MUSTA: 

Trahom Ve 
s .t ma Çok 
Zarar Veriyor 
Muş (TAN) - Uzun zamandanbe

ri gerek burada ve gerek köylerde 
hüküm süren sıtma, had bir devreye 
girmiştir. Halkın yüzde yetmiş ka -
dan buna musaptır ve bilhassa köy
lüler, işlerinden geri kalacak bir ha
le gelmişlerdir. 

Ayrıca trahom da hüküm sürmek
te ve istisgan kabil olmıyan zarar-
lar vermektedir. Sıhhat direktörü 
Naci Kanşeray ve hükumet doktoru 
Zühtü Bilgin başta olarak mevcut 
ve mahdut sıhhat teşkilatı tamamen 
mücadele ettikleri halde bu has -
talıklan önliyememektedirler. Esa
sen burada eczacı yoktur, eczane yok 
tur, devlet kinini de ihtiyacı karşı

lıyamamaktadır. Bütün bunlar gös -
teriyor ki, münhasıran sıtma ile ve 
trahom ile uğraşacak mücadele he -
yetlerine ihtiyaç vardır. Aksi takdir
de halk bu hastalıklardan yakasını 

kurtaramıyacaktır. 

TAN 

( B A Ş M A K A L E O E N M A B A T) 

Basvekil 
' Belgrada 

Giderken 
(Başı 1 incide) 

de vesile olacaktır. İtiraf edelim ki 
normal zamanlarda Balkan milletle
ri biribirlerinin işlerinden pek çok 

--·SAKARYA Sinemasında ·-
2 güzel ve büyük filmden mürekkep müntahap bir program: 

SON SEYAHAT a RİCHARD TAUBER 
• 1 tarafından mükemmel bir operet 

(Fransızca sözlü) ' olan 
CONRAD VEİDT ve 1 

VİVİAN LEİGH 1 

VI Y AN A SEN i 
SE V i YOR U M tarafından oynanmış aşk ve 1 

heyecan filmi. ., Bir musiki ziyafeti 
İiaveten: Kıymetli Başvekilimiz Bay CELAL BAYAR ve Hariciye Ve

kilimiz Tevfik Rüştü Aras'ın Atina seyahatleri. 

bahsetmiyorlar. Bu bir noksan- B 
dır. Ortadan kalkması için son Bal- ,, ugün MELEK Sinemasenda 2 büyük 

film birden '\ 
kan Basın Konferansında tedbirler 
de düşünülmüştür. Eski gazetecilik 
ölçülcrile bu sükutun manası olabı
lirdi. Çünkü gazete, ancak normalin 
haricinde hadiseleri ve gürültüleri 
aksettirecek bir vasıta sayılırdı. Hal
buki müsbet gazetecilik, memleket
leri biribirine istisnai vaka zaviye-! 
sinden değil, normal inkişaflar bakı
mından tanıtmayı iş edinmelidir. He 1 
le Balkan gazetelerinin, Balkan 1 

memleketleri hakkında bu ölçüyü 
kullanmalan ve o memleketlerdeki 
devamlı inkişafları, alakalı ve fay-

1 - THEO LfNGEN - HEİNZ 

~ 2 · HERK~SIN KADINI 
(TAMARA) 

RU.HMAN - llANS MOSER 

tarafından fevkal8de bir surette 
yaratılan 1 

GÜNÜN ADAM! r 1 

Büyük aşk ve kahkaha filmi 
1 
i 

Seans: 2,30 - 6 - 9,30 ., 

V1CTOR 

VERA 

FRANCEN 
ve 

KOREN'in 

En büyük filmi 

Seans 1 - 4,30 - 8 de 

İlaveten Başvekil Celal Bayar'ın Atina seyahati bütün teferruatile. 

dalı bir yazı mevzuu saymaları mut- AZAK sı· nemasında 
laka lazımdır. ,_ • Gedik paşa Bu hafta •-
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lstanhul Radyo~o 
Öğle neşriyatı: 12.30 PlAkla Türk rnll' 

siklsl, 12.50 Hnvndis, 13.05 Plfıkln Türl 
musikisi, 13.30 Muhtelif plAk ncsriYatı. 
14 Son. 
'Akşam neşrlyntı: 18.30 $işli HalkC' 

göstcrit kolu tarafınıinn bir temsil, 19.lc 
Konferans: Üniversite namına: Doc;efl 

Orhan Okyay (Ytiz güzelliğinde anne 
rin rolil nedir?) , l!J.55 Borsa haberlcfl. 
20 Necmettin Rıza ve nrkadaşlnrı tnrt 
!ından Türk musikisi ve hıılk şarkılar!. 
20.30 Hava raporu, 20.48 Ömer Rıza ti' 
rafından arapça söylev, 21 Selma ve si" 

kndaşlnrı Uırafından Türk musikisi 'lf 
halk şarkıları, Saat ayan, 21.45 Orkcf" 
tra: 1 - Çaykovsky: Süvit lirik, 2 - Mail' 
fred: Di Böscn bubcn, 3 - RubcstaY~ 
Romans, 4 - Rozen Şe le pupe. 22.15 ı\" 
jans hnbcrlerl, 22 30 Pllıkla sololar, opt" 
ra ve operet pnrçnlan, 22.50 Son habef' 
ler ve ertesi gUnün programı, 23 Son. 

ı\nknra Radyosu 
Öğle neşriyatı: 13.30 Karışık plAk nes· 

riyatı, 13.50 Plfık: Türk musikisi ve hal> 
şarkıları, 14.15 Dahili ve harici haber• 
ler. 
Akşam neşriyatı: 18,30 Çocuklara K•· 

ragöz (Küçük Ali), 19.15 Türk musiki~ 
ve hnlk şarkıları (Servet Adnan ve ar· 
kadaşları), 20 Saat ayan ve arapça nes· 

Bu vazifeyi hergün fasılasız suz- I Türkçe sözlü ve şarkılı büyük operet rlyat, 20.15 Türk musikisi ve halk şar· 
rette yapacak kaynaklarımı 1 ARŞIN MAL ALAN kılan (Hikmet Rıza ve nrkadaşlnn), 21 

kuruluncıya kadar büsbütün boş • • • Şan pllıklan, 21,15 Stüdyo salon ork 
durmuyoruz. Alaka ve neşir projek- trnsı: 1 - Siede. İn Tüll Und Splt?;eJlo 
.. l ARTİSTLER: HAZIM, MUAMMER, KÜÇÜK SAFİYE, DİRA- 2 - Hnns Busch. Ein Gruss An JohannL 

tor erimizi hiç olmazsa devlet adam- DURYAN . . k"l 3 - Relny Roland. Verklungene Tage, 4-
1 

ı~tıra ı e büyük Şark filmi. 
arının seyahatleri gibi vesilelerle 1 Mıırio Trevislol, Eın Abend en der Hor4 

1 

Buna ilaveten: Senenin en güzel filmlerinden 
dost memleketlere çeviriyoruz. Bu see, 22 Ajans hııberleri, 22.15 YarınJll 

seyahatlere gazetecilerin refakat et- 2 • NA MUSLU KA DIN program ve isUkUıl mnrşı. 
mesi ve hasıl olan netice ve intıbala- ' SENFONİLER: 
rın taze ve canlı bir şekilde yayıl- . .. HENRY GARAT - MEG LEMONNİER _ RAİMU tarafından •• 20.ıo Viyana: Senfonik konsef 

(Brnhms). 
ması da güzel bır anane halini al- HAFiF KONSERLER: 
mıştır. 

Müttefik Yugoslavyanın, Prens E M L A- K S A T 1 Ş 1 7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli musi-ki. (8.15: Keza.) 13 Berlln kısa dalgası' 
Pol ile arkadaşlarının naipliği ve Hnfir musiki 14.15: Devamı). 17.45 Bet" 
Dr. Stoyadinoviçin kuvvetli ve ışıklı lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : lln kum dalgası: tş sonu konseri (IB.5U-
idaresı· altı d t tt • · k'~ft# l Devamı). 18.30 Roma kısa dalgası: Kii' n a u ugu ın ı~ yo u- - Zeliha. 7~hr.A Rnlr•a.·-· 9-~ .. .,-. "" ..__ .,.. ... _._....__ .n.__~,;ı;.""''7A 19077 he-
nu gözden geçirince :hayranlık duy:·~ sap No. sile (1000) lira borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip v.. rışık konser. 19 Ostrava: Hafif musiJ<I. 
mamak imkanı yoktur. Bu siyasetin desinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip u""zerı'ne 3202 No. ~t_ Peşte: Stüdyo orkestrası. 19·15 BO!t' 

k 
.. ..,.t. ~ıccrı bando. 19.20 Prag: Salon or· 

gerek harice ve gerek dahile ait olan lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması es ras:ı. z 11-... p 
k h kk d k

. l M"lA T rl eşte: Plllk musikisi. 20 
ısmı a • ın a va ıt vakit yan ış icnp eden Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin Kostantin soka- ı :no. 0 no: "'qrışık musikisi. sı 

haberler akseder. Bazan Yugoslavya- ğında eski 37, 37 Mü. yeni 113. 115 kapı No. lu kagir bir evin tamamı bir ~~~~: s~~:;a;;k:;~~ı. 2~~1sf~:.._:.:!! 
nın barış siyasetine arka çevirdiği buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına Napoli: Askeri marşlar. 22.45 Bilkref 
ve filnn ve filan zümrenin yedeğine göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (400) lira pey akçesi vere- Lokantadan konser nakli. 23,50 Peşte; 

katıldığı söylenir. Bazan Yugoslav- cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. keri ban<!o. 
d h·ı· · 1 · hakk d h kik OPERALAR, OPERETLER: yanın a ı ı ış erı ın a a a- Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 

kır h b ahminl d 
9.30 Berlin kısa dalgası: Operet mtıli• 

te ay J a er ve t · er uyu- borçluya .,ittir. Arttırma şartnamesi 16/ 5/ 938 tarihinden itibaren tetkik r kisi. 12.15 Roma kısa dalgası: Lirik 01'6 
lur. etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacak- ralardan bir J!Cllie ı.uo~~ ~J6 

Hakikat şudur ki Dr. Stoyadinoviç tır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosya-· Btıkrcş: lüritelirı1 operet pnrça-ıarı. 
çok çetin bir vazifeyi büyük bir ce- sında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa ODA MUSİKİSİ: 
saret ve kudretle üzerine almıştır çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 17·15 Roma kısa dalgası: Oda rnusl 
Yaptığı iş, Yugoslav siyaset gemisi- Birinci arttırma 13/ 6/ 938 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kisi konseri. 18 Peşte: Düo musikisi. 

· d- · d RESiTALLER: 
nın umenıni, ünya siyasetinin sert kain Sandığımızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
k lıkl h d l l 13.15 Roma, kısa dalgası: Hnlk snr 

aya arı, ırçın a ga arı arasın- yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay- k flf"· 
da sevk ve idare etmekten ibaret de- ları. 20 Floram;, Napoll: Şark•lı 0 

'fC 
rimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağl}'lı tamamen geçmiş olması şart- 21 Viyana: Aşk şarkıları ..ı2 Miliıno, 

ğildir. Dahilde şahsi benlik iddiala- tır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma rlno: İtalyan şarkılu ı. 
rından ve hususi menfaatlerden ileri DANS MU~IAfSİ: 

15 gün daha temdit edilerek 28/6/ 938 tarihine müsadif Salı gü~ü ayni 
12 1

., Berlin kısa dalgası. ı3.2~: peŞtt gelen menfi mukavemetleri kırmağa 
ve ideal ve müsbet bir Yugoslavlık 
ruhunu yeniden kurmaya da mecbur 
dur. 

mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri- 30 _, .. .ıJ. : Prag. 23.30: Viyana. 23.35: Millll' 
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilkı ııe Uıypzig. 

sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin hu ı .. ,klarını ve MUHTELİF: 

oktor Stoyadinoviç, bütün 
hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarıhinden itibaren yirmi 19.10 Roma kısa dalgası, Harf: ArttP' 
gün içinde evrakı miiçbitcleril~ beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. ça musikili ncşrlyot. 20.35 Bari: Tür!tc' 

musikili nCŞl"iyat. 21.15 Bari: Rumca rıı' Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit J'?lnhı: haber ve tahminlcı j , 

daima fiillerile tekzip etmi5 ve he
definden hiç bir zaman şaşmamıştır 
Geçen sene menfi kuvvetler tarafın
dan Stoyadinoviçe karşı çok gürültiı 
lü bir meydan muharebesi hazırlan
dı. Yugoslavyanın Katolik nüfusu
nun dini meseleleri hakkında daha 
evvelki hükumet tarafından Vati
kanla bir anlaşma yapılmıştı. Bunun 
Stoyadinoviç zamanında parlamen
toya sevkedilmesi, geniş ölçüde tah
rik ve tezvirlere vesile tutuldu. Men 
fi cephe Sırp kilisesini ayaklandırdı 
Bir kısım köylüleri harekete getirdi 
Anlaşma, Katoliklerin lehine yapıl
dığı halde Katolik Hırvat politikacı
ları sırf hükumet müşkülata uğrasın 
diye eski Sırp politikacılarla elcle 
verdiler. Araya ecnebi parası karıştı 
Hükfımet aleyhine görülmemiş bir öl 
çilde gizli neşriyat yağdı. 

Bir aralık ortada ihtilale yakın bir 
manzara görüldü. Her memleketin 
politika hayatında bir nevi eyyam 
ağaları vardır. İktidar sahibine be
yim, paşam derler ... Bunların burnu 
iyi koku alır. Rahneye uğrayan ge
miden derhal sessizce uzaklaşırlar. 

Yugoslavyada bu nevi unsurlar, po
litika gemisinden fırlamak zamanı 

geldiğine kani olmuşlardı ki tehlike
nin büyük ol<!uğuna bundan açık işa
ret olamaz. 

olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma-
lumat almak istiyenlerin 937 /97 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk 
İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** D i KKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (2612) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
3/ 3/938 ve 4/ 5/ 938 tarihlerinde İstanbul Veteriner Direktörlüğünde 

eksiltmeleri yapılacağı ilan olunan müessesemiz müstahdemin ve binici
lik okulu talebeleri elbiselik kumaşları ile saraciyeye ait eksiltmelerin 
mezkur günlerde ihaleleri yapılamadığından eksiltmeler on gün uzatıla
rak müstahdemin elbiselik kumaşlan 14/5/938 Cumartesi günü saat onda 
binicilik okulu talebeleri kumaşları ayni gün saat on ikide ve saraciye 
malzemeleri de 16/ 5/ 938 Pazartesi günü saat onda Hara merkezinde ek
siltmeleıi yııpılacağından isteklilerin mezkur günler ve saatlerde temi-
natl:ı.rı ile beraber Hara Mübayaa Komisyonuna müracaatları. "2629,, 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir kilometresi seksen dört b uçuk lira değerlenen ik i yüz elli 
altı kilometre vasıf ve örneğine uygun ağır sahra kablosu 19. 5. 938 per
şembe günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilec~k olan bu eksiltme 
ye girmek istiyenlerin 1623 liralık "ilk teminat sandık makbuzu veya ban 
ka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup-
lannı belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

(1241) (2472) Stoyadinoviç kendi aleyhine birle
şen kuvvetleri cesaretle" karşıladı. 
Müsbet görüşlü bir devlet adamı sı- nı o kadar iyi tasfiye etti ki menfi 
fatile vaziyeti idarede o kadar kud- cephedekiler kendi kendilerine hay
ret gösterdi ki şiddet vasıtalarına retle sormaya mecbur oldular: "Bü
müracaata lüzum bile kalmadı. Yu- tün bu işleri biz mi tertip ettik, yok
goslavyada devlet otor itesi eskisin- sa havayı açmak ve nüfuzunu derin
den çok kuvvetlendi. Stoyadinoviçin leştirmek maksadile kasırgayı hazır
siyasPt;ndeki yüksek memleket gaye- layan Dr. Stoyadinoviç midir?." 

tında gördük. Her ikisi de hadiselere 
müsbet bir gözle bakmağı meslek e
dinen iki Başvekilin Belgradda tek
rar buluşmaları, hiç şüphe yok ki. 
bu tanışıklığı ve samimiyeti bir kat 
daha arttıracak ve iki dost ve mütte
fik memleket arasında yeni yeni 
bağlar kurulmasına hizmet edecek
tir. 

leri her göze belirdi, menfi cephenin Başvekilimizle Dr. Stoyadinoviç a-
nüfuzu kökünden sarsıldı. rasında uyanan dostluk ve sam!mi-

Kasırga, memleketin siyasi havası yetin eserlerini son Ankara mülaka- i\hmet Emin YALMAN 

\ 

sikill program. 

Yeıil Cami Yolu 
Bursa, (TAN)- Bursaya gelen 

yahlann en çok ziyaret ettikleri 1 
şil cami ve türbesine giden yoll• 
rın parke döşenmesine karar ve 
miştir. Hemen yapılmasına başlı 

caktır. Kısa bir mesafe olan bu 
un yapılması nihayet haziranın Jı 

tasına kadar bitmiş olacaktır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Bugiin: 

Beılktaı Halkevlnde bu akpm 

~ 

Bay MUmtaz tarafından "Beynelmilel 
aadl ve mail .. hada Tilrk para11nın ıı' 
metl ve önemi,, mevzulu bir konf• 
verllecektlr. Konferanıl bir piyes ta1<lP 
decektlr. 

Yarın: 

Bakırköy l1aı1<evıncıe yarın aaat 11 
"Kllılk ve romantik eaerler., mevzı.ılıl 

konferana verilecek. konferanıı bir ıı' 
man realtall takip edecektir. 

* Bugün, snat 20,30 dn Şehrcmınl J-1 11 

vinde İlhami Cebeci tararmdan 11tıc 
coğrafya - Akdeniz,. mevzulu bir J.<oı' 
rans verilecektir. 

Ist~nbul Şehir Tiyatrosu 
Izmirdc Elhamra Sinemasında 

sillerine devam etmektedir· 

Teşekkür - Sevgili zevcirn "' 
bamız eski İstanbul saylavı aacı 
rif Marlalının ·Cenaze merasirı' 
gelmek ve yazı göndermek sut' 
iştirak etmek lutfunda bulurı8" 
teşekkür etmeyi muhterem g 
nizden rica ediyoruz. 

Eşi, kızları ve o. 



8' 

Jd· 
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rı ... A. N 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde. her• 
feyde temiz, dOrUst, samlml olmak, 

kari in gazetesi olmıya çalışmaktır. 

ABONE nEnELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 !\.y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9. 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur Cevap için mektup 
lara ıo kuruşluk pul ilavesi lazımdır. 

[GONON MESELELERi 

ipotekli Emlak 

Sahiplerine 

Yardım Zarureti 
Diln bir okuyucumuz matbaamıza 

uğradı. Bize Emniyet Sandığının bir 
ilanını gösterdi. iJan, 1931 senesin
de emlôk mukabili alman 6500 lira
lık bir borcun bugün faiziyle bera
ber 14,762 liraya vardığına ve rehin 
edilen emlakin satılacağına dairdi. 

Kariimiz dedi ki: "Emniyet San
dığında ve diğer buna benzer mües
seselerde yüzlerce, binlerce bu yolda 
muamele vardır. Para sıkıntısında 
bulunan bir takım vatandaşlar, hii· 
kQmetin hazırladığı kolaylıklardan 
istifade ederek borç para almışlar
dır. Pek çoğu iktısadi işlere yatırı

lan bu l'\,ibi paraların çoğu buhran 
dolayısiyle erimiştir. Bir taraftan da 
emlak kıymeti düşmüştür. Rehin e
dilen emlak bugün satılınca yok pa
hasına gidiyor. Sermaye ve faizini ö· 

demiyor. Borçlular herıı ılk aldıkları 
borçtan çok fazla kıymette olan bir 
malı elden kaçırıyorlar, hem de da· 

ha da borçlu kalıyorlar v.ınlakin bu 
şekilde yok pabp••lla sa~ılması, bir-
ok aile it> .. : 3 ıkıyor, emlak kıymetle

;,...... düşmesine, hükumetin vergi 
yüzünden zarara uğramasına da se
bep oluyor. Ziraat Bankasının çiftçi
lere yaptığı yardımı, ayniyle bu gibi 
alacaklar hakkında tatbik etmek la
zımdır.,, 

Okuyucumuzun bu feryadı haksız 
değildir. Buhrandan sonra Emlak 
bankalarının a\acaklan hakkında e· 
saslı bir tasfiye yapılması, faizler
den vazgeçilmesi ve borcu ödemek 
imkanını verecek kolaylıklar göste
rilmesi hemen her memlekette tat
hıh 0 dilen bir usuldür. Komşu ve 
ıniittefik Vugoslav Bankasının eski 
horçJar hakkııı.ı,. tatbik ettiği ameli 
usuller, bir örnek Ol_,.,. tetkik edil
nıiye değer. Yugoslavyada ..,_1,,
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gazeteci arkadaslarımızın dikkatinı 

bu mevzun celb~deriz. 
İster muamele bakımından yeni

leşmiş olsun, ister olmasın, üzerine 
ağır faiz yükü binen borçların tasfi
yesi her bakımdan bir zarurettir. 
Böyle bir tedbir umumi hayata bü
:l'Ük bir ferahlık verecek, binlerce 
aileyi ümitsiz bir vaziyetten kurta
racaktır. İkraz müesseselerimiz ala
cak diye hesaplarına geçirdikleri bir 
takıın paraları ziyan hanesine geçir
llliş olacaklardır. Fakat bu paralar
dan büyük bir kısmının ödeme im
kanı zaten yoktur. Kıymetten diişen 
emlaki satmak, borçluları zarara uğ
ratır, fakat ikraz müesseselerinin a
lacağını temin etmez. Borcun iptida

~•.nda~ başlı;rarak % 3 veya 4 gibi 
•r faız he ap edilecek, yapılan faz. 

la faiz tedi~·eleri ana borca sayıla
cak ve geri kalan icin de taksit ko
laylığı gösterilecek olursa bir çok 
lllesken ve iratlar yok pahasına sa
tılmaktan kurtulur, bir çok aileler 
Yeniden hayat bulur. 

h 
hükumetimiz, halkın iradesinin 

ar· · •cındeki sebeplerden ileri gelen "a . .. zıyetleri daima geniş bir gözle 
g.ornıüştür. İktısadi buhran dolayı-
sıyJe "d . 

.: o euemı,ren borçlar, böyle bir 
gozJc .. "1 . goru nuye layık bir memleket 
ltaesele . t k" h sı eş ıl eder. Zaten hemen 

11 
er nıenılckette senelerdenberi öde-
enıiyen b 1 d f' orç ar a esaslı bir tas -
•ye Yap k .. .,... ma ıçın esaslı kolaylıklar 

..,ostcrnı k . 
h.. e ve faızden vazgeçmek ta-

11 sayılını .. tır == ... 
BOL UDA· 
~· 

B Memleket Hastanesi 
d olu, ('!'AN l - Evvelki gün Bolu 

a Yapıl k ' 
leket h aca olan elli yataklı mem-
tan ve ast~hanesınin memur ve halk 
ı rnulhakattan davetli misafir 
er ve birçok k l b 
nı 1 8 a alık huzurunda te e atma rn . . 

erasırnı yapılmıştır. 

TAN 

istatistik Umum Müdürlüğü Tasnif Daireıi, modern 

çalı1manın en son teknik vasıtalarile çalı1ır. 

Umumi Sayımın M1'kayeseli 
B ir vakitler kendi sayısını 

bilmiyen bir millettik. Ec
nebi coğrafya kitaplarındaki ka
yıtlara bakarak: "Acaba kaç ki-
şiyiz?,, diye anlamıya çalışırdık. 

Kendi nüfus sicillerimizde ortaya 
konulan neticeler, içinden çıkılır 

gibi değildi. Erkek nüfusu askerlik 
dolayısile, az, çok aranmıştı. Kadın 
nüfusun ve çocukların çoğu kütüğe 

kaydedilmemişti. Arayan, soran 
yoktu. Bunun lÇin cetvellere inan
mak lazım gelse hele Şark viI.B.
yetlerinden bazılarında mesela 100 

bin erkeğe karşt 400 kadın bulun
duğunu kabul etmek icap edecek
ti. 

1927 senesinde ilk sayımı yap
tık. İlk müşküllere rağmen ilmi 
sayılacak bir sayımdı. 20 ilkteşrin 
1935 te yapılan ikinci sayım daha 
olgun ve mükemmel bir eserdir. 

Tasnifte elde edilen neticeler, 
bundan evvel İstatistik genel di
rektörlüğü tarafından neşredildi. 
Şimdi en son olarak ta sayımın 
kati neticeleri hakkında hulasa 
şeklinde bir cilt çıkarılmıştır. 

Bu cilt, bir malumat definesidir. 
Bu defa varılan umumi neticeleri 
hem 1927 sayımı ile, hem ecnebi 
istatistiklerile karşılaştırmak im-

kanları verilmiştir Ortaya konu
lan malumattan istifade ederek 
birçok memleket meseleleri hak· 
kında müspet münaka~alara giriş
mek mümkündür. 

Bu gazetede, en sevmediğimiz 

şey, hatır için adam methetmek
tir. Fakat eserlf:rile memlekete 
faydalı olanların kıymetini anla
tırken de, kenciilerindeki tevazu 
~~:v:gusunun incinip incinmiyece -
gını hı\r -~.,ı •rmayız. 

B irçok sahalarda mütehassıs 
yokluğundan şikayet edi

yoruz. Hele istatistikte bu boşluk 
büyüktü. İlk sayımda, Belçikadan 
bir mütehassıs getirtmiye ihtiyaç 
duyduk. 

Bugün çok şükür böyle bir ihti
yacımız kalmamıştır. İstatistik U
mum Müdürü Celal Aybar, istatis
tik işini derinden kavramış, ken
dine dert edinmiştir. Çalışma tar
zı ve usulleri tam manasile mo
dern ve ilmidir. 1935 sayımının 

yapılma tarzı, neticelerin modern 
makinelerle tasnif ve hazırlanma 
usulleri ve ortaya ltonulan neşri
yat, memleketimizin bütün dünya
ya karşı iftiharla gösterebileceği ol 
gun bir eserdir. Memleket kendine 
bu ölçüde hizmet edebilen iktidar 
ve ihtısas sahiplerini tanımak ve 
kendilerine karşı şükran borcunu 
bilmek ihtiyacındadır. Muhit, la
yık olanlara karşı bu takdiri esir
gese bile vazifesinin dertlisi olan 
bir adam işinden kalmaz. Fakat o 
zaman memleketimizde sırf mezi
yete dayanarak ileri gitmek heve
si, temel tutamaz. 

Yeni neşredılen cilt, 20 ilkteş
rin 1935 sayımının usul, teşkilat 

ve neticeleri hakkında bir önsözle 
başlıyor. Bu sayede rakamların 

kıymetini ölçmek ve mukayese ba
kımından kullaıımak imkanı temin 
edilmi ştir. 

Mukaddimede usul hakkında ve
rilen izahat arasında dikkate değer 
bir noktaya tesadüf ettik. Memle
ketimizde yarı göçebe ve göçebe 
halinde nüfus bulunduğunu bili -
yoruz. Yarı göçebelerin kış için sa 

bit bir yerleri var, tam göçebeler
de bu da yok. Yeni sayımda göçe
belerin hareketleri aylarca evvel 

Neticeleri 
Sayımın Hulasası Hakkındaki Son Çıkan Cilt, 

Bizi Kendi Kendimize Tanıtan Açık Bir AyncdJr. 

Istatiıtik Umum Müdürü B. Celal Aybar 

tenkit edilmiş ve sayılarını anla
mak için hususj tedbirler alınmış
tır. Bu sayede şunu biliyoruz ki, 
aramızda tam 38.502 kişinin sabit 
yeri yurdu yoktur. Yer yer hayvan 
larile dolaşarak mevsime göre ça
dır ıarının .Y ..... ı. • .:. .ı • .;-~S't.a...&..ı.-

u mumi sayım bir günde bıt-
miştir. Fakat bunu yapmak 

için senelerce hazırlıklar yapmak 
Iazım gelmiştir. Bu arada sekiz 
muhtelif yerde tecrübe sayımları 
yapılmıştır. Sayımda kontrol im
kanını temin için senelerce nüme-

rotaj üzerinde çalışılmıştır. Dağ

lardaki binalara, hatta içinde insan 
yaşıyan kovuklara kadar her yere 
numara konulmuş ve bu muamele 
sıkı kontrollerden geçirilmiştir. 
Sayımı yapmak için 123,045 me

mur çalıştırılmıştır. Bunlardan 
53.003 şehirlerde, 70,042 si köylerde 

vazife görmüştür. İstanbul sayımı 
için 12,333, İzmirde 4520 Ankara-• 
da 3122 memur kullanılmıştır. Sa-
yım için ve sayımın neticelerini 
tasnif için yapılan masrafın az-

lığı, Türkiyeye bir dünya şampi
yonluğu kazandırabilir. Demek ki 
paranın azlığı, şahsi şevk ve gay
retle tamamlanmıştır. 
Sayımın verdiği umumi neticele

ri gözden geçirelim: Hepimizin bil
diği gibi, 1927 sayımı 13,684,270, 
son sayım 16,158.018 nüfusumuz 
olduğunu öğretmiştir. Sekiz sene
de artma miktarı 2,509,747, nisbe
ti yüzde 18 dir. 

Bu arada erkeklerin sayısı 
1,372,891, kadınların sayısı yalnız 
1,136,857 derecesinde artırmıştır. 

Bu malumatın çok dikkate değer 
bir tarafı vardır. Dünyanın her ta
rafında kızdan çok erkek doğar. 

Bu nisbet her tarafta müsavi de
ğildir. Memleketten memlekete, 
hatta zamandan zamana değişir. 

lngilterenin doğumlarında 100 kı
za nisbetle 103,6 erkek, Almanya
da 105,2 erkek, İspanya, Portekiz-

ve Rumanyada 107 ,5, 108,3 erkek 
görülmüştür. Öiüm bunun tama -
mile aksinedir. Hemen hemen her 
yaşta ölen erkeklerin · nisbeti ka
dınlardan fazladır. 

S eklz senelik erkek ve kadın 
artışındaki fark, yüz kadı

na nisbetle 102 erkek derecesin -
dedir. Bundan memleketimizdeki 
doğumlarda erkek çocukların ka
dınlardan nekadar fazla olduğuna 
dair kati bir fikir çıkaramayız. Fa
kat erkeklerde ölüm nisbetinin 
daha yüksek olduğunu düşünürsek 
Türkiyenin doğumlarındaki erkek 
ve kız farkının her halde yüzde 
102 den çok fazla olduğu neticesine 
varabiliriz. 

Nüfus hareketimiz için henüz 
muntazam istatistik tutulama -
dığı için bu noktayı tamamile ay
dınlatmıya şimdilik imkan yoktur. 

Rumeli nüfusumuz son 8 senede 
yüzde 21,8, senede binde 27,3 de
recesinde artmıştır. Anadoludaki 
sekiz senelik artık yüzde 18,1 ve 
senelik artış nisbeti binde 22,6 dır. 
Demek ki, göçmenlerin Rumelide 
daha fazla yerle~mesi ve diğer se
beplerden dolayı Rumeli nüfusu 
daha çok artmıştır. Artış Anadolu 
sahillerinde yüzde 17,3, Garbi A
nadoluda yüzde 15,4, merkezi A
nadoluda yüzde 14,2, şarki Ana -
doluda yüzde 30,4 ve cenubu şar
ki Anadoluda yüzde 23,3 tür. 

Bu rakamlar bize derhal göste
rir ki, sekiz senelik artışta bu de
faki istatistiğin daha olgun usul
lerle yapılmasının da payı '7ardır. 
Memleketin şark kısımlarında se
kiz sene evvelki sayımda daha çok 
sayılmamış nüfus kalmış, bu defa 
sayımın maksadı hakkında yapılan 

propagandalar ve alınan tedbirler 
sayesinde, sayısız kalmış nü!us 
çok azalmıştır. 

Memleketin, nüfusu en kesif ye
ri' İstanbuldur. Burada kilometre 
murabbaı başına 159 kişi yaşar. 

Sonra 78 ile Trabzon, 48 ile İz
mir, 47 ile Ordu, 42 ile Zonguldak 
gelir. Bütün memleketin 762,736 
kilometre murabbalık sahasındaki 
vasati kilometre murabbaı başına 
21 dir. 

Jstanbul vilayetindeki 883,599 
nüfustan 457,343 ü erkek, 

426,256 sı kadındır. İstanbul semt
lerinden yalnız Sarıyer, Fatih, Ka
dıköyde erkekten çok kadın yaşı
yor. Sarıyerde 10,121 kadına kar
şı 9,919 erkek, Fatihte 87,641 ka
dına karşı 84,554 erkek ve Kadı
köyünde 30,318 kadına karşı 26,540 
erkek yaşıyor. 

Kadını erkeğe nisbetle çok az 
şehirlerimiz arasında bilhassa An
kara vardır. Burada 47,911 kadına 
karşı 74,809 erkek yaşıyor. Kırk
larelinde 301,05 erkeğe karşı 16,466 
kadın ve Karsta 28,218 erkeğe }{ar
şı 17,015 kadın vardır. 

Vilayetlerimizden erkekten çok 
kadın nüfusu olanlar Afyon Kara
hisar, Amasya> Antalya, Aydın, 

Balıkesir, Bilecik. Bolu, Burdur, 
Bursa, Çankırı, Çoruh, Çorum, De
nizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, 
Giresun, Gümüşhane, İçel, İsparta , 
Kastamonu, Kayseri, Konya, Kü
tahya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Si
nop, Sıvas, Tokat, Trabzon, Yozgat 
ve Zonguldaktır. Bunlar arasında 
kadın nisbetinin en büyük fazlalı
ğına Kastamonuda, erkek nüfusu
nun en büyük fazlalık nisbetine 
Kırklarelinde tPsadüf ediliyor. 

400 sayfalık cildin ilk yedi say
fasından bu malôrnatı çıkardık. U
mumi sayımın neticelerini göste -
ren cilt içinde yarın da dolaşmı
ya devam edec~ğiz. Dediğimiz gibi 
bu cilt bir gazeteci için de, meraklı 
bir vatandaş için de bir malumat 
definesidir. 

~MADA: 

Bir Dilencinin 
Bıraktığı 
Büyük Servet 
Soma, (TAN) - Senelerdenberi 

burada dilenen meczup Mustafa is
minde biri geçenlerde ölmüş, çocuk
lar bunun parasını evinde sakladı -
ğını keşfederek akın etmişlerse de 
bekçi ve jandarmanın müdahalesile 
bir şey elde edememişlerdir. Musta
fanın dilendiği paraları, harap evi -
nin içinde açtığı büyük çukurlara 
gömdüğü anlaşılmıştır .. Oradan çı -
karılan 150 lcilo ağırlığında ufaklık 
para., iki hamal ile hükumet daire -
sine sevkedilmiştir. Maliye memur -
larınca şimdiye kadar saydan bu pa 
ra 600 liradan fazladır. içinde, 18 ve 
19 uncu asırlara ait Türk ve Yunan 
paraları da vardır. 

Evin diğer taraflarında daha pa
ra olduğu söylenilmektedir. 

-----o,----
S. KARAHlSAR: 

Zehirli Gaz Konferansı 
Ş. Karahisar, ıT AN) - Ortaokul

da jandarma komutanı tarafından ze 
birli gaz hakkında bir konferans ve
rilmiş ve müteakiben Halkevinde 
Dikmenspor klübünün kongresi ya
pılmış ve heyeti idare seçildikten 
sonra Parti Kızılı.ıy heyetleri de top
lanarak bir hasbihalde bulunmuş -
!ardır. 

FIKRA: 

Binicilerimiz 
Duçe kendi eli~ le Musolini kupası

nı Türk binicilerine verdi. Giornale 
d'İtalia bu münasebetle diyor ki: 
"Teknik, atletik ve moral ~·iiksck 

vasıfları haiz olmadıkça hiçhir eki
pin Musolini kupası yarışı gibi en 
~etin bir imtihanı kazanmasına im
kan yoktur. Bu sebepledir ki, Tür'k 
süvarileri diinyanın en kuvvetli ve 
mahir siivarileri arasında hakh ola
rak mevki almıslardır. Ve bunu ~-ük 
sek bir liyakatle muhafaza edecek
lerdir.,, 

Ne kadar sevinsek yeri var. Biz or 
duya bağlı, ve onun biitün inkişaf
larını can alakası ile takip eden. o
nun muvaffakıyetlerini gönülden 
benimsiyen bir milletiz. 

Siivarilerimiz bize derin bir haz, 
ve Türk sporunun her şubesinde ça
lışan gençlerimize de giizel bir ders 
verdiler: sebatla, metodla, ve yalnı 
sanat aşkı, millet adını yükseltme 
iradesi ile çalışmak dersi! Sessiz v 
gösterişsiz, senelerce, hiçbir zorl 
tan yılmıyarak ve hiçbir kolaylık 
tan gevşcmiyerek, Atatürkün he 
Türkten istediği muvaffakıyet hede 
fine doğru yürüdüler ve muvaffa 
oldular. Hepsi isimlerini ekipin ,. 
onu Türk biniciliğinin yüksek şeref 
içinde kaybettiler. Gördükleri işin 
ferdi meyil ve zevki çok geride hıra 
kan bir milli hizmet olduğu düşün 
ccsini bir an hatırdan çıkarmadılar 
Kendilerini sevinçle kucaklarken 
bize emanet edilmiş olan davalard 
onlann misal verdikleri feragatli hi 
met düsturunu hakim kılmağa ça 
hşalım. - Fatay (Ulus) 

Bir Amerikab Gazeteci 

(Cirit Müminli) Köyü

nün Merakını Çekiyor 
Nevyork Taymis gazetesinin Mil 

letler Cemiyeti muhabiri B. Klaran 
Streytden dün bir mektup aldık. Bi 
ze on dolar gönderiyor ve diyor ki: 

"Uzun bir seyahatte idim. Türki 
yedeki zelzele felaketini geç habe 
aldım. Şimdi büyük bir merak v 
üzüntü içindeyim. Cirit Müminli k" 
yü acaba felakette.o zarar gören ye 
ler arasında mı? 

Ben bu köye çok bağlıyım. 192 
senesinde Samsundan Ankaraya gi 
derken yolum buraya düştü. Köylü 
ler, beni çok sevgi ile karşıladılar 
Aramızda derin bir dostluk kuruldu 
Senelerce muhabere ettik. Ben Ame 
rikadan son sistem bir nümune sa 
pan getirterek köye hediye ettim. 
Köy halkı da beni adeta bir hemşeri 
sayarak mü1"kii1Jeri hakkında beni 
le senelerce akıl danıştılar. 

Cirit Müminli Yozgat ile Ankara 
arasmdadır. Hafızam beni aldatmı
yorsa yaylı ile Kızılınnaktan Şarka 
doğru bir günli.ik mesafededil'. Size 
on dolar gönderiyorum. Eğer bu kö 

.. .. y 
zarar gormuşse mutlaka oraya gön-
derin. Görmemişse umumi zelzele 
yardım listenize ilave ediniz .,, 

B. Streyt' in talimatı dairesinde on 
doları kullanacağız. Yurdumuzun 
bir köyiine bu yakın sevgi ve alakayı 
gösteren Amerikalı gazeteci, bir va
kitler Filadelfiya Lecer gazetesinin 
muhabiri sıfati~·le memlekctimizd 
bulunmuştur. ilk oğlu burada doğ
muştur. Bu çocuk, aile içinde hala 
Türkçe (Küçük) adıyla anılır. 

~lVRlHISARDA : 

Kaza Merkezi 
Elektriğe 
Kayuşuyor 
Sivrihjsar: (TAN) _ Kaza merke

zinin elektriğe kavuşması için proje

ler hazırlanmış ve tasdik için Nafia 

Vekaletine gönderilmiştır· F li . orma -
tesi bittikten sonra tesisatı ihale o-

1 unacak ve az bir zaman sonra kaza 

elektriğe kavuşacaktır F b ik · a r a ve 
tesisat 35 bin liraya mal olacaktır. 

. Bundan başka Sivrihisar _ Eskişe
hır şosasının mühim bir kısmı bitmiş 
tir. Yakında katrnı muam 1 . e esı yapı-
lacaktır. Kaza merkezı'nd b' e ır orta 
mektep açılacağı hakkındaki haber-
ler muhitte büyük bir s . 

evınç uyan-
dırmaktadır. 



TAN 7 - 5 - 1938 

Askeri ittifak 
Yapılmadı 

Binicilerimiz ıu•111ıuu111111111111111111111111111111111~ ..... .! ............................ , 
.. UZUN HIKA YE § 

Günef takımı oyuncuları 

(Başı 1 incide) 
tır. Kral - İmparator ile Düçe Hitle
rin yanında oturmuşlardır. Derhal 
trampetler muttariden çalmağa baş
lamış ve Roma geçit resmi adımile 
Balila müfrezeleri, silahşörler, A
van - Grdaister, genç Faşistler, işçiler 
Mussolini forumu ve Venedik Aka
demisi gençleri, askeri mektepler ta 
lebesi, Karabinyer ve Humbaracı 
taburları geçmeğe başlamışlardır. 

Romadan V arşo- ~ -vaya Gidiyorlar § 
Fransa ve İtnlyada büyük zaferler : 

kazanan binicilerimiz Polonya mü- = -sabakalarına davet edilmişlerdir. Sü : 
vari zabitlerimiz 10 mayısta Roma- : 
dan trenle Varşovaya gidecekler - : 
dir. : -Vişide tedavide bulunan Orgene- : 
riil Fahreddin Altay gençlerimizin : -Nistcki muvaffakıyetlerini seyret - : 
mek üzere Nise gitmiş ve Roma mü : 
sabakalarında da hazır bulunmuştur ~ 

Orgeneral, binicilerimizin Alman : 
ve İtalyan ekiplerini yenerek çetin : 
bir müsabakadan sonra, "Kral,, ve : -"Musolini,, kupalarını kazanmaları- : 

-----.. --------------------------------------------.. ------Giines 
1 

• Besiktas 
1 l 

Maçı 

Yarın, Çarpışmada 

Kim Galip Gelecek? 

Daha sonra yapılan geçit resmine 
birçok kıtalar ve tayyareler, motör
liı kuvvetler, 21 kilometre menzilli 
152 milimetrelik toplar, tanklar, im 
paratorluğun yerli askerleri iştirak 
etmişlerdir. Geçit resmi iki saat de
vam etmiş, daha sonra Fuhrer Kiri
nal sarayına dönmüştür. 

Ç ekıcnlovakyanın vaziyeti 

na son derece memnun olmuş ve Bü : 
yük Şef Atatürke miisabakanın şe- : 
refli neticesini telgrafla bildirmiş- : 

--------AL TIN MASKE - -tir. ----Havas Ajansı muhabirinin iyi ha
ber alan bir membadan öğrendiğine 
göre Hitler Çekoslovvkya harici si
yasetinin, Çekoslovak-Sovyet ve Çek 
oslovak - Fransız itilaflarının tahfifi 
ve imkan olursa feshi suretile değiş 
tirilmesi için Italyanın yardımını 
istemiştir. Hitler bu talebini dün 
Konte - di - Kavur zırhlısında ser
detmiş ve saat l 0,30 dan 18 e kadar 
İtalyan donanması mahirane manev 
ralarına devam ederken. Mussolini 
ile beynelmilel vaziyetin başlıca ha
diselerini müzakere etmiştir. 

Fahreddin Altay subaylarımızla 

beraber Varşova müsabakalarını gör 
mek üzere Polonyaya gidecektir. Son 
müsabakalara iştirak eden yüzbaşı 

Eyüp Öncünün atı Ünal, Fransızlar
dan satın alınmıştır. Fransız ekibi 
bu atla çok çalışmıştır. Fransızlar 

bu attan çok şikô.yetçi idi. Hayvanla 
başa çıkmak hakikaten mii!?küldiı. 

Dünya müsabakalarında, bu attan 
bir fayda ümit etmiyorlardı. Ve bu 
düşünce ile de bu atı satmakta bir 
beis görmemişlerdi. Fakat, bundan 
evv~lki Nis müsabakalarında. Fran
sızlarla berabere kalan ve ikinci bir 
müsabakada Fransız atlarını geride 
bırakan Türk ekipinin atları arasın
da Ünal da vardı. 

: Fransızcadan Çeviren: Şef Yurdaç ~ 

Milli kümenin başındanberi hiç 1 mizde bir daha canlandırarak tetkik 
mağlup olmadan ilerliyen Güneşliler edince şu vaziyeti görüyoruz: 
le, onların en çetin rakipleri Beşik - Güneş muavin hattı topu yakaladı 
taşlılar pazar günü bir daha karşıla- ğı vakit doğrudan doğruya hücum 
şıyorlar. hattına geçireceği yerde hayli ~eride 

Geç<ın ay Beşiktaş sta(hnda yapı- bulunması dolayısile ekseriya etra
lan maçı Güneşlilerin ne şekilde ka- fını rahat gordiigü Rasihi besliyor
:zandıklan henüz gözlerimizin önün du. Rasih topu ilerlemiş bir cenah 
den kaybolmadı. O günkü oyunu da- muavini vaziyetinde alınca kendi yc
ha ziyade Güneş müdafaası oynamış- ri olan sağ içi sıfatile ortadan kaldır 
tı. Ekseri maçlarda pek müessir ma- mış ve bir pasta gidilecek yeri iki 
nevralarla ilerliyen Güneş hattı Be- pasta katett1nniş oluyordu. Yani Gü 
şiktaşlılan bir golle yendikleri mü- neş haf hattı ekseriya iki kademeli 
sabakada oyunlannı tutturamamıştı bir oyun tarzına bilfıihtiyar düşmüş 
}ar. oluyordu. 

Zannımızca, besleyiş şeklini böY 
O günkü maçı hatırlıyarak Pazar 

karşılaşmasını hesaplamıya çalışa _ le iki devreye taksim ettirecek tarz-
cağız. Hafızamm iyi yoklarsak, Be- da oyniyan bir Rasih ustalığı ve üs
şiktaş stadında Güneş mühacimle _ llıbünün güzelliğine rağmen kendin 
rinin dağınık hücum tarzlannın ra- den beklendiği kadar takımının mü
kip yüzünden olmadığını çabucak bu essirliğine faydalı olamıyordu. 
]uruz. o gün top, Güneş muavinle- Yazımızı ve hatırımıza gelen ihti
rindcn hücum hattına ve hücum hnt malleri daha ziyade uzatmamak ü
tında muhtelif mevkilere aktarılır- zere doğrudan doğruya tahminimize 

ken iyi kullanılamamıştı. Cenah mu geçelim: 
Pazar günü Güneşliler top bek -

avinleri çok defalar lüzumsuz sürüş
ler yapmak yüzünden sıkışık vazi -
yetlere girdikten sonra pas vermek 

mecburiyetinde kaldılar. Önü ve yan 
ları kapanmış oyuncular tabiatile 
verdikleri pası rakibinden aşırmak 

için yükseltmişlerdi. Yüksek mah -
rekli toplar ise, Beşiktaşm tam işine 
gelen bir avantajdı. Bu avantajı Gü 
neşten alan Beşiktaşlılar kendileri de 

biraz gayret ilave ederek yerden o
yunu ortadan kaldırmıya muvaffak 
oldulardı. Saha ortalarında dahi hava 
dan oyun htıkim olunca, pasların isa 
beti ve hücum sisteminin müessirliği 

kendiliğinden azaldı. Ve oyun çok 

defalar gelen toplara rakipten evvel 
vurmak şekline döküldü. 

Bu hali daha iyi izah edebilmek 
üzere bir misal ıılalım: 

Geniş kavisli yüksekten tevcih e
dilen topların bir oyuncudan diğe

rine gitmesi şüphesiz daha ağırdır. 
Rakip uzakta dahi bulunsa topu ta
kiben pasın gittiği oyuncuya yaklaşa 
bilir. Gelen yuvarlak meşini evvela 
kapma mücadelesini yapan bir fut
bolcü hem topu hakimiyetine almak 
hem de anında en münasip bir arka 
daşına geçirmek gibi müşkül iki iş 
karşısında bulunuyorlardı. 

Bu sebeplerle Güneş takımının yer 
den, ve derin paslı oynamak şartile 
müessirliği artan hücum kabiliyeti 
eksilmişti. Top. karşılamaktan ve 
şöyle böyle bir hizalamakla karşı 

kaleye doğru vurnıtaktan ibaret ka
lan maçta beyaz siyahlılar uzun vu
ruşlarile Güneşlilerden daha rahat 
bir oyuna girmişlerdi. 

Bu seler Güneş takımının ayni ha
talara düşeceğini zannetmiyouz. Ba
zı taraftarlar Güneş hücum hattında 
bu defa Rasihin bulunmayışını bir 
eksiklik olarak hesaplıyabilirler. 

Kanaatimizce geçen maçta Rasih 
hücumdan ziyade müdafaada kalmış 
bir eleman olarak vazifesini başar
mıya çalışmıştır. Halbuki müdafaada 
kanaatimizce, geçen maçta Rasih, 
muavin hattile mühacim hattı ara
sında bir nevi irtibat merkezliği yap 
mnk istiyerek pasların uzamasından 
ziyade kısalmasına sebep olacak yer 
lerde oynamıştır. 

lenmeden seri ve yerden oyunu her 
ne pahasına olursa olsun hakim kı

lacak şekilde oynarlarsa, Rasihin 
eksikliği yüzde beş nisbetinde dahi 
hissedilmeden müsabakayı Rasihin 
bulunduğu oyundan daha iyi bir neti 
ce ile bitirebilirler. 

Küçük Antant 
Konseyi Dağıldı 

(Başı 1 ıncıdc J 

Ağustos ayı sonlarında Bled'de yapı 
lacaktır. 

Küçük Antant daimi konseyinin 

resmi tebliği okunduktan sonra Ro
manya Hariciye Nazırı B. Komnen, 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"Sinaia toplantısı, Küçük Antnn

tın kuvvet ve hayatiyeti hiç bir za
man şüpphe götiirmez bir teşekkül ol 
duğunu bir kere daha isbnt etmiştir. 

Şurasını kaydediniz ki, bu kuvveti, 
bizler, yalnız sulh eserinin ve enter 
nasyonal iş birliğinin emrine koyu
yoruz. Küçük Antant, yalnız tedafüi 

statik bir teşekkül değil, fakat sulh 
yolunda taarruzi dinamik bir teşek 
küldür. 

B. Stoyadinoviç ve Krofta şerefle
rine dün akşam foisbor Kral şato
sunda bir ziyafet verilmiştir. B. Sto
yadinoviç ve Krofta, bu sabah Bel
grad ve Prag'a dönmek üzere Sinaia 
dan hareket etmişleridr. 

Macar gazetelerinin 
mütalealan 

Resmi mahfeller Diiçe ile Führer 
arasındaki mülakat hakkında en u
fak malumat vermekten bile çekin
mektedirler. Bununla beraber öğre
nildiğine göre Hitler miizakerelerin 
cereyan ettiği ilk iki gün zarfında 
birçok taleplerde bulunmuştur. 

Alman mahfellerinde söylendiğine 
göre büyük Avrupa devlctlerile mü 
zakerelere başlanılması için her şey 
den evvel Çckos ovakya ve müstcm 
leke me elclcrinin halledilmesi şart 

tır. 

Alman hudut/an dışında 
Çekoslovakya meselesine gelince 

öğrenildiğine göre Almanlar Duçeye 
üç buçuk milyon Südetin Alman hu
dutları Çekoslovakyanın harici siya 
setinde süratle değişiklik yapması la 
zım geldiğini söylemişlerdir. Alman 
lar Südet Almanlarının memlekete 
ilhakının memlekete ilhakınınDkde( 
ilhakının derhal halledilmesine ve 
lüzum görülmiyen bir prensip mcse 
lesi olduğunu kaydetmişler ve Al -
manyanın esasen yukan Adijdeki Al 
man ekalliyetinin Alman hudutlan 
haricinde kalmasını kabul ettiğini 

hatırlatmışlardır. 
Almanlar, buna mukabil Çekoslo

vakyanın harici siyaseti meselesinin 
hayati ehemmiyeti olduğunu kayde 
derek demişlerdir ki: 

~ ltalyan gazeteleri ne diyor? 
Mlano, 6 lA.A.) - Regime Fa~d ta 

gazetesi, B. Hitlcrin 1talyoyı ziyare
tini tamamile meskut geçen Papalı
ğın naşiri efkarı Osservatore Roma
no gazetesine şiddetlP hücum edi 
vor ve bu gazetenin Yahudilf' 
farmasonlara müsamaha gösterdiği-

ni, dindar İspanyolları katliama tu
tanlara dost göründüğünü ve bu hat 
tı hareketile, Mason localarının, Si
nagogların ve komünizmin takdirini 

kazandığı yazıyor. 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. bildi

riyor: 
Bütün sabah gazeteleri, büyük İ

talyan manevralanna geniş sütunlar 

tahsis etmekte ve büyük harflerle 
bu manevraların fevkalade bir inti
ba bıraktığını kaydeylemektedir. 

Paristeki aki•leri 
Paris, 6 (A.A.) - Havas Ajansın

dan: 
Siyasi mahfe11er, B. Hitlerin Ro

ma ziyaretinin mühim siyasi aksü
lamelleri olmıyacağı kanaatindedir
ler, Bu mahfillerin fikrince Duçe, ağ 
lehi ihtimal Almanya ile askeri bir 
ittifaka gırışmeyi reddedecektir. 

Çünkü. böyle bir ittifakın İtalyaya 
İngiliz - İtalyan anlaşmasile istih -
sal ettiği istifadeleri kaybettirmesi 
muhtemeldir. 

Ayni mahfiller, Kont Ciano ıle 

Blondel arasındaki son mülakatların 
neticeleri memnuniyet verici mahi
yette olduğunu ve İtalyanın Fransa 
ile münasebatını islah hususundaki 
arzusu gösterdiğini kaydetmekte -
dirler. 

Bu mahfillere göre İtalyanın, ayni 
zamanda Almanya ile askeri bir it
tifakta girişmesi hayret uyandıracak 
bir hareket olacaktır. 

Çekoslovakya hakkında siyasi 

Hatayda T ahri~ at 
Yapıyorlar 

(Başı 1 incide) 

Jandarma kumandam mesulle
rin mutlaka yakalanarak tecziye edi 
leceklerini bildirmiştir. 
Kayıt muamelesi buna rağmen de 

vam ediyor. 

Krrıkhanda kayıt ba,ladı 

Kırıkhan, - Anadolu Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor. 
Kayıt muamelesi bugün burada 

da başladı. Tabii şekilde devam edi
yor. 

Şimdiye kadar edinilen maliıma

tın tescil muamelesinin Türk cema
atine müsait şekilde cereyan etmek
te olduğu merkezindedir. 

Yaptıklarına pİfman olmu,lar 
Antakya, - Anadolu Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 

Şamda çıkan Eddifn gazetesi, 26 
Nisan sayısında başmnkalesine iri 
harflerle şu cümleleri başlık yapmış 

tır: 

Mazide yaptıklnnmızdan nadim ol 
duk, bunu bir daha tekrar etmeyiz. 

Atatürk Türkiyesi, Osmanlı Tür
kiyesinden başkadır. 

Araplar Osmanlılarla nasıl müca
dele ettilerse Kemalist Türkiye de 
öyle mücadele etmiştir. 

Eğer Arap şehitleri bugüne ka -
dar yaşasalardı Türklere bağlı en ya 
kın kimseler olurlardı. 

Geliniz, mazinin sayfasını kapa -
talım, çünkü o sayfa kendi nefsimi
ze vatanımıza kendi elimizle yazdı -
ğımız idam kararıdır. 

Bu neşriyat, Hataydnki intihap sı 
rasında alaka uyandıran bir mabi -
yet göstermektedir. 

Kont de Martel 
değiştiriliyor mu? 

Adana, 6 (Tan muhabirinden) 
Suriye Cümhurrcisi memleket içinde 

bir seyahate çıkacaktır. Suriye-Fran 
sız fevkalade komiseri Kont dö Mar 

telin yakında Parise gicieccği haber 
verilmektedir. Söylendiğine göre, 
Kont dö Martel Fransız hükumeti ta 
rafından başka bir vazifeye tayin e

dilecektir. Fransa meclis reisi Bay 
Heryo, Suriye hükumeti tarafından 
Şama davet edilmiştir. 
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Mermer kaya burada. dedi. 
Kanla karışan terimi sildikten 

sonra, önüme dikilen siyah mer
meri gördüm. 

- Taş, önden arkaya doğru me 
yillidir. Omuzunu daya ve yukarı 
it, ta ki, bir geçit açılsın. Arkasın
da altın maskenin saklı olduğu 
hücre var. Şimdi ne için yardımsız 

bu taşa malik olamıyacağını anlı
yordum. Kaderin beni o adacığa 
atmasile, çöl kızına talihin çifte yar 
dımı dokunmuş oldu. Kara merme 

ri ittikçe arkasında bir delik açılı-
yordu. Kadın, mavi burnusunu top 

ladı ve şayanı h3yret bir çeviklik
le delikten içeri atladı. Ancak ma
vi bir şimşek kadar seri idi. Taş, 
tekrar elimden kaydı. Fakat o, gir 
mive muvaffak olmuş_tu. Ben yere 
uzandım. Biraz içerde Raıacagını 

tahmin ettiğimden dinlenmek isti
yordum. Buna vakit kalmadan, 
ince bir sesle kara mermerin ar
kasından seslendiğini işittim. Ye
niden taşı kaldırmıya çalışırken: 

- Ne zaman atlıyabileceğimi ba 
na haber ver. Zira oldusum yerden 
dışarısını görmek benim için ka
bil değil 

Bütün kuvvetimi tophyarak taşı 
ittim. Ok kadar seri bir atlayısla 
kadın kumların üzrine dü tü. Ta
şı bırakıp yanına koştum. Önüm
deki parıltıdan gözlerim kamaştı. 
Bir aralık ŞJiurumu kaybeder gibi 
oldum. Kadının göğsüne doğru tut
tuğu altın, burnusunun mavi fo-

nunda daha cazip ve daha parlak 
duran haşmet, Dinç Alinin altın 
maskesi idi. Benliğimde, heyecan, 
zevk, hayret hepsi biribirine ka
rışmış, dilim tutulmuş gibi olmu~ 

tum. 
Çöl kal.JHeleri, Dinç Ali ve ave

nesinin Bahrel-el-Azrep'te mah
vından sonra, altın maskesini kıs
kanarak saklad:kları yerin binler
ce insan aramış Fakat onu ilk ve 
son, gören ben olmuştum. Kadının 
göğsünde sıktığı bu altın kümesi 
önünde nice insan korkudan irki
lerek kaçmışlardı. 

Göz, burun ve ağız delikleri o
yulmuş altın bir maske idi. Tam al 
nının ortasında, kocaman kırmızı 

bir yakut vardı. Bu yakut Tamerla 
nın tacındakinden, hatta Şah Is
mailin nişanlısına hediye ettiği ya
kuttan daha büyük: muhakkak ki, 
bir misli daha, dünyada görülme
mişti. Gözlermie inanamıyordum. 
Kadının kumlara bıraktığı altın 

kümesinin yanına çöküverdim. Mu 
zaffer bir ':- ırhı bana: 

- Zahmete değermiş değil mi? 
dedi. 

- Hangi zahmet, dedim. Bu ha
rika, dünya değer. 

Bir türlü gözlerimi alamıyor ve 
arada sırada parmaklarımla doku
nuyor, hayal. ihtimalini defediyor
dum. Bütün bir tarih, efsanevi bir 
maziyi yüklü duran bu küme be-
ni sarhoş etmişti. 

Kadının omuzumu dürtmesile. 
bu mestiden uyandım. Elile kar -
şısını göstererek: 

- Takip edilmişiz, dedi. 
- Takip mi? Nasıl? Kimin ta-

rafından? 

- Kaçalım, dedi. Uçurum geçi
dine onlardan evvel varıp, tahrip 
edersek, kurtulm&k ümidi var. Al
tın maskeyi kaptığım gibi kadının 
arkasından ko~mıya başladım. Bu 
menhus yerden kurtulmak istiyen, 
ondan ziyade ben idim. 

Beşiktaş stadındaki maçı hayali -

Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar poli
tik mahfellerinde Küçtik Antant top 
lantısından hararetli surette bahse
dilmektedir. Gazetelerin bildirdikle
rine göre Sinaia'da görüşülen mese
leler arasında KGçük Antant devlet 
leri dahilinde Yahudi meselesinin 
prensip itibarile halli işi de vardır. 
Yine. Macar gazetelerinin kaydettik
lerine göre, Milletler Cemiyetinden 
bahsedildiği sırada, Isviçre hükume
tinin bitaraflık bahsinde aldığı hat
tı hareketin Milletler Cemiyeti pak
tının 16 ıncı maddesindeki zecri ted 
birler işinden kendisini kurtarmak is 
tiyen memleketler için bir misal tcş 
kil eylediği netcesine varılmıştır. mahfiller, Çekoslovak meselesi yü -

zünden bir ihtilal çıktığı takdirde İ
talyanın hiç değilse bitaraf kalaca
ğı ve bu suretle İngiltere ile husu -
met haline girmekten içtinap edeceği 
kanaatini beslemektedirler. Filhaki
ka büyük Britanya hükumeti, Fran
sa, Çekoslovakya ile mevcut muahe
desi icabatından olan taahhütlerini 
tutmak mecburiyetinde kaldığı tak
dirde İngilterenin, Fransanın yarım
da mevki alacağını sarahaten bildir
miştir. 

Bütün dünyada efsane telakki e
dilen hakikati, medeniyete ben is-
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pat edecek, gösterecektim. Kırmı

zılı gulyabaniler yine etrafımda 
peydalanmıya başladılar. Bir ke-

re arkama dönecek oldum. Demin
ki Arap, bize yetişmek için taştan 
taşa sekiyordu. 

- Çabuk, çabuk ol. 

Diye kadına seslendiğim vakit, 
ayakları kanıyor ve nefesi kesili
yor gibi idi. Bir kadının bu dere
ce dayanabileceğini hiç tahmin et
mezdim. Halat köprüye geldik, 
Maskeyi ona vP.rdim. Benden ev
vel geçti. Bütün gayretimi sarfe
dcrek ben de onu takip ettim. Ö
bür tarafa geçınce: 

- Çabuk, bıçağını ver, dedi. 
Bıçağı alıp, halatın ucunu kes-

ti. Arkama ürp<.>rmeler geliyordu. 
Fakat elimde parıldıyan altın mas
keye. baktıkça .. 

J:\en buna malik olayım da is
terse bin ı._ 

.. " uçuruma yuvadan 
sın, diyordum. 

- Acaba kim olmat.. .:ııtimnli 
var? 

- Bilmem, tiedi. Hazinenin ye
rini bilen çok az kişi var. 

Adam köprüye tam erişmişti ki, 
kadın birdenbire canhıraş bir ses
le öne doğru atıldı. İplere sarılıp 
kalan adama, canını bin bir teh
likeye koyarak, Cllerini uzattı ~
tık bu adamdan başka bir şey gö
remiyordu. İki gün evvel onu, ko
ca denizin ka'rına bırakan bu a
dam. için şimdi hayatını veriyor

du. 
Yavaş, yavaş onu çekiyor Hayli 

zahmetten sonra kenara erişebildi. 
Herif kurtulrrıu,ı~u. Bu manzaraya 
bakark"" acayip bir haleti ruhiye 
ıı;ınde idim. 

Dinç Alinin maskesini çaldırnu
ya kadını sevkeden "kin" müsebbi 
bini tehlikede görünce, yerini aş
ka terketmişti. 

O ara, ayaklarım bir taşa çarp
tı, yere yuvarlandım. Ellerimle ça
lılara tutunmıya uğraşırken made
ni bir sesin kaya parçalarına çarpa 
çarpa yuvarlanrtığını duyuyordum. 
Bu, düşerken elimden fırlıyan Dinç 

Alinin heybetli maskesi idi. 

Oracıkta, belki bir saat hiç kı
mıldamadan, hatta bir şey düşün
miye bile muktedir olamadan ka
la kaldım. Yanıbaşımda peyda o
lan sesler, beni hakikate rücu et
tirdi. İkisi de yere bakarak ayak 
izlerimi takip ediyorlardı. Biraz ö
temde durdular Münakaşayı andı
rır bir şeyler konuşuyorlardı. Ni
hayet adam uzııklaştı. Kadın ara
makta devam cdiyrdu. Saklandı -
ğım çalının önune geldi. Ben, ne
fesim! bile kestim. Sanki bulundu
ğum yerin kokusunu almış gibi : 

- Burada saklandığını biliyo
rum. Maske nerede? dedi. 

- Uçurumun dibinde, dedim. 
Kadın dona kaldı. Başıma geleni 

anlattım. Hiç sesini çıkarmıyor
du. 

Birdenbire bıze doğru yaklaşan 
kocasının ayak seslerinden kendi
ne geldi. 

- Sözlerine inanıyorum. Dinç 
Alinin maskesinde şeamet varmış. 

Sen buradan kımıldama. Zira şeyh 
seni öldiireceğini söyledi Yarın sa
bah sahili takip et. Abhia'ya vô.sıl 
olursun. Allahaısmarladık. 

Ayni kelimeyı iz'ansızca ben de 
tekrar ettım. 

Esrarlı çöllerın zümrüt gözlu 
kadını, ceylan gıbi sekerek kocası
nın yanına koştu. Çalıların arasın

da kaktüslerin gölgesine karışa-
rak uzaklaştılar... (Bitti) 
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BİLMECE, BULMACA 

·-

Küçük Gezgin'in arabası elinden kayarak yokuştan aşağı 
yuvarlanıyor. Gezgin arabasını bulmak için dereye inecek, 
amma yol çok karmakarışıktır. Siz ona bu yolu gösterebilir 

1 misiniz? 

77 Numarala Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

77 numaralı mecmuamızdaki "Bilmece- Birer "Büyük kutu kalem boyası., ka-

Bulmaca,. yı dojiru halledenlerden hedi - 1 zananlar: 

ye kazananların listesi: Bakırköy 3 üncü mektep 92 Namık, 

Birer "Kesip yapıştırma albümü,. kaza- Çorlu Şecaeddin ilkokulu inci, 

nanlar: Bademiye okulu 15 All Karpus, lzmlr Pa· 

Yozgat ismet Paşa ltkokulu sınıf 4 te zar yerinde Alay bey 61 numaralı evde 

242 Fuat Erdemir, Eskişehir lnönU okulun Beria Saraçoğlu, Kızıltoprak Şahin kah

da 75 Feriha Eben, lstanbul 17 inci llko· ya ıokak 4 numarada Birsen Dikmen. 

kul 484 Hayrünnlsa, Urfa ortaokul 250 Birer "Küçük kutu kalem boyası,, kaza 

Lltlf Özden, lstanbul Pertevniyal llsesl naniar: 

81 İsmail Koçkapan. Soma gazete bayii Şinasi ve m Uveı.zl Rıd 

Bugünk~i 
Çocukların 
Terbiyesi 
Bugünün çocukları, dünün çocuk

larından çok daha bahtiyardırlar. 

Çünkü anaları, babaları daha uya

nık, daha anlayışlı ve daha bilgilidir. 

Bu yüzden çocuklarını da'lta güzel ter 

biye ediyorlar ve daha iyi yetiştiri

yorlar. 

Bugünkü analar, .babalar çocukla

rına: Büyükleri taklit edin! diyecek

leri yerde, onları geniş bir serbestlik 

TANrn Çocuk llave5İ 

RESİM BOY AMA 

Numarasız yerler: Sarı, 1 • Siyah, 

içinde bırakıyorlar. Kabiliyetlerinin, 12 . Kırmızı, 3 • Nar çiçeği rengi, 4 • 

istidatlarının olduğu gibi inkişaf et- Çok açık mavi, 5 • Çok koyu mavi, 

mesine meydan veriyorlar. 

Bu terbiye usulü, hemen 

bütün dünyaya yayılınıştır. 

6 - Açık gri, 7 • Koyu gri, 8 • Ten ren 

hemen 1 gi, 9 • Esmer rengi. 

Ummadığınız bir resimle karşıla-

Mesela, Avrupada bir çocuk ba-1 şacaksınız! 

kım evinde doktor olacak talebeler, 

sabahtan, akşama kadar bu bakım e- istedikleri gibi oynuyorlar ve her bi

vinde çocukları tetkik etmekle meş· ri kabiliyetine göre kendisine bir iş 

gul oluyorlar. Mesela, küçüklerin ha- buluyor. Onunla uğraşıyor. 
zıları resim yapıyor, kimisi bebek, Bunların başında bekliyen, terbi· 

misafirlik oynuyor, bazıları da mi- yeciler, doktorlar her çocuğu kabili· 

marlık yapmıya çalışıyor. Yani tah- yetine göre yetiştirmek üzere hazır. 

taları, taşları üstüste koyarak bir ev lığa girişmektedirler. 

inşa etmiye cabaLy~rlar. Do.ktor olacak talebelere gelince, 

Küçüklerin biitün bu hareketleri aldıkları notları saklıyorlar, son.ra· 

kabahat sayılmıyor. çocuklara daima dan çocuk mütehassısı oldukları za· 

güler yüz gösteriyor. Bu iti- man, bu notlar onların çok işine ya· 

barla küçükler sıkı altına alınmadan rıyor. 

Jalenin Y aramazllğı 

Bir:er "Resim örneği albümü,. kaza .. nan- van Zebun Bergam.ı. malmüdürll oğlu lı • ı Getirdiğim halıyı çabuk aç, akşa· 
lar: han Öner, Bursa Merinos fabrikası tube ma birkaç nıisaiir gelecek. 

İstanbul kız lisesi 1443 Türkan Ooğanoğ katibi Mahmut Nedim kızı Aysel, Hendek ' 

Al da sen, ne yaparsan yap! 
Mutlaktaki iş başımdan a~kın .• 

. ıu Fatih Fevzi Paşa caddesi 25 numarada inhisarlar memuru Sami yanında Nuran, 

MUk~rim Onur, Zile ziraat memuru kızı Manisa fUbe mülhakı binbaşı Neıet kızı 

Rühaar Ortug, Niğde ortaokul 91 Turgut Sümer. 

Kaıkal, Kütahya Barbaros ilkokulunda Birer "Mürekkepli kalem,. kazananlar: 

192 Vehbi Onar, Kars lnönü polis kara - Üsküdar Ahmediye türbekapı sokağı 13 

kol komiseri oğlu Nuri Özbek, Çanakkale numarada Nejat Olgun, Kadıköy cevizlik 

18 mart okulu birinci sınıf Birsen Günsay, şekerci bakkal sokağı 38 numarada Sadık 

Tarabya Ahıçelebl 17 numarada Vasillkl Be1iktaf 20 inci okul 4. ç den Lemi, radyo 

Konomu Ak'çakoca lıtlkUll ilkokulu 22 nu idaresinde Salih Zeki, Bakırköy birinci 

maralı Nazmiye, Kııdıköy Mühürdar cad· ilkokul 4 Uncü sınıf Nesrin. 

desi 143 numarada Munise Kesik. Birer "Albüm,, kazananlar: 

Birer "Büyük sulu boya., kazananlar: Bandırma yüzbaşı Danit çocuklıırı Öz • 

Konya İsmet Paşa ilkokulu 252 S. Neıe. can ve Erdoğan, Balıkesir Aziziye mahal· 

Adapazarı ortaokul 137 Nejat, lneboiu İliş lesi Kızpınar caddesi 121 numarada Mell

mada Oarsu okulu 10 M. Aydın, Trabzon hat Özmen, Arnavutköy iskele caddesi 117 

Zanuı erkek orta okulu 58 Burhan, Ve

zlrköprüde Süreyya Ketşafo_ğlu. 

Birer "Küçük sulu boya,, kazananlar: 

Bandırma Çınarlı mahallesi 52 numara

lı sokak 34 numaralı evde Kevser Yıldı • 

rım, Zile AJtrnyurt okulu beşinci sınıf 

Halile Hançer, Uşak aallye huku.k hAkl • 

mi oğlu Fevzi Öztürk, Mardin Emniyet 

müdürü o~lu HulOsl Kesklnbora, Gazlan· 

tep iş bankası direktörU kızı Muzaffer. 

numaralı evde Nesrin Araı, Malatya mem 

leket hastanesi operatörü oğlu Yılmaz, ı •. 
tanbul ticaret lisesi 1728 Mediha Öztep. 

Birer "Kart,. kazananlar: 

Kütahya Şafak çayhanesi Emin elile 
Mehmet Özdemir, Afyon Karahiaar avu -
kat Nazif oğlu Nevzat Kodaman, Balıke. 

sir Bürhaniye Karaağaçta Bakkal l lyas 

oillu Bürhan Öztürk, Trabzon Jandarma 
konak kumandanı oğlu Nedim, lmroz ada 
sı Çınarlıköy ilkokulu lstelyo Koggo. 

Şuna bir oyun oynıyayıın! 

İmdat .. Aman bellerim .• 

Ay .. Aman .• 

E?. İş yaparlcen bu kadar gilriilttl 
çıkarmayın yahu!. 

. 
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ÇOCUKLARA HiKAYELER: 

Mevsimsiz 
Ertan, on bir yaşlarında, gürbüz 

kuvvetli bir çocuklu. Ayni zamanda 
çalışkan ve sınıfının birincisiydi. Boş 
zamanlarında hububatçı babasının 

dükkanında oturur müşterilere gü
ler yüzle muamele ederdi. 

Herhangi bir sey lazım olduğu va
kit, koşar ve bir dakika gecikme-

den alır, dönerdi. 
Yalnız, Ertan, bazan bulundukları 

kasabaya bir slrk falan geldiği va
kit, meydanlığa gider. Uzun zaman 

oralarda sirkteki şeyleri, hayvanları 
seyrederdi. Böyle zamanlarda baba
sının siparişlerini, annesinin istedik
lerini almayı unutur, saatlerce sirkin 

etrafında gezerdı. 

Annesi, Ertana karşı büyük bir 
sevgi ve şefkat gösteriyordu. Çünkü 
Ertan dört kız çocuğun içinde bir tek 

erkekti. Bazan annesi, onu sinema
ya götürmekten de geri kalmıyor

du. 

Ertan, sinemaya bayılıyordu. Hele 
tayyare filmlerine... Böyle filmleri 
seyrederken kendinden geçer, mut
laka bir tayyareci olmayı tasarlardı. 

Engin denizleri 'aşan bir tayyareci 
olmak, hele tayyaresinden indiği za
man etrafına gazetecilerin toplanıp 
resimlerini alması .. 

Bu hulya içinde dalar giderdi. 

Babasına gelince, oğlunu kendisi 
gibi tüccar yapacaktı. Bu sene ilk 
mektebi bitirecek olan Ertanı Ticaret 
lisesine gönderecekti. 

* Bir gün kasabada, bir hava bayra-
mı yapılacağı ilan olundu. Oh! Ne 
güzel fırsat bu!. Ertan bol bol tayya
recilere, balonlara bakacak, tayyare
cilerin nasıl uçtuklarını görecekti. 

Bundan başka bir şirketin o gün, 
bir balon uçuracağı söyleniyordu. ,,. 

Ertan, sabahleyin erken kalktı. 
Beş, altı arkadaşile beraber balonun 
bağlı olduğu yere gitti. 

Balonun yanımı geldiği .zaman hay 
retle bakarak: 

- Ah .. şununla bir uçabilsem .. Sa 
hipleri oteldeler şimdi.. dedi. 

Arkndaşlarınd:ın biri: , 
- Pekalfi olur! diye cevap verdi. 

Her ?.aman havacılıkla kafamızı şişi
riyordun! İşte, fırsat bu fırsat! Hadi 
bakalım .. 

- Yok canım, Ertan bu işi bece
remez. 

- Niçin beceremesin ! Bahse gi-

Tayyareci 
rer misin benimle? 

- Nesine? 
- Bir kutu çukulatasına .. 
- Peki, bahsi mutlaka ben kaza-

- 1 
nacagım. 

- Görürüz ... 

Arkadaşları bôyle konuşurlarken 
Ertan düşünceli düşünceli duruyor-

du. 
Nihayet içlerinden biri: 

- Ben Ertanın nekadar cesur ol
duğunu biliyorum 1 dedi. Mutlaka 
meşhur bir tayyareci olacaktır.-o!. 

Bu sözler, Ertanın cesaretin] büs
bütün artırdı. Birden annesinin nasi
hatlerini, babasının tenbihlerini u
nuttu ve balonun sepetine atlıya

rak: 
- İpleri kesin• diye bağırdı. 
İpler kesilince balon, yavaş yavaş 

havaya yükselmiye başladı. O za
man Ertan, heyecanını saklamıya 

uğraşarak, titrek bir sesle: 
- Allahaısmarladık arkadaşlar! 

dedi. 
Tam bu sırada meydana doğru 

gelenler, balonun yükseldigini gö
rünce telaşa düşttiler. Ertanın annesi 
hemen koştu. 
Şimdi meydan dolmuştu. Herkes 

balonun ne olacağını, içindeki çocu
ğun akıbetini mC!rak ediyordu. 

Babası, müthiş bir teessüre kapıl
mıştı. Hemen bir otomobile atladı ve 
balonu takip etmiye başladı. 

Büyük bir telfış içinde mütemadi
yen gidiyorlardı. Bir aralık şoför: 

- Balon, yere iniyor! diye bağır
dı. 

Birkaç dakika sonra balon, sönmüş 
bir halde on beş metre yüksekliğin
de bir ağacın tepesine takıldı, kaldı. 

Bu vaziyet, Ertanın babasını büs-' 
bütün şaşırttı. Çocuğu oradan düşe
rek bin parça olurdu .. 

Bereket versin, soğukkanlılığını 

kaybetmiyen şoför: 
- Ben acele döneyim.. Bir yar

dımcı heyet' getirteyim! diyerek sü
ratle geri döndü. 

Beş, on dakika geçince büyük bir 
otobüs göründü. Uzun merdivenler 
getirmişlerdi. 

Baygın bir halde olan Ertan, kur
tuldu. 

Birkaç gün sonra kl!ndine gelebil
di ve mektebe devam etmiye başla
dı. 

Fakat, bu halden en ziyade müte
essir olan annesi idi. Çünkü kadınca-
ğız, zayıf ve hasta idi. Bu heyecan 
onun iki, üç ay hastalanmasına ve 
yatmasına sebep olmuştu. 

KÜÇÜK YAZICl~AR MÜSABAKASI 

• KOçDk okuyucularımız: 
TAN - ÇOCUK aizler için bir kUçük yazıcılar. mDaabakası açtı. O gUnden
berl birçok yazı, şiir aldık. Bazıları, yarın için bize çok 141yler mUjdellyor. 
Fakat alz de blllrılnlz ki, bu yazıların hepalnl birden çıkarmamıza lmkln 
yok. Sıraya koyduk. Her aayım_ızda birer lklıer basaca6ız. Sonunda da ara
larında mecmuamız yazıcıları tal'afından bir seçme yapılacak ve en güzelle· 
rlne hediyeler vel'llecektlr. KtıçUk yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK alzden da· 
ha gUzel yazı ve ıllrlel' bekler •• Yalnız yazıluın uzun olmımaaına, ve ço· 
cukları, yani ılzlerl alSkadar edf'r mevzular aeçmlye dlkkıt edin eml7 • 

Ayhanm Y aramazlağı •ı 
Küçük Ayhan, çok afacan 

bir· çocuktu. Hiç bir gün bir ya
ramazlık yapmadan durmazdı. 

O yaz okullar tatil olunca onu 
büyük babasına göndermiş -
lerdi. Ayhan oraya gidince kii
çiik bir ırmak görmiiştü. Birkaç 
giin sonra büyük babasının kö-
peği Çomar ve kedisi Pamukla 
arkadaş olmuştu. Her giin onlar 
la oynar, eğlenir, hayvanların ca 
nanı acıtmadan durmazdı. Bir 

gün Pamuğa çok fena bir oyun 
oynamıştı. Zavallı pamuk bir kö 
şede uykuya dalmıştı. Yavruları 
da bir köşede bir kutunun için-
de uyu:rorlardı. Yaramaz çocuk 
bunu fırsat bilerek annelerini u
yandırmadan gidip kutuyla yav 
ruları aldı, doğru koşa koşa, ır

mağa gitti ,-e kutuyla yavruları 
ırmağın içine bıraktı. Ya,•rular 
birdenbire uyanınca ne görsiin
ler? Irmağın çoşkun sularında 
sürüklenip gitmiyorlar mı? Acı 
acı feryada başladılar. Yaramaz 
çocuk bunları neşe ile seyredi
yordu. Pamuk yavruların ferya
dile. uyandı ve o da ırmağın ke
narına gitti, acı acı miyavlamı-
ya haşladı. Ne ise Çomar bu o
lup bitenleri görmiiş ••e hemen 
ı;uya atlayıp yavruların gittiği 

~·ere doğru yüzmiye haşlamıştı. 
Yaramaz Ayhan orada daha faz 
in durmayıp hemen eve doi;'u 
kaç.mıştı. Çomar en nihayet ku
tuyu yakalayıp kıyıya getirdi ve 
Pamuğun yavruları böylece kur 
tarıldı. · 

Zamen Sakal 
61 inci ilkokul 4-c de 407 

Zamcn Sakal'a: 

OKUL 
Okulumu severim 
Hem de hergiin giderim 
Okul benim bir yuvam 
Ben okulsuz duramam 

Emet: Yatılı okul sınıf 4 ten 

Tekin Önder 

Arttıırmanın Faydaları 
Eskiden bir mahallede oturan 

iki ·çocuk vardı. Bunlardan bi -
rinin ismi Ahmet diğerinin de 
Hiise~·in idi. !fiiseyinin ailesi 
gayet fakir Ahmedin ailesi zen 

gindi. Bu çocuklar biribirlerile 
çok iyi geçinirlerdi. Ahmet mek 
tebe gitmez kendi kendine şöyle 

diişünürdii: Nasıl olsa ben ken
dimi geçindiririm; niçin o hoca
lardan 'dayak yiyeyim!. 

Fakat Hiiseyinin fikri bunun 
aksine idi. O çalişıp çabalamak, 
adam olmak, ailesini sıkıntılı ha 
yattan kurtarmak istiyordu. Hü 

seyin annesinden aldığı on para 
nın beş parasını yer, beş parası 
nı da bir kenara atardı. Nihayet 

o, ortaokula oradan yüksek mek 
teplere giderken Ahmet, daha 
mektebe nyağını atmamıştı. Ni
hayet Ahmet elindekini avucun 

dakini harvurup harman savur
muş, on parası kalmamıştı. Ai-

lesinin öJiimii iizerinc artık di -
lenciJiğe başlamıştı. Hiiseyin ar 
zusuna erişmiş bir sübay olmuş
tu. 

Arkadaşlar siz de Ahmet gibi 
han·urup harman savurmayın. 

• Bakırköy Ortaokul 2-c No. 5 

İhsan Akışık 

•1 i 
' ' 

"Ayhanın Yanımazlıkları" bilhassa çocuk kalbini, anlntınnsı bnkımındnn kıymet 
lidir ... Yalnız bu küçük yazıcıya ağabeyce bir nasihatimiz var. Tabit bize darıl- . 
mnz. Cümle1erl biraz daha kısa yazmağa dikkat etsin.. 
Yazıdaki ufak tefek elimle hntıilan onun bu kusurundan geliyor ... 

Tekin Önder 
Şiiriniz güzel .. Onda yaşınızdan umulmıyacak kadar kuvveUi his ve fikirler 

var. Yalnız size bir allnbey nasihati: Vezin ve kafiyelere biraz fnzlnca dikkat et
meniz lfız.ım .•. 
Ihsan Akışığa: 

Aferin İhsana .. Ynzı sade ve güzel .• Bilhassa çok yerinde bir ders vermesi 
bakımından takdire değer ... İhsanı tebrik eder, bu ycildn yürümesini dileriz .. 

ALPLE BABASI • Kendine yapllanlara 

fi@ 

'·ı 

Çocuklara fıkralar : ............. ~~-

Kuslar ve 
' 

İnsanlar 
Bugünlerde kırlara, ormanlıklara 

çıktmusa etra!ınızda, kuşların yu\·a
larını kurmak için öteberi araştırdık 
larını görmüşsünüzdür. Yuvalannı 
kurmak için ku~lar bahçelerden, ko
rulardan gagaları ile dikkatli dik
katli kiiçük bir takım otları, incecik 
dalları tutarlar ve yuva kuracakları 
yere taşırlar. 

Yolda, daha sağlam ve güzel bir şe 
ye rastladılar mı, hemen, ağızların
dakini bırakırlar ve inip, eördiikleri 

şeyi alırlar. 

Kuşları, bu zamanda biz daha se
vimli ,.e çalışkan buluruz ve onları 
çalışırken görmek bize daha büyük 

bir zevk verir. 
Bizler de çocuklar, aşağı yukarı 

semanın bu küçük sakinlerine ben
zemiyor .muyuz? Annelerimiz, baba
larımız bizim için de ne giizcl yuva
lar yaparlar. Dnha dünyaya gelme
den hepimize birer yuva hazırla
mazlar mı? Kimisi bize tahtadan gii
zel bir beşik, kimisi güzel, se,~imli bir 

yatak ... 
Her ana, baba kndi kudretine gö

re, doğ'n çocuklarına ihtima~1la bir 
yuva kurnr; onu renkli kiiçiik yor
eanlarla, ipek yastıklarla süsler. Kü
çük, miniminicik elbiseler, çamaşır
lar dikerler. 

Hulasa, dünyaya gelecek olan ço
cuklarına her fedakarlığı yapmaktan 
çekinmezler, kendi yiyecekl~rinden 
giyeceklerinden kısarlar, ona hazır
:1ık yaparlar. 

Hele çocukları dünyaya geldikten 
sonra. anneler, gece. giindiiz uğra

:şırlar, uykudan mahrum kalırlar, ço
cuklarının üşiimrmesi, hastalanma
ması, rahat etmesi için kendi rahat
larını feda ederler. 

Sizler, küçükken aklınız ermediği 
için hazan sabaha kadar ağlar, bağı
rırsınız. Sizin hu bağrışmız, anne
nizin rahntsızlığınn mal olacağını dü 
şünmezsiniz. 

Anne ve babanızın sizleri biiyüt
mck için çektiği sıkıntıları hiç dii~ü
nüyor ınusunz? 

Minimini kuşlar, yuvalarından çı
kıp gidince annelerini, babalarını he
men unuturlar. Onları tanıyamazlar 
bile .•• Fakat onlnr birer kuştur .. Ço
cuklar, hiçbir vakit insan olduğunu
zu unutmayın! Her zaman anne ,.c ba 
banıuı saygı ile, sevgi ile bağlı ka
lın, onları üzıncmiye çalışın! 

. 
iI.TE BUNU 

. . ' ~BiLMiYORDUM • 

Camdan Çalgdar Eski Gemiciler 
Eskiden gemicıler 

gemilerinin süratini 
şöyle ölçerlermiş. 

Suya bir odun a 
tadarmış. Bu odun 
geminin kıçına gidin 
ciye kadar geçen za-

r '' manı bir tarafa kay 
\ 'IJ dederler, sonra gemı 

' · nin boyunu ölçerler. 
Resimde küçük bir orkestra takımı ı Geminin boyu k.:ıdar bir mesafeyi 

görüyorsunuz, bu orkestra Almanya- ı katetmek için lazım gelen müddet 
dadır. onlara ı?eminin siıratini verir. 

Orkestrada çalgı aletlerinin hepsi 

camdan yapılmıştır. 

* 
Satıcı KadJnlar 

Afrikanın Nierya denilen memle
ketinde satıcı kadınlar pazarlarda, 
bütün ötelerini berilerini yere serer
ler. Toprağın üstüne yayılan sebze 
ve meyvalardan artık hayır bekle
yin! 

* 
ilk Bisiklet 

k~Al 
İlk bisiklet 1883 yılında icat olun

muştur. Bu tek tekerlekli bisikletle 
ancak kısa mesafelere kadar pek 
zahmetle gidilebilirdi. 

Halbuki şiındikı yarış bisikletleri 
ne rahat ve güzeldir. Saatte 45 kilo
metre mesafe katediyorlar. 

* 
Japon Rahipleri 

Japon rahipleri mabetlerine gir
meden evvel bir duşun altından ge
çerler. Bu duşun suyu mukaddestir. 
ve ayni zamanda okunmuştur. Dün
yadaki insanlar ne yapacaklarını şa
şırmışhtr artık, de&ril mi? 

* 
Goriller 

Goril maymunu
nu ihtimal sinema 
da görmüşsünüzdüı 

Bu gayet büyi.ik bir 
hayvandır. Korkunç .. 
bir manzarası vardır. · 

Goriller, diğer 

maymunlar gibi a

yaklarının üstünde 
yürüyemezler. 

Yürürlerken ellerinin 
üzerine basarak giderler. 

.... 
mafsallan 

aldırmadı. Fakat oğlunun da ağladığını görünce-. 

G> 
~ 

1 ~~· 

@ 

~ .. 
" < ~l 

~ .. 

KahkahcM 
.,..._. u • ....._ ... u .. ......, 

Nereye Giderler ? 
Öğretmen - Bir 

gemi batarken bü
tün fareler onu ter
ketmiye hazırlanır. 

Demir - Peki Bay 
öğretmen nereye git
mek içi~ gemiyi ter
kederler? 

* Fail Nerededir? 
Öğretmen - İnek ot ~~· , 
luyor dediğim vakit ... D 
fail nerededir? 1~· .. 

Talebe - Çayırda ~IH - ' 
dır bay öğretmen. 

* 
Geçmemiş 

Doktor - (hasta
ya) - Geçen gün vi
zite ücreti olarak ver 
diğiniz para geçme
di!. 

~ 
1 

) 

Hasta - Ne tuhaf .. Tedavi etti-
ğiniz hastalığım gibi. O da geçmedi 
Bay doktor. 

, Görünmiyormuş 
Öğretmen (Yılma

za) - Yazdığın imla
da iki kelime tama
mile okunmıyacak bir 

halde? 

~ 

Yılmaz - Hangi kelimeler bay öğ 
retmen? 
Oğretmen - Bahçeyle, ağaç! 

Bahsi Kazanmış 
Sekiz gün ye- _ 

mek yemeden ve 
sekiz gece uyku uyu· 
madan duracağıma 

dair bahse tutuştuk. 
- Bahsi kazandın 

mı? 

- Evet .. Sekiz gün gündüzleri uyu 
dum ve geceleri, yemek yedim. 

* Neden Kırllmış ? 

üstünde duran saat '.' 
Salonda masanın .i 

kırılmıştı. Annesi 
Ccngize sordu: ' 

- Saat neden kı- ~~ 
rıldı? - - -

- Neden olacak anne.. Her za
man sen saat ileri gidiyor demez 
miydin . Bu sefer çok ilerledi ve ma
sadan d.üşerek kırıldı. 

~,,.,,.......,~'""' .... '""'"" 
~ Çocuklar, Dikkat Ediniz t 
~ Gönderdiğiniz "Bulmaca-Bilmece,. 

zarfluının Dzerlne mutlaka o mec· 
muamızın numal'asınJ, yazma\ıaınız. ~ 
Mesell bu nUahamızl'akl "Bulma • s 

~ 
~ 

~ 
~ s 
~ 

' ~ 

ca - Bilmece,. nln hallini yollarken 
zarflar Uzerlne (79 numaralı bilme· t 
cenin halli) demellılnlz. Ayni za· t 
manda zarfın arkasına adresinizi o• i 
kunaklı olarak yazmalısınız. Zarf • . 
larının Dzerlnde böyle mecmua ınu

marası ve kendi adresi bulunm ıyan 

hal kA!iıtlarına hiç bakılmıyacaktır. 

Haberiniz olaun çocuklar. ÇUnkO 
bunu al"tık yazmamak niyetindeyim • ~ ,._,_,.......,.......,,., • ......,......., "'-'"-'"'iLi......,~-"-
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EYM MiL 

Şamilin Bu Hareketini 
kumandan Haber Almıştı 

C:.bk tarafından gönderilen pro 

la ilfal edilen bazı 
avullan ve kabileleri is

ediline, bu muhit, pek o ka-
r~ edilecek halde delildi. 

t ... Şeyh Manaurun, ve bil-
Gazi Mobammedin zamaıı

bu ild mücah1c:le büyük 
lberbutiyet göltermif olan Çe

..-ıııt.t •• -, kısmen Çarlığın istilbı-
llrdikten IODra, eUi vatanper

• ..,.__ hillerlnl kaybetmiflerdi. 

itte bütiln müzakere, bu esas ü
yüriimilf ve fU karar ve-...... ~ ..... 

'* 
Ş amil, daha bili Andl clva-

rmda idi. Mütemadi ~ 
malan ve m6-tr telkinleri ..,... 
sinde, Avariatan h111ludu tberlnde 

bulanan Çeçen kabllelerlıd tekrar 

elde etmlftl ft bunlar vuıtulle de 
birkaç defa Rus askeri batlanmn 

arasından seçerek ÇeçeDiatanın iç 

awllanna kadar da Fmff, oralar
da da kAfl derecede tem hUIUle 

ptirmiJU. 
Şamill puauya dÜf(ll'mek ütlym 

ıeneral Kuluk ile, • tertip eclllen 
plan muciblnee • b9fam çevirip o 
tarafa balmu.Ja lOlmn IÖflDedeDt 
dolnadan dolnı1a Şamllln ft O.. 

zi Mohammedin aziz yurtlan olan 
Gimrl üzerine inmişti ve Gimrl 
Pınan denilen yerde tevakkuf et
miştt. 

1 E K 
İHRACAT: 

Fransaya 
Mal Göndermek 
Güçleşiyor 
Fransız franguım diltmesl üzerine 

1'rama ile lt yapan lhracat91 tüccar
lar telAp düf"'üflerdir. Fakat an
pjmanları lngiliz liran üzerinden o
lanlar bu tel6pn lüzumsuz olduğunu 
aöylüyorlar. :Fransaya daha ziyade 
keçi kılı ve yapak gönderilmlfti. Ve 
bu maddeler üzerinde geçen sene faz 
la mal verildiii halde bu seneki fi
yatlarla Framaya mal göndermek ka 
bil olamıyacağı an1aşılmaktadır. 
Fransa ile mukavelesi olmıyan tüc
carlar yeniden angajmana girmemek 
tedirler. Frangın diltmesi Fransa ile 
lt yapmak tmklnlannı azaltmakta
dır. 

o N o 
GONLOK 
PiYASA 

Zfraat 'Benhsmm buidQ'larmdan 
70z otuz bet bin kilo :rıunu111k 5-1 
çavdarh buidQ'lar IJ,28 kunqtan, 
IO bin kilo sert bulda7 IJ,20 kunqtan 
aatılmqtlr. TQcear mah olarak Kara 
bipmn Hri bulda7lanndan 10 bJa 
kild IJ,10 dan ve IO bin kilo Polath 
ekstra buldQı M,23 kurut anam 
da •tılmıftlr· 

Antal7a mmtakuınm arpa1ann -
dan 70& bin kiloluk bir parti d6kme 
olarak 4,08 kunqtan verDmlftlr. Yu
laf doku bltmlf oldulundan mevcut 
kalan mlktann ~ti )'(lbebnlş ve 
kilolU 5,30 ltunıft8n verilmlltlr. 

'* Balıkedr an muırlannclan 30 bin 
kilo çuvallı fop kllOIU 5,15 kunqtan, 
Bandırma mah 24 bin kilo euvalh 
5,17,5 kuruftan. ayni mmtakanm ı 
bin kilo bir parti mısın 5,20 kuruftan 
ve on IClnd• vapur teslimi 15 bin kilo 
luk diler bir parti.t ld1olıu 5,17,5 ku
rustan •tılmıfbr. 

* 

PARALAR 
Alll ..... ....... 

Dom 

t 
Unl ..... ... 
Drldml ........ 
r... t ......... 
CND~ 
Mllrlr 

1 Doll .... 
""' Dmr ...... 

• 
M 1 1 
OFISı 

Buğday işi 
Hakkında 
Tetkikler 
U)'UfturucU maddeler lnhtsan mü 

dürü Hama Osman bu hafta fehrl
mize gelecektir. Hamq Olmanın ye
ni kurulacak hububat ofisinin mü
dürlüğüne gettrileceğl söyleniyor. 
Yeni ofis müdürü f9hrlmizde kurula 
cak ofis hakkında tetkikat yapacak
tır. lktısat Vetaleti ihracatı tefldllt 
landırma müdürü Servet dahi Ham
za Osman1a birlikte gelerek tetkika
ta iftirak edecektir. 

Ziraat 
~ongresi 
Azası 
Mayısın ylrmlslne dolru Ankara

da toplan•cak ziraat konar-tne, çit\ 
lik sahiplerlle hayvan yetlftiricl ~ 
çilerden murahhas eeçi1mes1 içln Zi
raat V eklletinden Villyetlere gönde
rilen emir üzerine her villyet, vet&
letin talimatı dairesinde murahh•ala 
nnı seçmif ve lsimlerlni Ankaraya 
bildirmi§tir. Villyetlerden leÇilen 
murahhaalann tam lilteıdnl veriyo
ruz: 

Bir Beton Arme 
Cemiyeti 
Kuruldu 
Londrada çimento ve beton anne 

adiyle yeni bir eemiyet tefld1 olun
muttur. Cemiyet çimento ve beton 
arme intutındalri tekAmfilün ehem 
mlyetinl izah için bl'OfÜrler netretmiş 
ve mlmarlan tar"1ncfan konferanslar 
vermiye baflamıttır. Bütün dünya 
memleketlerinde bu tarz inşaat yapıl 
maaı için Defriyata baflanmıfbr Ce-

~~~-!_-:_Me tubeler açılm;mna 
ç~'8Ull'. Bu arada Türld ede 

:.!:=!arulmam için ···t!.--
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MUNZAM KILOMETROIJI 
YAPAN YAS iLE 

.)TA DUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
). No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve Hissesi Hisseye Gö. 

1049 Ortaköy 

1350 Beyoğlu Kocatepe 

4035 Galata Kemankeş 

4746 Üsküdar Altunizade 

4888 Arnavutköy 

5793 Kuzguncuk 

6666 l3cyoğlu Pangaltı 

6736 Halıcıoğlu 

6798 Kuzguncuk 

6977 Heybeliada 

7305 Küçükpazar ZindanJrnpı 

8006 Heybeliada 

• 

E. Karanfil E. 4 
Y. Mor Karanfil Y. 8 

E. Valide Çeşmesı E.129 
Y. Tnksim cad. Y. 131 
Yüksekkaldınm Ka- E. 112-114 
rnköypalas karşısı Y. 102-104 

Küçük Çamlıca yolu 8 

Yeni Birinci ve ikinci E.8Mü. 
Mahallen Üvez 
E. Hacı Kaymak E. 110, 
Y. İcadiye Hamamı Harita, 537 
ve Tenekeci 
Ferah, Kokina ve 
Baruthane cad. 137 Mü. 
Bademlik E. 74-76-78 

Y. 64-66 
E. Hacı Kaymak E. 13 Y. 12 
Y. Kocabaş Mahallen 12 ve 24 
E. Kuyubaşı 48 Ada: 55 
Y. Uluğ Bey Parsel: 27 
İpciler cad. E. Y. 44 

Ada: 356 
Parsel: 14 

E . Sarıyani Y.11 
Y. Karakol ve Ada: 22 
Ortayol Parsel: 2 

Hanenin 1/4 His. 

94 Metre Arsa 

Muhammen K . 
60 açık 

arttırma 

1150 Kapalı 
Zarf 

Eski Postahane Binasının 400 Açık 

15/ 120 hissesinin tek- Arttırma 

rar 2/16 His. 
1722 Metre Arsa 

Arsa 

1722 Kapal 
Zarf 

270 Açık 

Arttırma 

Kagir hane ve arsanın 680 .. 
1/2 His. 

6201 Metre Arsa 

Ahşap hane ve dükka
nın 25/112 his. 
Kagir hanenin 1120/ 
4752 His. 
Ahşap hanenin 6984/ 
22680 His. 

3110 Kapalı 
Zarf 

130 Açık 

Arttırma 

350 " 

150 " 

KD.gir Tonoz dükkan 1100 Kapalı 
ve üzerinde odanın 1/4 Zarf 
His. 
Arsa 100 Açık 

Arttırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 18-5-1938 tarihine 
diİC:Pl'l rAl""IAmhq ı:fi;nfi C:JıRt 14 fleflir !=\<1t1c: n'ltt,.,l,a<ı•l"<>n rt<>vl"i,..,;;h<ırHl ho nnc:ilr>nil" 

ç~~::~!:\l~a::!ış:~~~:s~~~!!~n a~ D E ....... ı· z B A ....... K 
inci Pazar günü sabah saat 10 da. r ·~ ·~ ~ 
Taksimde Ayazpaşada Alman sefa-

reti karşısında Tülin apartıma- lstanbul Şubesi Direktörlüğünden : 
nının 8 numaralı dairesinde mev.cut 1 
ve Bankalar aleminde gayet maruf 
bir şahsa ait gayet zengin eşyalar a
çık arttırma ile satılacaktır. Ceviz 
kökü kaplamalı ve meşhur Soflano 
fabrikasının mamulatı 11 parçadan 
mürckkt\) emsalsiz kübik yemek o

da takımı, şehrimizin yegane bronz 
işleri fabrikası mamulatı, ağaç kısmı I 
pistole boya ve tekmil nikel gayet 
zarif yatak oda takımı, 8 parçadan 

mürekkep, ve tekmil yeş\1 ipekle 
kaplı nadide bir .salon takımı, meş-

hur Çirigotinin 3 parçadan mürek
kep emsalsiz bir kütüphane takımı, 

Scvres ve yıldız büyük vazolar, Saks, 
Viena, Blö·Blan ve sair hayli kase, 
tabak ve vazQlar, muare ve kadife 
perdeler, Eskenazi işi güzel misterler 
zarif bir çocuk odası, asri divan, a-
çık renk elbise dolabı ve şüonier, as 
ri ve istil elektrik avizeler, ağaç oy
ma ve eski stofa kaplı gayet zarif 2 
yaldızlı koltuk, pelesenk kübik 2 kol 
tuk, Şam işi mozaik ve sedefli tabu
reler, yepyeni gaz fır1nı ve gaz ocak 
ları vesair hayli ev eşyaları. Son mo 
del Frijider, Sahibinin Sesi emsalsiz 
bir gramofon möble, 1936 Modeli Te 
lef unken radio ve gramofon, Hoff
mann markalı emsalsiz çapras telli 
piyano. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: Davacı Despiıia, An
na, Kornelia ve Amalya vekili avu
kat Yervant Latif tarafından, lstan
bulda Zeyrekte Hacıkadın mahalle
sinde 56,58 No. lu dükkanda mukim 

Andon Delada varisleri Despino, 
Hristo ve Eftim aleyhlerine 938/51 

No. lu dosya ile açılan fekki haciz 
davasının yapılmakta olan muhake
mesinde müddeialeyhlerin ikamet
gahı meçhul olduğu polisçe yapılan 
tahkikattan anlaşılmasına binaen na 
nen davetiye tebliğ edilcliıri halde 
ma~emeye gelinmemiş ve vekil da
hi gönderilmemiş olduğundan yirmi 

gün müddetle muameleli gıyap kara 

1 - Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir işleri eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 13 Mayıs 1938 Cuma günü saat on buçukta şubemiz 
Materyel Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşüleri Materyel Komisyonunda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve sa

atte Komisyona gelmeleri. 

ODEON 
Plak F abrika.sımn yeni artisti 

Bayan i F A K A T 'in 
Yeni okuduğu plaklar 

Nr. 270221 -
Nr. 270222-

Beni sana bağlıyan 

Benim olsan (Y aseminJ 

Mihnetle geçen 

Çözmek elinde değil 

BESTEKAR: SADETTiN KAYNAK 
Satıta çıkarılan ve çok kıymetli eser!eri havi olan bu plaklar 

cidden tavsiyeye tayandır. 

17449 

17450 

Son çıkan 

COLUMBİA 
PLAKLARI 

BAYAN RADiFE 
Çözmek elimde değil (J\fiizik Sadeddin Kaynak) 
Su boşanır sel olur (Müzik Sadeddin Kaynak) 

BAYAN RUHAT 
Damla Damla (.Müzik Yesari Asım) 

Sensiz yaşayan ,, ,, ,, 

.. ________ Bu pliikları tavsive crfori?.. ••••••••-

·ı ....................... ,, ................. ~ 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

rna.mulatımızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

A vnıpanınkinden daha yükaek ve hem de 
rının ilanen tebliğine ve muhakeme fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
nin 6-6-938 Pazartesi günü saat 10 a Toptan sa.tıt yeri: Tahta.kale caddesi No. 51 
talikine mahkemece karar verilmiş l •••••iill•••••••-• ••••••••••••• .. 
oldu~ndan tarih! . ilandan itibaren p •••••••••••••••••••••ılll•••••1• 

::h~~:ı:;~l~~:a~tı~:;ae!~11~::!f~ ;: s 1 RKErı· HAYR.IYED EN : 
!inmediği takdirde gıyaben hüküm 

ve karar verileceği ilanen tebli~ olu , M u· . H . M 
1
. L A- N 

nur. (7550). 1 
Fatih Sulh Uçüncü Hukuk Hakim

liğinden: 938-43 Kürkçübaşı M. nin 
Çeşme sokağında 24 No. lu evd~ 26/ 
4/1938 gününde ölen Ahmet Hasan 
Mehmet kızı Meryemin alacak ve 
borçluların bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerin üç ay zarfında mahkeme

ye müracaat etmeleri, aksi takdirde 
metrukatı hazineye intikal edeceği 
ilan olunur. (7556). 

ZA YI - 2499 sicil numaralı ara

bacılık ehliyetnamemi kayt>cttim. 

Yenisini alacağımdan zayiin hükmü 
yoktur. Arabacı Yani. 

1 - Fevkalade tenzilli aylık abonman kartlarımızın yeniai 

Mayıs 11 inden itibaren tatbik edileceğinden timdiden mer

kezi idare ve Köprü aitelerinde satılığa çıkarılmıttır. 
2 - Boğaziçinde yaz mevsimini geçirmek iateyenler (Pek 

mühim ve fevkalade) tenzilatı havi 3 aylık kart abonmanlar 

ihdas edilmi~tir. Bu kartlar biri Haziran 11 inden diğeri de 

mekteplerin tatili baflangıcı nazara alınarak Temnıuz birin

den itibar edilmek üzere ayrı ayn iki seri üzerine tertip olun
muttur. 

3 - Tenzilat, Anadolu cihetinde Oaküdardan Çubukluya, 

Rumeli cihetinde Rumelihisarmdan lstinyeye kadar o/0 (40) 
PB.f&bahçe ve Y eniköyden Kavaklara kadar % (50) dir. 

4 - Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat 

yapabilecekleri gibi Pazarları mıntıka farkı aranmaksızın 

---•• Boğazm her iskelesi için mutehet olacaktır. C 

Kimyager Muavini 
Anadolu Çimentoları 

Türk Anonim Şirketinden : 
Kar.aldaki Çimento fabrika

mızda istihdam edilmek ilzere 
askerliğini yapmış faal ve genç 
bir kimyager muavini alınacak
tır. Talip olanların vesikalarile 
birlikte sabahları fabrikaya mü-

••••• racaatları. 

ihtira ilanı 
"Yazı makinelerinin şaryosu

nu ilerletmeye mahsus tertibat" 
hakkında alınmış olan 29-8-934 
günlü ve 1838 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii !ille konmak 
üzere ahara devrüferağ veya i
car edileceğinden talip ola,pla
rın Galata'da, lktısat hanında, 

Robert Fcrri'ye müracaatları i
lan olunur. 

Dr. HAFl7 CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18) e kadar. Sah, Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Dİ\'anyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

UZAK SARKDAN 
Getirilen Nadide Çaylar 

"POELAU LA UT" vapurile 
Scylandan çiçek Seylan çayı. 

"TA WALI" vapurile Cavadan 
Altınbaş ve Akkuyruk çayları. 

"MANAAR" vapurile Hin
distandan Hindiye ve Darceling 
çayları. 

"GALILEA" vapurile Çinden 
Lapsang ve Popof çayları. 

Yukarıdaki taze mahsul, ne
fis çaylar mahallerinden sure
ti hususiyede alınmış ve doğru
dan doğruya isimleri yazılı va
purlarla ticarethanelerimize 
gelmiştir. Fiyatları müsaittir. 
Bu çay !ardan yapılmış kutu ve 
paketlerimizi bakkallardan ara
yınız. Toptan alacaklara mühim 
iskonto. 

ALBAYRAK 
MUSTAFA NEZiH ve 

MAHDUMU 
ÇAY TİCARETHANELERİ 
Istanbul: Tahmisönü No. 74 
Bahçekapı 4. cü Vakıf Han kar
şısı 71. Telefon: 20947 - 20939. 
Telgraf: ABA YRAK - lstanbul 

~----------,ı 
SÜMER BANK 

UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Lise ve Ticaret Mektepleri Mezunu 

{ 50) memur ah nacaktır. 
Bankanın tetkili.tmda ve F ahrikalannda istihdam olunmak 

üzere imtihanla memur alınacaktır. 

ŞARTLAR: 

1 - Türk olmak, 

2 - Askerliğini yapmı' bulunmak, 

3 - Lise veya Lise muadili ticaret mektebi mezunu olmak, 

4 - Tamüssihha olmak, 1 
5 - 30 yatından yukarı olmamak, 

imtihan 25 Mayıs 1938 saat 9 da İstanbul ve Ankarada ayni 

zamanda yapılacaktır. 

imtihanda muvaffak olanlara muvaff akiyeti derecelerine 

ve evvelki iş vaziyetlerine göre maat verilecektir. 

Taliplerin aJ&ğıda yazılı evrak ile 16 Mayıı aktaınına ka

dar Ankan•la Umumi Müdürlüğümüze, latanbulda Sümer 

Bank Şubesine müracaatları lazımdır: 

1 - Nüfus tezkeresi 

2 - Mektep tahadetnamesi 

3 - Sıhhat raporu 

4 - iki adet vesika fotoğrafı. 

............................................ 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

( % 23 daha fazla daranıklı} 

Otomobilciliğin 
Masrafların 

azaltır. 

il 
•7 23 d•h• faz.la dayanıldı olao 
V

0
E E DO L ; ııi:ı.e mükemmel 

himaye, güxel bir yüyüyiit ve. 
büyük bir ek on om ı temla ~t. 
ıürpriuoi yapacaktır. Bu çok ıyı 
gayet mi'.itsıir ynt, t•hammma 
tortu teşekkülüne mukavemet edet• 
Sıfırdaıı •tal'• 20 d e r e c e d • 
kolayca akar... Az karb~n yapar 
daha vasi bir himaye tenno eder• 
Bütün dünya otomobilcileri, ~uıdl 
kilometrolar y•p•n bu y•t ıle 
.. rruf ederler ve daha iyi bir 
man elde ederler. Otomob~liııia 

, ... ,..,,. "''"'l 

VEEDO 
larkl11 Umı• Oepozlter "11tı' M 
Amerikan Madeni Yailar t: 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Puar YııOcı sokak No. 

3 cO kat IST ANBUL 

Kat'iyyen 

lhtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşında olduğu halde 
hiçbir çizgi, hiçbir buruşuk yo 

Cildi açık, yumuşak ve bit 
kızınki gibi kusursuzdur. Ade 
harika! Fakat, bunun da fenııl 
izahı vardır: O da; Viyana Ü 
sitesi profesörü doktor Stej 

Ahmedin Sandığımıza 17438 hesap No. sile (2000) lira borcundan dola- şayanı hayret keşfi olan "B 
yı birinc1 derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak- nam cevherin sihramiz 
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin ma- "Biocel", yumuşak ve buru 
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda eski Hüseyin- bir cilt için gayet elzem geD 
ağa yem Katip Mustafa Çelebi mahallesinde eski Caddeikebir yeni İstik- tabii ve kıymetli bir unsurudot 
lal caddesinde eski 37.37 .Mü. yeni 35. 37 No. lu kagir maadükkan bir evin cevher, şimdi pembe renginde.ı 
48 de 39 hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmays konmuştur. Satış kalon kremi terkibinde mevc 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (750) Siz uyurken 

0 
cildinizi besle' 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektu- gençleştirir. Bu suretle her 
bu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf daha genç olarak uyanır ve · 
icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16/5/938 ta- ı deki çizgi ve buruşukluklanO 
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde ı bolduğunu görürsünüz. Gündill 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartna- beyaz rengindeki (yağsız> T 
medc ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları kremi kullanınız. Bütün siyab 
tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş leriniz erimiş ve cildinizi bey 
ud ve itibar olunur. Birinci arttırma 13/6/938 tarihine müsadif Pazartesi yumuşatmış ve on yaş g~çl 
günii Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacak- lursunuz. 
tır Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ç· k. t d k rt 

1 
ak 

· ır ın en en u u m . 
alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağı.?dı .. tabmka: genç görünmek. taze ve nerrıı 
men geçmiş olması şarttır. Ak~i takdirde so~ ar.ttıranın taahhu u ~ ı yüze malik olmak için muttsıc' 
kalmak şartiyle arttırma 15 gun daha temdıt edılerek 28/6/938 tarlhıne kiki cilt unsuru olan Tokalon 
müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak- lerini kullanınız. 
tır. Bu uttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Haklan fapu sicillerile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarüe dair iddialarını ilan ta
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretleri haklarını bildirmemiş olanlarla hakla
rı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin p::ıylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/37 dosya numarasi
lc Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. 

*** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

Bayanları 
Nazarı dikkati 
Satın aldığınız T okaloll 

vazolarının büyük bir k 
vardır. Onları bayiinize i• 
tiğinizde beheri için 5 k1' 
lacak, ayni zamanda kr 
mükafatları bulunan 'f 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne müıabakaıına ittirak 
göre kolaylık göstermektedir. (2611) Yeren bir bilet takdim ed 
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. Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
URU S J S TEM Fabrikasında 

!f 
~-+.' V.O"r12D,4 KURU SİSTEMLE 
~ L!flSI! ~*' 

yapılan KELEBEKmarka 

KONTR · PLAKLAR 
-0--

Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire 1,?"thi hiçbir arıza göstermez. 

Kontr-Plaklar bu gibi arızala
ra karşı garanti ile satılır. 

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

Satış Yerleri : 
İstanbulda: ROŞTO MURAT OGLU, Mahmudpaşa Kürkçü 

Han No. 28 - 1SAK PlLAFIDlS, Galata, Mah-

Ankarada 
lzmirde 

mudiye caddesi No. 21. 
: VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 

KARL HORNFELD. 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 

YUSUF ve KADRi lŞMAN. u 

ŞABAN MAHMUD KöKNER. 
Samsunda : GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumi satı• yeri: lstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 
• No. 3 YENi KONTR - PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

Devlet Demirycblları .ve Lirnan"ia'ri i"şletme.iu.~ · idaresi .. il.anları 
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 tekliflerini 
ayni gün saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler psrasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eskişehirde idare mağa -
zalarından dağıtılmaktadır. (2528) 

lstanbul Nafıa Müdürlü9ünden : 
9.5.938 Pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(1995.90) lira keşif bedelli Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastane
si kalörifer tesisatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Muka,·ele eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname-

leri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde görü
lecektir. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele

rinden almı olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
yazılmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

(2623) 

1 - İdaremizin Pa~bahçe Fabrik!sında şartname ve projesi mucibin
ce yaptırılacak kagir ve Betonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşü bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 
liradır. 

III - Eksiltme 9-V-938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saaa 15,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 1 

İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lazımdır. 
Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 

yazılı ehliyet vesikasını ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya mek
tubu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
"14,30" za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına mak-ı 
buz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 

Nafıa Vekaletinden: 1 

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

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

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

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

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

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Melikanlı, ve A

lagöz banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 4. 938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat te
minat 3842 lira 94 kuruş. 

2 - Ihale 17. 5. 938 tarihine mü sadif salı günü saat 16 da G. Antep 
Nafia müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek is
tiyenler G. Antep Nafia müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 - isteklilerin elinde Nafia Vekaletince verilmiş müteahhitlik ve
sikası bulunması şarttır. 

5 - istekliler 2490 sayılı kanun un ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mek
tuplarile birlikte kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uy -
gun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarf 
ları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (2532) 

1 L A N 
Cihangirde Güneşli sokağında 10 

No, lu Bay Mehmet Rıfat Ozdüru 
satın aldığı D. 96-126907 Doç otomo 

\bil ve 1844-94 tarihli 8-3-938 Beyoğ
lu Uçüncü Noter Feriköyünde Paşa 
mahallesinde Cami sokak 37 numa
ralı Bay Yusuf oğlu Aziz Sevinç ve 
Yusuf oğlu Hilmi Sevinç satın aldık 
lan DP.6 - 159448 Doç otomobil ve 
2038-103 tarihli 15-3-938 Beyoğlu U
çüncü Noter Sarıyerde Yenimahalle 
Pazarbaşında 78 numaralı Mustafa 
oğlu İsmail Hakkı Conker ve Beyoğ
lu Meşrutiyet caddesi 271 No. lu a
partıman Bohor Yasef oğlu Sama
non Taragano T 40-18723 Doç Şase 
2354/118 tarih 29-3-38 Beyoğlu U
çüncü Noter. 

Topkapı Şehremini Kalburcu Meh 
met sokağı No. 4 Mehmet Emin oğ
lu Kafesçi DP 6 159400 binek oto
mobil ve 2597-128 tarih 6-4-938 Bey 
oğlu Altıncı Noter Gedikpaşa Müsel 
lim sokak No. 20 Mustafa karısı 

Memnune satın alınan DP 6-115063 
Doç radyolu otomobil 2702/133 ta
rih 9-4-938 Beyoğlu Üçüncü Noter 
Karagümrük Derviş Ali mahallesi, 
Kefevi sokak No. 8 Hasan Seğban

oğlu DP. 126900 Doç otomobil ve 
2658/130 tarih 7-4-938 Beyoğlu ü
çüncü Noter. 

Şirketimiz tarafından satılan se
neden olan borçları ödeninceye ka
dar mülkiyeti muhafaza kaydi şarti
le satılmış bulunduğu ve mezkur 
otomobil ve kamyonların şahsı salis 
tarafından satın alınacağı zaman şir 
ketimizin rıza ve muvafakati tahliye 
sinin istihsali lazımgeldiği bermucibi 
kanun ilan olunur. 

Tatko Şirketi 

TÜRKİYE . 

~BANKASI 

ZA YI - Yunan tebaasından olup 
lstanbul 4 üncü şubeden almış oldu
ğum ikamet vesikamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Beyoğlu Yeniçarşı No. 81 
Sütçü Hristo. 

Sahibi ve, umumi neşrıyatı ıdare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şir 
keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

BOYALARI JUVANTiN 

J. 

KUMRAL 

SİYAH 

Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya ıergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyaları arumda bi

rinci gelmİftir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo-

yayan yegine sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - 1ST ANBUL 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeıi tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranm., en btlyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il

tivalarmda ve koltuk altl:;ı.rmm pişiklerine karsı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile karıştırmayınız 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük Muhafaza memurları için 50 tane kaputun 9-5-938 pa-

zartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 575 lira ve ilk teminatı 45 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır, görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle Galata eski 

ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (2273) 

M. M. V. Hava Müsteıarhğından : 
Hava müsteşarlığın göstereceği yerde çalıştırtlmak üzere 210-165 

lira ücretle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı evraklarile 
Ankarada M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığına, İstanbulda Hava Aktar -
ma Anbarı Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde 
müsabaka imtihanına tabi tutulacakları ilan olunur. 

1 - Türk olmak, 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle ilgisi olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarını h&mil bulunmak. 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (2506} 

Türk Hava Kurumu'na Enspektör Muavinleri Ahnacak 
Türk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmi

ye verilmek üzere imtihanla Enspek tör muavinleri alınacaktır. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıflan 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 ahlak ve seciyesi müsait bulun-

mak. 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hülasası "Memuriyette bulunan 

lar için resmi vesikalar.,, 
C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç - Türkiyenin her tarafırida yolculuğa nıiitehammil olduğuna ve has 

talıklı olmadığına dair tam teşekkiıllü hükumet hastanesinden alınacak 
fotoğraflı rapor. 

Imtihan programı. 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç - Tahrir. 
İmtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

Kurumu Merkezinde, Istanbulda lzmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler yukanda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekce ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etm.elidir. (2526) 

Kartal - Maltepe Piyade Atış 
Okul Komutanhğından : 

Okulda tesis edilecek Basımcvi için aşağıda yazılı makine ve malzeme
ye ihtiyaç vardır. ~aliplerin 15 Mayıs 1938 tarihine kadar Komutanlığa 
müracaatları. !Bunıar hakkında tafsilat her gün Okuldan öğrenilebılir. 
(Telefon: 54 - 3). 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tipo tabı makinesi 
Lito Makinesi 
Pedal ,, 
Transpor Tezgahı 
Bıçak makinesi 
Tel Dik.iş Makinesi. (2465) 



1) ~ J . ıı . ' 
1fej?.'~ene.,;ıç:in ğüyafgarıı.ntiJ edilen· soğuk· 'hava dolaplannın7 ınıkıan 
Çoğalırken" verilen teminatın hakiki kıymetini sezmelisiniı. J'icaretıe 
ıepeyce ·uzun.sayılan he§ sene müddet zarfında birçok yeni vaziyeıler 
tahadd üs edebilir ve verilen garantinin kıymetini sıfıra indirebilir. Bu 
takdirde: si:ı • .ftlrcoför. • kalmıs bir s.oautma dolabına tasarruf etmiş bulu-. 

ın~rsunuz.. 

lHalbÜki FRIGIDA1RE.i seçerken, en mute.ıcamıı bır sogutma -cınazr aımrş 

olacağınızdan maada, verilen teminatın sağlamlığuu ve münakaşa gö· 
türmeı kıymetini dahi nazan itibara alınız. FRIGIDAIRE'ınizle ı bera· 
her, size pullu, imzalı ve hakiki bir kıymeti haiz bir teminat şehadet• 
namesi veriliı.' Dolabınızın mih2'mki kısmı beş senelik bir müddet zar· 

hnda bozulursa, bu şehadetname, bu kısmın veni biı mekanizma ile 
değiştirileceğini kaıiyeıle tekeffül eder. 
Bir soğuk hava dolabı alacağınız vakrı, size venıen ıemınann . na1t~1t~ 
kıymetini düşününuz. Teklıf edilen tekmil teminatların metınlennı 
mukayese ediniz, ancak o vakii Frigidaire'i"seçmekle emniyelli_ve mu· 
hakkak ki elverişli bir m~amele yaptığınıza kani o~acaksınız. 

ıfRIGIDAIRE 
BO_URLA BİRADERLE_R 

IS TAN BUL· ANK~R>\ 
- - lZM.lft. 

p Siz de sabahları aç karnına • ı 
bir kahve kaşığı 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci ~ıdrr. 

Mazon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

<iiizeltirsilliz. 

M • d ekşilik, şişkinlik ve 
1 e yanmalanm giderir. 

KABIZLIGI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığmı giderir. içilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksü edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
zarla kıyas kabul 
etmez. "M A
ZON,, isim HO
ROZ markasma 
dikkat. 

1 

En MUE5~i~ iLACIDIR 
········-···············-... -·--··---------: : : 
i EN GÜZEL i 
: i 

Hıfzıssıhha noktai nazarın-
dan her hususta iyi imaı 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucuz fiyatlarla yalnız, 

Bak:er Mağazalarında 
satılmaktadır. 

·····················--------

PETROL N i ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavı eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

~ ................................................. . 
CAFER MDshil Şekeri 

Tesiri kat'1 içimi kolay 
en iyi müshil ıelCeridir. 

•••1••••• Bilumum eczanelerde bulunur. 

Çocuk EsiTgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Sinema Koltuğu Yaptırdacak: 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600 - 700 koltuk yap

tırılacaktır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 10 gün zarfında genel merkez 
muhasebe müdürlüğüne müracaat etmeleri. "2616,, 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

' e:::a_ ,. 

ile öldürünüz. 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri 

sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'dir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 1 O Büyük 25 Dört Misli 30 Kuruştur. 

NEVROZiN 
. A 

Bütün ağrlların panzehiridir 

Beyhude ıztırab cekmeyiniz ! 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZ 1 N ~ 

Bu muannid haf ve dil ağrıları- \ 
m sür'atle izaleye kafidir, Roma- f 
tizma evcaı, sinir, maf sa.I ve ada-

le ıztırabla.n NEVROZlN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve brontite kartı en 
müessir ilaç NEVROZlN' dir. ~ ~ 

N E y R O Z İ N tercih ediniz. 
lcabmda günde 3 kafe alınabilir. 

İ&mine dikkat taklitlerinden Nkm.m.ız ve Nevrozin yerine 

h&flca bir marka verirlerse tiddetle. reddedini~. 

1 K A $ E 

DENiZ BANK 
Materyel Dairesi Reisliğinden: 
Yalova kaplıcalan ihtiyacından hariç kalan motör. dinamo, akümü

latör, buz makinesi ve bunlara müteferri bir miktar aksam pazarlıkla 
satılacaktır. Pazarlık 16/ 5/938 günü saat 15 te Denizbank Materyel 
Dairesi Reisliğinde yapılacaktır. Satılacak makine ve aksamın müfre
datlı listesi ve satışa ait mukavele projesi dairemizden parasız olarak 
alınabilir. ' 

Pazarlık saatinde bizzat bulunamıyanlar, Noterce musaddak vekil 
göndermelidirler. Pazarlığa girecek olanlar, pazarlık saatinden en az 
bir saat evvel Denizbank veznesine bin yetmiş beş liralık (nakden ve
ya mektup olarak) maktu muvakkat teminatı tevdi etmiş ve teklifle
rini de Materyel Dairesi Reisliğine vermiş bulunmalıdırlar. 


