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F rankistler ilerliyor 
Orta ve Doğu Anadoluda Katalonylı.-Fransa Hududunda 
Şiddetli Bir Sarsıntı Oldu Birçok Şehirler Asiler.'! Geçti, 

ı e· k E l y k ld Tortoza da Düşmek U zeredir 

. 

Dünkü Zelzele· 

Fena Bir· ırço ver . ı ı ı, 

l.mt·ıhan · Nu··fusça Zayı·at Yok Cümhuriyetçilspanya,M.CemiyetineBirNota Vererek 
Yabancı Müdahalesine Karşı Seri Kararlar istedi 

Karsısında , 
-0-

~hmet Emin YALMAN 
• yi niyet sahibi olan iki ta
l raf araamdaki bir müza

kerenin zorluğu yoktur. Dava 
nekadar çetin olursa olsun, mut
laka bir noktada anlatma ve P2· 

la.tına imkanı bulunur. 
Fakat iki taraftan biri fena niyet 

besliyorsa derde ~nre yoktur. Oyala
manın ve anlaşmanın her şekline 
başvurulur. _,Esas ib.rna1e uğrar, te
ferruata gidilir . .Filim knrar havada 
bırakılır"'Ve aığer falan kararın ne
ticesine ı-aglanır. 

Anlıfll"ada Nafıa Vekaleti ile İs
tauı>ul Elektrik Şirketi arasındaki 
.rtlüzakerclerde gördüğümüz manza
ra, çok teessüfle söyleriz ki, budur. 
Elektrik Şirketi, Beyoğlunda levan
tenleşıniştir. Kapitülasyon devrinden j 
kalnıa menfi düşüncelere varis ol
muştur. Oyalnma ve anlaşma zihni-

Zelzele, Kırşehir, Çankırı ve 
Y ozgatta Mühim Tahribat Yaptı 

yeti, bu şirketin muhitinden gelsey- • .. .. •• 
di hayret etmezdik. Fakat şirketin Zelzelenin hayli tahribat yaph ğı Yozgattan bir gorunUf·· 

~l~IK cı an ~ı~ ô an 8o- Dün öğle üzen, ve Şark:t A-J nun için, yer sarsıntısı şehrimizde 
fına dan daha fazla cıddıyct bekle- nadolu mıntaknsında çok şiddetli bir çok hafif olarak duyulmuştur. 
mek hakkımızdır. Sofinn'nın dünya- zelzele olmuştur. Sinop - Ulukışla Fakat, Orta ve Şarki Anadolunun 
'lı-.. lıer yerinde menfaatleri ve ala- arasındaki sahada bütün şiddetile birçok vilayetlerinde şiddetini his -

kkalad~ vtw.af ... __ d'Runb. lan korumak için hissedilen bu sarsıntı, bilhassa Tos- settirmekten geri kalmamıştır. Son 
en ı e r ın a ır '\.ıı..ı,ı· t · dakik · h •ve ve 5a"'- ~Jl. Çankırı, Yozgat, Çorum, Akdağ aya kadar. insan zayıatma da-

gı avası yaşatnuya mecburdur. madem, Kı~ehir, Arapsun çerçevesi ir hiçbir haber alınamamıştır. 
içinde oiaukça mühim hasnrat yap- İlk sarsıntı saat 13 te kaydedil -

Btrkaç haftadnn~ri Ankarada mıştır. Birçok evler, duvarlar yıkıl- miş, kısa fasılalarla bir müddet de-
devam eden muzakereler, So- mış, sıvalar dökülmüş, çöküntüler vam etmiştir. Saat 15 i 20 geçe Kır-

fina hakkında beslemek istediğimiz olmuştur. şehir ve civannda ikinci bir sarsın-
s~y~yı sarsncak y~lda~. Hükume- Ankara, bu zelzelenin ikinci hattı tı olmuştur. 
t~mız taraf~ndan gostenlen_ sabra ve üzerinde, illukışla ve İstanbul da Ankara devlet meteoroloji umum 
sükfrnete cıdden hayret edıyoruz. üçüncü hattı üzerinde kalmıştır. Bu (Devamı 7 incide) 

Herkes kendi menfaatini koru- c:::======== === ================ 
makta serbesttir. Kimseye: "Niçin 
bizim gibi düşünmüyorsun. Menfaa
tini bizim istediğimiz yolda görmü
yorsun." yollu bir tarizde bulunama
yız. 

Fakat karşımızda mukavele fmu 
eden bir taraf var ki, mukaveledeki 
esaslan tanımıyor. O mukaveledeki 
imzasından başka bir ölçü olam.ıya
cağını anlamıyor ve kabul etmiyor. 
Çok zaman evvel şartsız olarak yeri 
ne getirmesi lazım gelen taahhütleri 
Yapmak için şartlar ileri sürüyor, ta
\>fzler istiyor, kaçamaklar nnyor ... 

Bunları yapan bir §irkete haklı ~e 
llıcşnı menfaatlerini koruyan ciddi 
bir şirket gözüyle bakamayız. Haksız 
iddialarına kulak vermek hususunda 
!ahır ve tahammülün bir hududu var
dır. 

E lektrlk Şirketi, mukavele mu
cibince İstanbul halkına mu

aYycn vasıflarda bir elektrik cereya
ll~ satacaktı, Bunun mukabilinde de 1 
hır ücret alacaktı. Şunu da unutma- , 
l'rıalı ki, senelerce evvel kabul edilen 
Ücret formülü çok ağırdır. İstanbul- J 

:~ . hayat pahalılığının amillerinden 1 
1rıdir. 

h Elektrik Şirketi senelerce İstanbul 1 
a.Ikından, mukaveledeki vasıflara 1 

~YIDın, iyi bir cereyan için ücret al 1 
il~ ~likabiliride vasıflara aykırı, fe-1 

Qır cereyan sattı. , 

trıı Bu rnuamelcdeki haksızlık yetiş.! 
ıu:ı~~~ş ~gibi, İstanbul halkından ı' 
raı turlu adlar altında fuzuli pa-

1 .ar Çekti. 
Şıtnd ' 1 dh, 1 Nafıa Vekaleti haklı olarak 
,,or ki: 

Ciano • Blondel Mulakatı 
Fransa -Italya Arasında 

Temaslar Başladı 
Bir Akdeniz Devleti Sıfatiyle Fransayı 

Alakadar Eden Meseleler Görüşülecek 
Paris, 19 (Hususi) - Ingiltere ile 

ttalya arasında yeni anlaşmanın im
tasındanberi Fransanın ayni hattı 

hareketi takip edeceği söyleniyordu. 
Bugün, bu teşebbüs yolunda ilk adım 
atılmış ve Kont Ciano, bu sabah 
rransanın Roma maslahatgüzarı Blon 
del'i kabul etmiştir. 

Bu mülakat, Romnya bir sefir 
gönderilmesi için mlizakereye giri
şilmesine matuf Fransız hükümeti
nin teşebbüsile alakadardır. 

Oğrenildiğine göre, Faşist hüku
meti, Fransanın bu teklifini müsait 
bir şekilde karşılamıştır. Bu hususta 
Fransa ile Italya nrasında yakında 
müzakereler cereyan edecektir. 

Siyasi müşamhitler, Kont Ciano
nun müzakerelere girişilmesine mu
vafakat e tmesi memnu niyetle karşı
lanmıştır. 

Müşahitler, bu müzakereler csna
ınnda Ingiliz - Italyan itilnfında na
%arı it ibara al ınan ve bir Akdeniz 
devleti sıfatile Fransayı da aliıkadar 
eden bazı meselelerin mevzuubahse
dilcceğini kaydediyorlar. 

81~ - Cereyan, mukaveledeki , . 1 
ara uyrn. h J el k . .,,,, 

Müzakerelerin JÜl Blondel tara
fından idare edileceği ö,ğrenilmlştir. 

(Devamı '/ incide) (Devamı 'l ~ . ....,,. ~fi· ~ 
·.--~ . . .. 

Nevyork, 19 (Hususi) - United 
Press'in Barselona muhabiri bildiri
yor: Asiler bugün şimalde Yella'yı 
işgal ettiler ve Andona'ya kadar 
Fransa - Katalonya hududunu ka
pattılar. Asilerin maksadı Kat;ılonya 
- Fransa hududunu kamilen kes
mektir. Cenupta Tortosa ihata edil
miştir. 

General Franco, bütün bütün İs

panyaya hitap eden bir .:nutkunda 

cümhuriyctçileri teslim. olmaya da -

vet etmiştir. Fakat cümhuriyetçiler, 

her :neye mnl olursa olsun müdafaa
ya devam edeceklerdir. 

Londra, 19 (Hususi) - İspanya har 
bine dair alınan en son haberlere gö
re, asiler, Vinaroz'u zaptederek de
nize doğru nçtıklan dar koridoru ge: 
nişletmekle meşguldürler. 

Tortoza üzerine ilediyen asi kuv. 

Demir Muhafızlar 
Teşkilatı Şefleri 

Div arpte 
Rumen Fa§istleri, Son 
Koılar1n1 Oynamamıılar 

ispanyada •on harp oaziyetini 
göıterir harita 

vetler kumandanı., buradaki muka-
vemetin; • çok fazla devam edemiye
ceğini ve yakında cephenin yarılaca
ğını bildirmiştir. 

Bu cephe etrafında yapılan son as. 
keri hareketler hakkında, Havas mu 
habiri şu malumatı veriyor: 

"Tortoza'nın Ebr nehrinin sağ sa
hilinde bulunan dış varoşları, dün ak 
şam Frankistler tarafından işgal e
dilmiştir. Şehir, şiddetli bir bombar 
dımana tutulmuştur. 

Şehir üç tarafından tehdit olun -
maktdaır. 

Cümhuriyetçiler birçok yeni im -
dat kuvvetleri, silah, mühimmat ve 
bilhassa Tortoza mıntakasından ye
ni bataryalar almışlardır. Frankist 
tayyareleri Tortoza - Tarragon yo
lunu fasılasız surette bombardıman 
etmektedir. 

(Devamı 7 incide) 

Bir Fransız Gazetesine Göre · 

slim Memleketleri Hi
laf eti ihya Etmiyecekler 
" Yeni Türkiye, Sultanların HllSfetle Temin Edemediği 
Nüfuzu, Sulh Yolunda Temine Muvaffak Olmuıtur ... 

Pariste çıkan Lötan gazetesinin 
Ankara muhabiri, h ilaf et meselesi 
hakkında gazetesine uzun bir mektup 

1 

eden Türkiyedir. 1924 tcnberi de Hi
lfıfet makamını iddia ve işgal eden 
olmamıştır. 

Başvekil Patrik Miran 
Bükreş, 19 (Hususi) - Demirmu

hafızlar teşkilatının mevkuf iCfleri 
bugün Bükreş divnnıharbine sevke
dilmişler ve ilk sorguları yapılmış
tır. • 

Teşkilatın reisi Korncliyus Kodre-
anu. aleyhinde açılan davanın görül
mesine de bugün başlanmıştır. Bu 

I Devamı 3 üncüde/ 

MÜZELERiMiZDEKi 

ŞAHESERLER 
İstanbul müzelerinde sakla 

n nn Tiirk sanat inin şaheserleri· 
ni bugiindcn itibaren okuyucu -
Iarımıza tnnıtmıyn başlıyoruz. 

Bu suretle, oturduğunuz yerden 
miizelerimizi dolaşmak ve tnri· 
himizin bize hırnktığı a heserle
ri gör ilp tanımak imkanını bu· 
lacnksın ız. İlk l nz.ı, beşinci sny· 
f amızdndır. 

göndermiştir. 

Muhabir, iki ny kadar evvel Is
tanbuldan geçen Ağa Hanın oğlu ile 
yapılan bir mülakattan bahsediyor 
ve genç Ağa Hanın Hilafet mesele
sile alnkadnr olmadığını, herhalde 
Hindistanın Hilfıfeti yeniden canlan
dırmak tasavvurunda bulunmadığı 

hakkındaki beyanatını kaydediyor. 
Ve sonra ilave ediyor: 

"Şüphe yok ki Türkiye Hilafetin 
ihyası meselesine karşı 18.kayt kala
maz. Çünkü son Halife Abdülmec,idi 
Hilafetten azleden ve Hilaf eti ilga 

Bugünkü Türkiye Teşkilatı Esasi
yesinde lfıyikliği kabul ettiği için ar 
tık Hilafetin ihyasını düşünmesi bile 
varit değildir. 

Mısırda Ezber Universitesi rektö
rünün Hilafeti ihya etmek fikrinde 
olduğu söyleniyor. Geçen bayram 
münasebctile rektörün bütün Müslü
manlara hitaben neşrettiği bir be
yanname, büyük müftünün bu hu
sustaki düşüncelerine nüfuz etmiye 
kafidir. Fakat Mısırda 17 milyon nü
fusun üç milyonu Fellahtır. Müslü-

(Deuamı 7 incide) 

Perakendeci Kasaplar, 
Eti Daha Ucuz Alacak 
Koyun Eti Üzerindeki Sıkıntı Yeni 

Tedbirlerle Bertaraf Ediliyor 

Bir "-ap Jükkanıncla azami fiyata göre •atı, yapılıyor .• 
[Yazısı 7 inci aayf ada] 

-.... n a 0 g ec~ ' ·~ . · ~R~l B. DalaJy• 
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No. 35 Yazan : M. SIFIR 

Faciadan Sonra Bir 
Perde Komedi 

• 

A raksinin söylediklerini din
lemiye vakit ve imkan kal

mamıştı. İngilizler yüksek sesle ba 
ğınşarak yukarı çıkıyorlardı. De
mirli fotinlerinin tahta merdiven
ler üzerinde çıkardığı kaba ayak ta 
kırdıları gittikçe yaklaşıyordu. E
lektrik cep fenerlerinden uzanan 
dumanlı ziya sütunları merdiven 
boşluklarından geçerek vakit vakit 
yukarıki katın tavanında oynak ve 
silik akisler yapıyordu. 

Artık durulacak an değildi. Teh
like çatmıştı. Mukadderata boyun e 
ğip olduğumuz yerde kalamazdık. 
Belanın kucağına ne diye kendimi
zi atacaktık? Tedbir ve temkine da 
yanarak ve damdan dama aşarak 

bir kaçmak ve kurtuluş çaresi ara
mak lazımdı. 

Bu iki ihtimalden birine karar 
verebilmek az çok düşünmek icap e 
diyordu. Halbuki düşünecek zaman 
değil, geçirilecek bir saniye bile 
yoktu. Kaçmak yolunu tercih et
tik. 

İki arkadaş, her ihtimale karşı 
tabancalarımız elimizde, tavan ara
sında nihayet bulan merdivene atıl 
dık. Ayaklarımızın uçlarına basa
rak ve çevik hareketlerle birkaç ha 
samağı birden aşarak kendimizi ça 
tı arasına attık. Evin dahili taksi
matı hakkında iptidadan malumat 
edinmiştik. Dam kapağım bulmak
ta zorluk çekmedik. Kapağı kolay
lıkla kaldırdık, bir an içinde açılıp 
kendimizi dama attık ve kapağı tek 
rar kapadık. Damdaki açık ve se
rin hava sanki yumşak ve ~effaf 
elleri ile yüzümüzü okşuyor, bize 
teselli veriyordu. Cesaret ve kuvve 
timiz birdenbire artmıştL 

Ş imdi ilk yapılacak iş şu idi: 
Kapağın aşağıdan kolayca i

tilip açılmamasını temin etmek ve 
bu sayede aşağıdan geleceklerin da 
ma çıkmalannı geciktirecek, biraz 
vakit kazanacaktık. Buna da ko1ay 
ca ve pek çabuk fmktin bulduk. 
Damda etrafıtnızdn bulunan Marsil 
ya kiremitlerini sessiz, sadas1z kal
dırarak dam kapağının iizerlne yığ
dık. Bu yağın, bir iki adamın aşa
ğıdan yukarı ve hele dar ve basık 
bir yerden kolayca kapağı itip kal
dıramıyacağı derecede bir ağırlık 
halinde idi. 

Artık burada kalınamazdı. Biri
birine bitişik damlar üzerinden ya 
vaş yavaş, ve mümkün olduğu ka.
dar dikkatle ilcrliyerek saklanacak 
bir boşluk, sığınacak bir oyuk, si 
per alacak bir çıkıntı aradık. Böyle 
birşey yoktu. Fakat ümidi kesmi
yorduk. 

Bitişik evlerden birinin dama ya 
kın bir balkonu gözümüze ilişti. Her 
katın balkonu sefertası gibi üstüste 
yapılmış ve kalın demir direklerle 
biribirlerine bağlanmıştı. Balkon
dan balkona ve yukardan aşağı de
mir direklere tutunup kaymak su
retile aşağıdaki bahçeye inmeyi gö 
ze aldık. Bu da yüzde yüze yakın 

kazalı, çok tehlikeli bir hareketti, 
amma neticede ne de olsa kurtul
mak ta vardı ya ... 

Biz böyle kaçarken, İngiliz zabit 
ve polisleri, süngülü askerler evin 
üst katına çıkmışlardı. Görünürde 
ne kesik bir baş, ne de başsız bir 
ceset vardı. Bütün e§Ya konulduğu 
gibi yerli yerinde idi. İşlenilmiş her 
hangi suça ait hiçbir eser, iz yok-
tu. Birçok cesetlerle karşılaşacak-

larını, katillerle uğraşıp bo!:,tıışa

caklarını hesaplıyanlar; karşıların

da türlü türlü çiçeklerle süslenmi_ş, 
çeşit çeşit meıelerle bez~nmiş bir 
zevk sofrası bulmuşlardı. Bunun et 
rafında saçlan dağılmış, neşeden 

gözleri mahmurlaşmış yan çıplak 
üç kadın ile kanlı bir boğuşmadan 
ziyade sevdalı bir oynaşmadan yor
gun düştükleri ilk bakışta anlaşı
lan üç erkek vardı. Aleko ve misa
fiileri, yüzlerine tutulan cep fener
lerinin soluk ziyalan ile kamaşan 
gözlerini uğuşturuyor ve aptal ap
tal bakışıyorlardı. Vaziyet ve man 
zara hepsini şaşırtmış ve biraz da 
korkutmuştu. 

1 ngiliz yüzbaşısı gördüğü bu 
manzaradan hayretten.ziya 

de hiddet duydu. Alekoyu da baş
çavuşu da tanımıştı. Sinirli ellerile 
başçavuşun kollarından tutmuş, bü 
tün kuvvetlle sarsıyordu. Avazı çık 
tığı kadar bağırarak: 

- Bu ne hal, başçavuş? diyordu. 
Çabuk söyle. Ne oldu? Türkler ne-
reae'! .. 

Başçavuşun aklı baıına gelmiftl. 
Silkinerek yüzbaşının ellerinden 
kurtuldu. Sağ elini şakağına kaldır 
dı, ökçelerini şiddetle biribirine 
çarptı. 

- Izinliyim Kapiten, dedi. Eğle
niyoruz. Türkler biraz evvel bu
rada idiler. (etrafına bakınıp bizi 
göremeyince Alekoya hitap ederek) 
Aleko, çahuk bul şu miskinleri... 

- Pekala, bu Türkler kimler
dir? Aranızda ne gibi bir hadise 
geçti!. 

Yüzbaşının bir hadiseden bahset 
mesi başçavuşu büsbütün hayrete 
düşürdü. Şaşkın bir taVir.la dedi ki: 

- Aramızda geçmiş bir hadise 
yok, Kapitcn. Bu Türkler Aleko
nun dostları ve davetlileri idi. Biz 
burada onlarla alay edip vakit geçi 
riyorduk. 

Şimdi hayret sırası yüzbaşıya gel 
mişti. Gözlerini açarak merakla: 

- Ne dedin, eğleniyor: muydu
nuz? Şu halde ne için imdat diye 
bağırdınız ve yardım istediniz? 

- Bizim böyle birşeyden haberi 
miz yok Kapiten! Bu işte herhalde 
bir yanlışlık olacak. 

y üz başı işin içf nde bir yan-
lışlık olduğunu anlamıştı. 

Maiyetindeki müliı.z.imlerden biri
ne, evdeki ve caddedeki askeri top
layıp derhal karargaha götürmesi
ni emretti. Diğerini de, hiç yoktan 
ortalığı telaşa düşüren polisin kim 
olduğunu öğrenmesini söyledi. 

Odadakilere doğru dönerek: 
- Olrayt, gutnayt, iyi eğleniniz 

dedi. 
Merdivenleri üçer, dörder atlıya 

rak evi terketti. Bu sırada hizmet
çi Madam Eftik ayılmış ve yerin
den çıkarılan kofrayı bulup evi ışı
ğa kavuşturdu. 

Birkaç dakika sonra hldise yerin 
den Kroher oteline dönen İngiliz 
müfrezesi bozuk adımlarla Galata
saray önünden geçiyordu. Bu İngi
liz müfrezesini 11eyre dalan Beyoğ 
lunun tatlısu frenklerl arasına ka
rışını§ iki Türk vardı: Serezli Ah
met ve ben ... İkimiz de im im gü
lüyorduk. Hem ıtı.akladımıza ermiı 
tik, hem de geçirdiğimiz üzüntü
lerdl!n ve tehlikelerden sonra eğ
lenceli bir komedi seyrediyorduk. 

(Dev{lmı var) 

TAN 

D 

W(g~lbU 
BELEDIY'EDE: • 

Fakir Halk 
Hamamlarda Be
dava Y ıkaı'ıacak 

Belediye hazirandan itibaren şeh
rimizin mufıtelif yerlerinde halle ha
mamları açacaktır. Bunun için yeni 
yıl bütçesine tahsisat konulmuştur. 

Belediye halkın fakir tabakasının ke 
sif olarak bulunduğu mıntakalarda 
mevcut hamamlardan bir tanesini ki 
ralıyacaktır. Fakir halk buralarda pa 
rasız yıkatılacaktır. 

Diğer yandan Kırkçeşme suları

nın kesilmesile İstanbulda 31 ha -
marn susuz kalmıştı. Belediye ha
mamlara terkos suyunu metre mi
kabmı beş sene müddtle 10 kuruştan 
vermeye razı olmuştur. Bu ücretin 
7,5 kuruşa indirilmesi ve beş senelik 
müddet kaydının kaldırılması için 
dün hamamcılar belediyeye müraca 
at etmişlerdir. 

Boğazın yalılan 

Bebek - İstinye yolunun, Boyacı
köy - Emirgan arasındaki kısmın
da oturan halk dün belediyeye mü
racaat etmişler ve buradaki yalıla -
rın Boğazın ziyneti olduğunu, yalı
ların kaldırılması doğru olamıyaca

ğını iddia eY.lemişler, yolun Baltali
manından itibaren arka taraftan ge 
çirilmesini istemişlerdir. Belediye bu 
müracaati tetkik etmekte ise de Na
fianın emri kati olduğu için bu iste
ğin yerine getirilemiyeceği zanne -
dilmektcdir. * Akşam gazetelerinden biri be
lediyenin yedi şubesinin lağvedile • 
ceğini yazmıştı. Bu haber kazalar
daki belediye teşkilatından yedisinin 
kaldırılacağı hissini vermiştir. Bele
diye reisliği bu haberin aslı olma· 
dığını, ancak şehrin bazı semtlerin
deki tahsil şubelerinin birleştirilece-

ğini tavzih eylemektedir. 

Orta Tedrisat 

Müdürünün Tetkikleri 

MÜTEFERRİK ~ 

15 Milyon Litre 
Standardize 
Edilmiş Süt 
Doğu vilayetleri umumi müfetti· 

şl Tahsin Uzer, Doğu kalkınması 

hakkında dün, kendisile görüşen bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Doğuda başladığımız imar fa
aliyetini başarmak ve yeni faaliyet.. 
lere geçmek üzere çalışıyoruz . .Mem
leketin bu parçasını layık olduğu de
receye çıkartmak için sarfcttiğimiz 

gayretler meydana çıkan eserlerle te
barüz etmektedir. Bu eserlerin çoğu 
iktısadi ve içtimai sahad~dır. Doğu
nun her türlü kabiliyetini kendi nam 
ve menfaatine olmak üzere istismar 
etmek ve hiçbir kabiliyetini ihmal 
etmemek azmindeyiz. Şarkın başlıca 
hayvan, süt, pamuk gibi mahsulünü 
azami randmanlı bir hale getirmek 
için muhtelif müesseseler kurulmuş
tur. Göre kazasındaki bin mevcutlu 
inek deposu tevsi edilmekte, Erzu
rum Aygır deposu, Tohum ıslah is
tasyonu en yeni usullerle teknik şart 
ların istediği bir hale sokulmaktadır. 
On beş milyon litrelik süt mah.iulü
nün standardize edilmesi için icap 
eden teşkilat hazırlanmıştır. Bu yaz 
faaliyete geçilecektir. Pamuk merke
zi olan Iğdırda Aras üzerindeki ba
rajdan bütün ovanın sulanması için 
proje tamamlanmıştır. Iran transit 
yolunun tamamlanmasına çalışılıyor. 
250 yataklı Trabzon hastahanesi, li
se binası, Erzurum, Bayburt, Gümüş 
hane, Kars Halkevleri, muhacır ev
leri inşaatı devam etmektedir. Inhi
sar idaresinin bu havalide mevcut 
bütün bina ve müesseseleri yenileş
tirilmektedir. imar noktai nazarın

dan güttüğümüz gaye, 'iktısadi ve iç
timai gayelerimizle birleşerek daima 
ilerilemektedir.,, 

POLİSTE: 

Kaçak ipekli 

Kumaş Bulundu 
Evvelki akşam Kasımpaşada Ca-

Orta tedrisat müdürü Avni ile miikebir mahallesinde 9 numaralı 
Maarif müdürü Tevfik dün önümüz- kahvede ani olarak bir arama yapıl
deki tedris yılında açılacak orta o- mış, ve kahveci Mehmet ile Durmu

şun sakladıkları birkaç top ipek ve 
kullarla yeni yaptırılmakta olan or
ta okul binalarını tetkik ve teftiş et

mişlerdir. 

Mektep kooperatifleri 
Mekteplerde açılmış veya açıla

cak olan kooperatiflerin yasalarlle, 
bunların tatbik tarzı hakkındaki ni· 
zamname dün Maarif Vekaletinden 
gönderilmiştir. Bunlar Devlet Mat.. 
baasında teksir edildikten sonra bi· 
rer tane mekteplere gönderilecektir. 

Talebe aeyahatleri 
Yüksek Ticaret ve lktısat mekf:e· 

bi talebesinden 75 kişilik bir grup 
cuma günü, kağıt fabrikalarını gez
mek üzere Izmite gidecektir. Hukuk 
ve lktısat fakülteleri talebesinden 
birkaç yüz talebe de dekan ve profe
sörlerin refakatinde cumartesi günü 
lzmite giderek orada 23 nisan bay
ramında hazır bulunacaklardır. 50 
kişilik bir üniversite talebe grupu da 
ayni günlerde Edirneye gidecekler-
dir. z 

yün kaçak kumaş ile iskambil ka-
ğıdı bulunmuştur. 

9 aparhman •oymuf 
Zabıta, bir müddet evvel hapisane

der. çıkan ve kısa bir zamanda şehrin 
muhteliL semtlerinde 9 apartımanı 
soyan azılı hırsızlardan Pire nami· 
le maruf Jakı yakalamıştır. Jakın 

çaldığı bütün eşya meydatıa çıkarıl
mıştır. * Çakmakçılarda, bir dokuma 
fabrikasından 6 top kumaş çalarak 

kaçan Mehmet, Arap Hüseyin ve 

Hüsamettin isminde üç hırsız yaka

lanmıştır. 

* Sabıkalı Mehmet, evvelki ak
§8m Cibalide Papadoplu değirmeni-• ne girmiş, hırsızlık yaparken suç üs-
tiinde yakalanmıştır. 

*Kasımpaşada, Avram oğlu 6 ya
şın<.1a Yuda ile 7 ya~ındaki Eliza, bay 
ram yerinde salıncağa çarparak baş 
tarından yaralanmışlardır. 

Farmakoloğlar Birliği, dUn senelik kongresini yaptı. Bu resimde, kon
rrede bulananlardan bir grubu görüyoruz. 

DENIZ ve LiMAN: 

Dün Köprüde 
Bir Şirket Vapuru 
Kaza Geçirdi 

Dün sabah köprünün Halice giri
lecek ağzında, saat 11 de, Alaylı li
manına bağlı ve Mehmet reisin ida
resindeki 14 tonluk ve kum yüklü bir 
yelkenli, bir romorkörün yedeğinde 
Köprüden Halice girerken, yelken 
direğini köprüye çarpmamak için dü 
men kırmış, fakat. gemi yedekte ol
duru iç.in dümen, vazifesini yapama
nııştı:-. Bu yüzde.o geminin önıindcki 
baston, Şirketi Hayriye iskelesinde 
11,20 postasını yapmak üzere yolcu 
almakta olan 53 numaralı vapurun 
baş tarafındaki güverte pencerelerini 
kırmıştır. Vapurda esaslı bir hasar 
olmamakla beraber, vapur tamir o
lunmak üzere seferden alakonmuş
tur. 

Yeni Akay tarilui 
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ı Ankaradan ~ 
i: 1 Telefon ve Telgrafla . . ......... . ....... . 
İş Cetvellerini 

Vermiyen 
Müesseseler 

Ankara, 19 (A.A.) - Teşviki sa
nayi kanunundan istifade etmekte 
olan sınai miicsscselerin bu ka· 
nun ahkamına tevfikan her tak
vim senesinin ilk iki ayı zarfında 
İktısat Vekaletine iş cch•cJi ver
mekle mükellef olduklarıııdan 

1937 senesi iş cetvellerini bu miid 
det zarfında vermiyen miiessese
lere yine bu kanun mucibince ik
tısat Vekaleti tarafından ahiren 
yazı ile tebliğat :rnpılmış bulun
duğundan bu tebliğat iizerine de 
cevellerini alakadar makamlara 
vererek verdiklerini de n~·rıca Ve
kalete bildirmiyen müesseselerin. 
kanunun 36 ncı maddesi mucibin
ce muafiyet ruhsatnamelerinin is
tirdat edileceği haber alınmıştır. 

Ankara • lstanbul 

Yolu Kısabyor . 
Akay i§letmesinin ilkbahar tarüesi 

bu sabahtan itibaren tatbik oluna -
caktır. Yeni tarifede sabah ve akşam 
postalaI)Dda hsa:n n,.ğisiklik yapılmış 

ve bu arada Köprüden Adalara son 
vapur 20,15 e alınmıttır. Yeni tari
fe ile Yalovaya doğru seferler tertip 
olunmuştur. Bu seferler, her gün sa
bahleyin 9,30 da Köprüden, akşam 
17 de de Yalovadan kalkacaklardır. 

Ankara, 18 (TAN) - Ankara ile 
lstanbulu en kısa yoldan biribirine 
bağhyacak yeni bir hat üzerinde tet
kiklere başlanmıştır. Bu hattın gü
zergahı, tespit edilmek iizeredir. Hat, 
Kızılcahamam üzerinden Boluya uğ
rayacak ve Düzceden Adapazanna 
bağlanacaktır. Bu suretle İstanbul -
Ankara yolu sekiz saate inecektir. 

Şirketi Hayriye, yeni tarifenin tat
bikini pazar gününe bırakmıştır. * Iktısat Vekaleti deniz nakliyatı 
umumi müdürü Ayet Altuğ, dün sa
bah Bursaya gitmiştir. Oradan tekrar 
İstanbula gelecek ve birkaç gün son 
ra da Ankaraya dönecektir. * Denizbank İstanbul şubesi tam 
teşkilatile çalışmaya başlamıştır. 

Bankaya bağlı müesseselerin muhte -

lif şefliklerinin birleştirilmesi ile teş 

kil olunan servisler, Merkez Rıhtım 

Hanının üçüncü katına yerleşmişler-
.. •• DJh:XUClt' U\U.a..ı .... u AG\r& •ssa'J. Ç"\,1...,-;~• 

' L"ima nişletmesi ikinci kata inmiş ve 

hanın kapısındaki liman işletmesinin 

levhası kaldırılarak yerine (Deniz -

bank İst~nbul şubesi) levhası ko9-
muştur. * Liman işletme idar.neinde eski
den şefler encümen! kararile görülen 
işler için müdürl:.iğe salahiyet veril
miş ve encümen kaldırılmıştır. Bun
dan böyle, evvelce encümende görü 
şülmesi icap eden meseleler, mü -
dürle, işin taalluk ettiği servis şefi 

arasında hallolunacak ve bir karara 
bağlanacaktır. 

Konservatuarın 

Mühim Bir Konseri 
Meşhur Fransız piyanisti Alfred 

Kortonun şehrimizde bulunduğun -
dan istifade etmek istiyen İstanbul 
Konservatuvarı, bu büyük artistle bir 
likte bir konser vermeyi kararlaştır
mıştır. Nisanın 22 inci Cumartesi gü 
nü akşamı Fransız tiyatrosunda ve
rilecek olan bu konserde konserva -
tuvarımız orkestrasını Cemal Reşit 
idare edecek ve bilhassa Şopen ve 
Şuman'ın konsertoları çalınacaktır. 

(Bethoven) in bir Uvertürü ile baş 
lıyacak olan ve sanat hayatımız için 
mühim bir hadise teşkil eden bu 

konsere iştirakinden dolayı konscr
vatuvanmızı tebrik eder, Korta gi
bi büyük bir soliste refakat etmek 
hünerini başaracağından emin oldu
ğumuz orkestramıza muvaffakıyet -
ler ve bu tarzda kıymetli sanat ham
leleri temenni ederiz. 

Seyyahlar Dikiliye Nasıl 
Çıkabilmiıler ? 

Bergama, CT AN) - Dikiliye husu
si bir yat gelmiş, İngiliz ve Yunan 
seyyahlar getirmiştir. Dikilide mun
tazam ve temiz sandal bulunmadığı 
için seyyahlar kendi motör ve san
dallarile karaya çıkmak istemişler, 

lakin liman idaresi kabotaj kanunun
dan bahisle buna müsaade etmemiş
tir. Neticede, Dikilili sandalcılaı'a a
çıktan beşer lira verdikten sonra sey 
yahlar kendi motör ve sandallarile 
Dikiliye çıkmışlardır. Bundan sonra 
Bergamaya gelip tarihi eserleri 
yaret etmişlerdir. 

MFMT .FT{F:TIE· 

Odun Kesmek 
Yüzünden Çıkan 
Kanlı Cinayet 
Gemlik, (TAN) Armutlu nahiye -

sinin Fıstıklı köyünde kanlı bir kav
ga olmuştur. Zeytinlikten kestikleri 
odunları paylaşamamak yüzünden 
dövüşe başlıyan 17 yaşlannda Hüse
yin Aksu, 41 yafıntiaki Yahya Kele-
y• Vvl. t .. U.a-,;'h h'VaUlöl- u-'lt.:u-.:\lu.n- \.loa~-:h1u 

tehlikeli surette yaralamıştır. 
* Gemlik, (TAN) - Hükümet dok 

toru Hüsamettin Gülten Kastar-··•ll 
nun Kargı kazası hükı"·~·"' doktor
luğuna, Mu~ls- J.ukumet doktoru Tah 
sin Erum aa buraya tayin olunmuş
lardır. 

* Gemlik, (TAN) - Halk evi tem 
sil kolu gençleri ''Kavga sonu" piye
sini muvaffakıyetle temsil etmişler
dir. 23 nisan bayramında da "Makas 
çı" ve "Aynaroz kadısı" nı temsil e
deceklerdir. 
* Gemlik, (TAN) - Bir buçuk ay

danberi kızlarımıza verilen elişi ders 
!erinden iyi neticeler alınmıştır. Bu 
müddet içinde hazırlanan eşya ser
gisi halkevinde açılmış ve çok beğe
nilmiştir. 

Ereğli Kanabnın 

Temizlenmesine 

Geçiliyor 
Konya, Ereğli mıntakasında haya· 

ti ehemmiyeti olan Alan kanallarını 
temizleme işine başlamak üzeredir. 
Bu kanalın temizlcnmesile yüz bin 
dönümden fazla arazi sulanabilecek, 
tarla sulaması yüziinden köylüler a
rasında görülen kanlı vakalar sons 
ermiş bulunacaktır. 

1 TAKViM ve HAVA] 

20 Nisan 1938 
ÇARŞAMBA 

4 üncü ay Gün: 30 Knsım: 164 
Arnbt· 1!157 Rumi· 13o;4 

Sefer: 19 Nisan: 7 
Gilneş 5,13 Öğle: 12.12 
İkindi: 15,59 Akşam: ıs,s ı 

Yatsı : 20.31 İms~k: 3,.25 _,.,. 
YURTTA HAVA V AZIYE1"1 
Yurdun Doğu Anaclolu bölgesile c.-eııu • 

bun doğu ve Orta Anad~lunun Şark lc1 "' 

sımlarında hava bulutlu, Knradenlf ıc~; 
larlle Orta Anadolunun garp kısımlarıtı t 
çok bulutlu, diğer bölgelerde kapalı ve 1ı:, 
yer yağışlı geçmt,,. rüzgArlar Trakya '

1
• 

Kocaelide şimaıt, diğer yerl!!rde umuıTI e 
yetle <'enubt istikametten orta kU1t"'etl 
esmiştir. fil 

Dün fstanbulda hava kapalı ve tııı 
~islntili ge~iş, riizı:t'ır sakin kaJmıst~· 
Saat 14 te barometre 7!59,9 mlllmctrı: 'rıı• 
Hararet en çok 17,8 ve en az 7,7 santig 
olallll kaydedllmbıtlr. 
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f~·"lf G .. lf NJ 
lngiltereden 

Sonra Fransa 
w.!~~~~!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!J!i!!~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~· 

Uzak Şarktaki Çarpışma ORTA AVRUPADA: 

Parça Bohçası 
[Yazan: 8. FELEK] 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

Ingilterenin İtalya ile anlat • 
masından sonra Fransanın da 

•ni izden gideceği, birkaç gündür, 
IÖylenınekte fakat bu sözleri teyit 
edecek mahiyette bir hareket ıöze 
Çarpmamakta idi. Nihayet bu yolda 
Pransa da ilk adımı attı ve Komada 
~ransız işgüderi İtalya Dıt Bakanı 
•le görüşmiye başladı. Bu görüşme· 
lerle evveli Fransa namına Roma • 
Ya bir sefir gönderilmesinin temin 
olunacağı anlaşılıyor. Fransa bir iki 
lene evvel Komadaki sefirini yenili 
Yeceği sırada, ltalya, gönderilecek 
Yeni sefirin İtalya Kralı ve Habeş 
İnıparatoru sıfatile İtalya devlet şe· 
fine itimatnamesini takdim etmesi
ili istemiş, bu hareket Habeşistan 
fethinin tanınmasını istilzam ettiği, 
Fransada bunu yapmak istemediği 
İçin yeni sefir tayinini ileri bırak • 
hıı!J ve Roma sefaretini bir işgüderle 
idareye başlamıştı. 

İtalya hükumeti, bu muameleden 
lhiığber olduğu için Fransaya ve ay 
ili şekilde hareket eden diğer devlet 
lere mukabele etmiş ve bu devletler 
llezdindeki sefirlerini çekerek sefa
ret işlerini maslahatgüzarlara bı • 
?akmıştı. 

İtalyanın ispanya dahili harbin• 
eıı tesirli şekilde müdahale etmc.,.i 
flzerine İngiltere ile FransaJUn Roma 
ilemünasebetleri gerpnleşmiş. hat· 
ta bir aralık bu gerginlik teblikcli 
bir mahiyet alını tı. 

İspanya harbinin ,-anancı miida • 
haleler yü:ıünde11 meşru hükumet a
leyhinde ad.,.ta kati bir mahyiet al
hıası ve ,..dmanyanın Orta Avrupa
da dah~ çok hakim ve daha çok 
kuv,~tli bir vaziyet alması iizerine 
hlgiltere İtalya ile münasebetlerini 
düzeltme!( istemi~ ve bu suretle son 
•nlaşma yapılmıstır. 

Fransa bu yolda İngiltereyi takip 
etınekte ve Kont C:lyano ile Fransız 
i11Uderi arasında başlayan konuş • 

alann aradaki meseleJcri hallet • 

Fransa ile İtalya arasında hallo
~nacak meseleler yalnt:i Habeş isti
'b sııa.. tanınması değildir. Bundan 
•şka Fram ... --rmayesile inşa olu

ilan Cibuti • Adisahabı. Aemiryolu 
bıeselesi, . İtalyanın ş'mali Afrik:ada 
iti :menfaatleri ve bunlara benziyen 
bıeseleler vardır. 
İspanya ve Akdeniz meseleleri il· 

terinde iagiltere ile yapılan anlaş • 
"'-nın Fl'8nsa ile de tekrar edileceii 
'-'laşılıyor. 
1•Pan---.1a • 
'- J'lMA • 

FiLiSTiN: 

On Yıllık Bir 
Mütareke Projesi 
Hazırlamışlar 

Kudüs, 19 (A.A.) - Arap "Addi· 
faa" gazetesi, Lord Saınuel'in. Fil_iS
tinde yaptığı son tetkikat netıcesm· 
de yeni bir proje hazırlamakta oldu
ğunu yazarak bu proje hak~ında a
şağıdaki tafsilatı vermektedır: 

"On senelik bir mütareke yapıla
caktır. Bu müddet esnasında Yahudi
lerin nisbeti yüzee kırkı geçemiye
cektir. İngiliz mandası idame oluna· 
cak ve gerek Arapla~, gerek. ~ahu
diler bir nevi muhtarıyetten ıstifade 
edeceklerdir. Bir teşrü meclis seçile
cek ve bu mecliste Araplarla Yahu
diler müsavi azalıklara malik ola

caklardır.,, 
Bu tafsilatı veren "Addifaa" ga-

zetesi, Lord Samuel'in evvelki mu
t~il planından vazgeçtiğini ve pro
jesinin Yahudi lideri Vapman·.~ _şu· 
ursuz taleplerine pek yakın hükum· 
leri ihtiva eylediğini yazmaktadır. 

Demir Muhafızlar 
r eşkiJatı Şefleri 
Divanıharpte 

(B~ı 1 incide) 
dava, Kodreanu'nun krallık müşaviri 
B. Yorga'ya karşı yaptığı tahriri ha

rekettir. 

Muhakeme, bugün neticelenmiştir. 
Kordenu altı ay hapse ve 2000 ley 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Bükreş, 19 (A.A.) - Son zaman· 
larda yapılan tevkifler, yan resmi 
bir membadan U\Srih edildiğine göre 
iki nevidir: Bunlardan bir kısmı el
lerinde gayrimeşru surette silah bu
lundurdukları için tevkü edilmişler
dir. Bunlar hakkında atfü takibata 
lJa~li.U.ı.nu~ur. ı;:,u ınl?ıaen ıoa~t 

diğer kısım da halkı heyecana 
düşürecek beyanname dağıtmış olma 
farından dolayı mevkuftur. Bunlar 
hakkında tahkikata devam ediliyor. 

Domir muhalızlaT son lrozlannı 

O)lnanaamq/ar 
Paris, 19 (A.A.) - Rumanya ha

diselerinden bahseden Donadio, Epok 
gazetesinde diyor ki: 

"Bir hükumet darbesi tehlikesi 
bertaraf edilmiştir. Fakat Demirmu
hafızların son kozlarını oynamış ol
dukları söylenemez. Kral Karol için 
yapılacak daha çok şey vardır. Fakat 

i spanya cümhuriyeti, İngiltere gösterdiği enerji, memlekette nizam 
İtalya anlaşması dolayısile ve sükünu muhafaza edeceği kanaa

~ bir siyasi faaliyete geçmiştir. tini vermektedir.,, 
"-a anlaşmanın yabancı müdahaleyi Pöti Jurnal diyor ki: 
"- llnuı, İspanya cümhuriyeti tara- "Kral Karol, memleketinin tam 
.._~an haklı bir asabiyetle karşılan- istiklalini·muhafaza etmek ve nazizm 
;' ve cümhuriyet hükumeti, yaban ajanlarını dışarı atmak azminde bu
~ lııiidahale işinin Milletle.r Cemiyeti lunduğunu bir kere daha isbat etmiş 
\ llaeyinde konuşulmasını istemiŞ • tir.,, 
1' • Ciimhuriyet İspanyası Hariciye Er Nuvel, "Rumanyada Demirmu 
,~ bu münasebetle söylediği söz hafız teşkilatının faaliyeti, nazilerin 
.. de anlaşmanın bu tarafını protes Avusturyada Dolfüs'ün ölü~ünde~ 
..._ etJniş ve İngilterenin bu hattı ha- sonra ve hatta daha _evvel t_a~ı~ ett~
~llteti yüzünden mes~lenin :veniden ği faaliyetin tamamıle aynı ıdi.,, di
\ llfulması icap ettiğini izah etmiş 1 

yor. 

~ RumanyaJaki heyecan 
~rçl fngllterenin maksadı, ~a. • Belgrad, 19 (A.A.) _ Rumanya-
~ nıüdahaleyi tanımak def~ldır. da Demirmuhafızların şefi B. Kodre
'-ıı'lt.•adı İspanyanın •yabancı müda • anu'nun tevkifi hakkında birçok ha
>,.,_'deıı kurtulmasıdır ... Çünkü bu 1 herler neşreden' gazeteler; Demirmu
~lııtı müdahale İngıl k menfaat • hafızlar tarafından hazırlanmış bir 
~ili de tehdit etmektedir. Fak~t komplonun ortaya çıkması yüzünden 
ı._.:,tadaki ademi müdahale komı- Rumen efkarı umumiyesinde hasıl 
1-l\ ııı teşekkülüne saik olan esas : olan heyecanı kaydetmekte ve tev
~ korumak yabancı müdahaleyı kü edilmiş olan Demirmuhafızlar 
~l'lnak, ve bu müdahalenin h" • rüesasının evlerinde birçok bomba, 
'i; etmemesi için teminat al - tüfek, mitralyöz ve sair esliha bulwı· 

"t!-.
1
' • • • muş olduğunu ilave ediyorlar. 

' ltıbarla İspanya cümhur.ıyetı 
>,~Yi yeniden ortaya atmakta 

,. Cöğe kadar haklıdır. 

~ ~altat bu milrauatin da bir neti
" t~l'Jniyeceği şüphe götürmez. Çün 
"' '-hıhuriyet hükumeti günden gü
lt.ı,.9 hflaınış ve mukadderatı tehli
~aı!'l'ftıiş. görünüyor. Ademi mü • 
ı....~ ko:rnıtesi ise aciz içinde çır· 
~. ~· ve hiçbir iş başaramamak 
~ tlınhuriyet İspanyasına kal • 

:: deli baai~ ise. bütün bu vaziye • 
t ~~eti şüphe götürmez. Fa • 

"- ı.... lri&~ bu ihtimal çok zayıftır 
"'- ._.-aen İspanya cümhuriyetJ • 

1~•dı da hop p deeektir. 

KISA HABERLER 
* Macarlstanda Yahudilerin nUtu -

zunu tahdit ile kanuna karşı boykot 
hazırlığı yapan 31 Yahudi tevkif edil • 

mlştlr. * Belgraddan Rumanyaya giden bir 
İtalyan tayyaresi benzin deposundaki 
lnfilAk neticesinde yere dUşmilştür. * Mançukonun ilk orta elçisi, dün 
Romaya gelmiştir. * İsveç kralı Nlsten Parlse gelmls, 
hükômet mümessilleri tarafından kar-

ılanmışlardır. 
1 * Bombayda Mecusilerle müslüman-
lar arasında kanlı çarpışmalar olmllf, 
bel kip ölmÜI. bir kip yaratanmı,tır. 

Çinliler Kantonda da 
Bir Galebe Temin Etti 

Arşidük Ottonun 
Emlaki Müsadere 
Ediliyor 

Diln bir mektup aldım. Daha doğ· 
nısu posta vasıtasilc bir zarf aldım. 
Açtım, içinden bir kitap kapağı \'C 

birkaç tane takvim yaprağı çıktı. 
Gönderen zatın gözü neye iliştiği

ni kitap kapağında ve takvim yap
raklarındaki kırmızı işaretlerden an 
layıverdim. Size bunlan nakletmek 
te de bir beis görmedim. 

Yalnız Bir 
Vermişler 

Geçen Ay J~ponlar, 
Cephede 15,000 Telefat 

Bertin, 19 (Hususi) - Avusturya 
paytahtına kendini namzet sayan 
Habsburglar başı Prens Otto hakkın 
da, hiyaneti vataniye cürmünden do 
layı tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

llkmekteplerde dördüncü 9 • 10 
yaşlarındaki çocuklar okusun diye 
yazılmış bir kitabın kapağı, arkasın 
da şu ilin var: 

Nevyork, 19 (Hususi) - Uzak Şark\beş yüz tüfek, üç top, beş tank ve 
tan alınan en son haberlere göre, Çin mühim miktarda cephane aldık. 68 
lilerin büyük zaferlerine sahne olan Japon esiri de elimize düşmüştür. 
Şantung eyaletJ dahilinde harp, ye- Preru Koneye iatila etmiyecek 
niden şiddetlenmiştir. Tokyo, 19 (A.A.) - Prens Konoye, 

Bu cepheye yeni takviye kuvvet- istifa etmemeye karar vermiştir. 

Angrü gazetesi Arşidükü "cani., 
ve "kaçak,, diye tavsü etmekte ve 
tevkif kararının kaçtığından ve Pa
riste milleti için B. Hitlere karşı yar 
dım yalvardığından dolayı verildiği

ni yazmak:tadır. 

"Biri kız, biri erkek iki saf ço
c'ilğun temiz, heyecanlı bir sev
gi hikayesidir.,, 

Bu ufak izah meşhur Pol ve Virji
ni hakkında yazıldığına göre frenk
lerin pudeur dedikleri masum hica
ba aykırı bir şey değil. Yalnız gali
ba 9 • 10 yaşlarındaki sübyana sev
giden bahsedilmesi hoşuna gitmemiş 
olmalı. 

leri göndermişler ve Şantung'un ce- Prens yirmi iki nisan tar~i~de yapı
nubu şa.rkisinde geniş bir taarruz ha- lan kabine toplantısına ıştırak ede
reketine girişmişlerdir. İki taraf ara- cektir. 
sında son derece kanlı muharebeler Kabinenin otoritesini takviye ve 
olmaktadır. harici vaziyete karşı koymak için in· 

H 19 (AA) _ ç· t bl·~·. zibatı teşdit etmek için şiddetli ic-anov, . . ın e ıgı. .. 
1 

d d 
"M .. h. tak · k t 1 1 J raatta bulunacağı muta easın a ır • u ım vıye ı a an a an a-

ponlar bu sabah, Hişiene karşı şid- larTokyo, 19 (A.A.) - Japon Adver

detli bir taarruza geçmişlerdir. Kanlı tiser, Çinde büyük harekat icrası su
bir muharebe cereyan etmektedir .. , retile yapılan muharebe yerine mü • 

Kantona gelerek bombardıman et- dafaayı kolaylaştıran siper muharebe 
mek istiyen 61 Japon tayyaresinden sinin kaim olmuş olduğunu kaydet
yedisi avcı tayyarelerimiz tarafından mektedir. 
düşürülmüştür. Şanside kıtalanrnı - Şugai Şogyo, Japonyanın Çin ihti
zın mütemadi taarruzlan önünde Ja lafını ancak seri bir muharebe ile ve 
ponlar ağır zayiata uğramışlardır. milletin bütün kuvvetlerinin ayni he 
Bu cephede Japonlar mart ayı için- defi istihsal için mesai birliğinde bu
de 15 bin kişi kaybetmişlerdir. Yi- lunması takdirinde halledebileceği 

ne mart ayı içinde düşmandan iki bin mütaleasını ileri sürmektedir. 

TUNUS~ 

Birçok Mahkumiyet 

Kararlan Verllcl 

KANADA~ 

Kanada Faıistleri de 
Silahlandırılıyormuı! 

Tunus, 19 (A.A.) - 9 Nisan hadi- Ottava, 19 (A.A.) - Kanada faşist-
seleri neticesinde ilan edilen örfi i- lerini silahlandırmak için Konnekti
dare münasebetile askeri mahkeme küt'den Kebek'e doğru silAh kaçak-
12 Tunuslu ile 4 İtalyanı memnu si- çılığı yapılmakta olduğuna dair bir 
lôl-ı ıc.~.....,o;J .. v~yo. ff.klo.nıoh. "wü=- Kanada gazeteslnQe lntışar eden bir 
Jerile bir gün hapis ve 50 trank para haber üzerine Kanada süvari zabıta
cezası ile bir sene hapis ve 5000 sı, tahkikata girişmiştir. 
frank para cezası arasında tehalüf e- İyi malumat almakta olan maham, 
den muhtelif cezalara mahktiın etmiş Kebek'te pek az faşişt bulundultunu 
tir. bildiriyorlar. 

İki Tunuslu beraet etıniftir. Mah
keme 21 nisanda daha 30 mahkum 
hakkında hüküm verecektir. "Yeni 
düstur" un başlıca liderlerinin mu
hakemesi mayıstan evvel yapılmıya
caktır. 

MEKSiKA ~ 

Şimendifer Kumpan· 

yalan da Satın 

Alınacak 

Nevyork, 19 (A.A.) - Meksika 
matbuatı tarafından verilen haber
lere göre Kardenas hükumeti şimen 
difer kumpanyalannı da satın almak 
tasavvurundadır. 

Söylendiğine göre Kardenas par· 
limentoya, demiryollan sendikalan· 
nın şimendiferlerin müdüriyet ve iş
letmesini deruhde etmelerini derpif 
eden bir kanun layihası tevdi etmiş
tir. 

ITALYA: 

Çekoslovakya da 

Habeı ilhakını Tanıdı 
Roma, 19 (A.A.) - Çekoslovakya 

elçisi bugün hariciye nazın Kont 
Ciano'yu ziyaret ederek Çekoslovak· 
ya hükumetinin, Romadaki mümessi
lini "İtalya kralı ve Habeşistan im
paratoru,. nazdinde murahhas olarak 
telakki ettiğini resmen bildirmiftir. 

Dağa Tırmanırken 

Bir Facia 

Annesini Reddeden 

Bir Çocuk 
Amerika gazeteleri, annesine kar

şı hiçbir sevgi beslemediğini söyli -
yen on iki yaşında bir çocuktan bah
sediyorlar. 

ÇöCuJf bir aralık Brodvay kaldı
nmlan üzerinde bulunmuş ve anne
sine teslim edilmişti. İkincisinde bir 
havat şimendifer vagonunda uyur
ken tesadüf edilmiş yine annesine 
götürülmüştü. Bir defa da Pensil
vania köprüsünde yakalanarak evi
ne iade edilınişti. Hovard Frankel is
mindeki bu çocuk, gittikçe meşhur 
olmaya ve herkesin merakını uyan
dırmaya başladı. Derken mesele mah 
kemeye aksetti. 

Tahkikat neticesinde anlaşıldı ki, 
küçük Frankelin anasile babası aynl
mışlardır. Anne, doğumdan sonra has 
talanmış, baba işinden çıkanldığı için 
fakir düşmüş, ve aileye geçimsizlik 
girdiği için boşanmışlardı. 

Çocuk annesinden ziyade babası
na düşkündü. Mutlaka ona gitmek is
tiyordu. Çocuklara mahsus olan mah 
kernede hakimin karşısında ağlıyor, 
arzusuna uygun bir karar istiyordu. 
Bir taraftan Amerika kanunlarmın 
sarahati çocuğun annesine verilmesi
ni emrediyordu. Ha.kim buna rağmen 
şu karan verdi: 

- Ortada kan koca meselesi de
ğil, çocuğun hayatı, saadeti, mese
lesi vardır. Bu çocuk babasile yaşa
mak istiyor. Biz buna mani olamavız. 

Şamda Kanlı Bir 

Çarpiıma Oldu 
Milano, 19 (A.A.) - Bergamo civa- Şam, 19 (Hususi) - Bugün, A-

nnda 3.052 metre irtifaındaki Piz.. raplarla Hıristiyanlar arasında bü
zoska dağına cenuptan tırmanmak is yük ve kanlı bir çarpıpna olmuş -
tiyen dört dağlı bir kaza neticesin- tur. 40 yaralı vardır. Bir çocuk ta öl 
de düşmüştür. Bunlardan üçü ölmüş. müştür. Sevkedilen askeri kuvvet -
dördüncüsü de ayaklanndan ağır su- ler büyük bir hldisenin kısmen önü 
rette yaralanmı§tır. ne geçmiflerdir. 

Bu tevkil müzekkeresi yüzünden 
Ottonun A vusturyadaki bütün em· 
likinin müsaderesi bekleniyor. · Bu 
emlakin değeri 2 milyon İngiliz li
rasını geçmektedir. 

Prag, 19 (Hususi) - Bugün bir 
takım şahıslar Almanyanın Prag 
konsolosluğunu taşa tutmuşlardır. 
Çek hariciye erkanından biri hadi
se yüzünden Almanya sefarethanesi
ne giderek özür dilemiştir. 

• Prag, 19 (A.A.) - Dahiliye Ba-
kanlığı, Çekoslovakyada oturan Al· 
man vatandaşlarının, B. Hitlerin yıl
dönümü olan yarınki 20 nisanda, ay
ni zamanda Çek bayrağı da çekmek 
şartile, Alman bayrağı çekebilecek
lerini bildirmiştir. 

Yon Papen 
Tekrar Gözden 

Düşmüş! 
Paris, (Daily Express'in muhabiri 

bildiriyor) - Avusturya ile Alman
yanın birleşmesi zamanına kadar Al 
manyayı Viyanada temsil eden Von 
Papen, gizli Alman zabıta teşkilatı 

olan Gestapo'nun bir heyeti taraiın
dan uzun uzadıya isticvap edilmiş
tir. fsticvabın. birkaç saat devam et
tiği anlaşılıyor. Öğrenilmesi istenen 
mesele, Von Papen tarafından hali 
hazırda Viyanada mevkuf olan bir 
zate yazılan mektuplardır. Von Pa
pen'in katibi Von Ketteler, Hitlerin 
14 martta Viyanaya varması üzeri
ne ortadan kaybolmuştur. Von Pa
pen katibinin bu şekilde ortadan kay 
bolması ile son derece alakadar ol
muş ve bu alikası Gestapo'nun na
zan dikkatini celbetmi§t,ir. Kendisin 
den bu noktanın da izahı istenmiş bu
lunuyor. 

İsticvabm ne netice verdiği, ya
hut ne netice vereceği malum değil
dir. Fakat Von Papen'in Türkiyeye 
sefir olarak gönderilmesinin bili 
müddet tehir olunduğu anlaşılmıştır. 

Von Papen, Büyük Harp sırasında 
Almanyanın Vaşington sefaretinde 
ataşe idi. Fakat günün birinde cüz
danını bir trende unutmuş, bu cüz
dan sayesinde Amerika htikumeti, A· 
merikada sabotaj işlerile meşgul bir 
sürü Alman ajanını tevkife imkan 
bulmuş, neticede de Von Papen A· 
merikadan çıkıp gitmeye mecbur kal
mıştı. 

1934 senesinin 30 haziranında, na
zi partisinde yapılan tasfiye esna
sında Von Papen Her Hitlerin mua
vini idi. Nazilerin onu da haklamak 
istedikleri, fakat evini muhafaza e
den Alman askerlerinin kendisini bu 
akıbetten kurtardıkları anlaşılıyor. 

Von Papen'in başyardımcısı Boser 
ile doktor Jung o zaman öldürülmüş 
lerdi. 

Von Papen, üç hafta sonra Viyana
ya gönderildi. O zaman Avusturya 
nazil eri Avusturya Başvekili doktor 
Dolfüsü öldürmüş bulunuyorlardı. 
Her Hitlerin orduyu tasfiye ettiği sı
ralarda Von Papen Viyanadan çağı

Takvimlere gelince: 
Her yaprağında maarife nisbetini 

ilan eden bu kağıtların arkalarında
ki şu bozuk düzen dörtliiltleri tarih 
sırasile aşağıya naklediyorum: 
29 İKİNCIKANUN: 

Çalılarda Bıldırcın. 

Sormadım: Neden, niçin? 
Senin ben hasretinle 
Yanarım için için. 

31 tıdNCIKANUN: 
1 

Leblebi aşımda yok. • 
Eksiklik yaşımda yoL 
Seni gördüm göreli 
Aklım da başımda yok 

18 ŞUBAT: 
Camide olur kandil. 
Yarin elinde menda 
Seversen vefalı sev! 
Bunu belle, iyi bil! 

19 ŞUBAT: 
Dün gitmiştik Adaya 
Uzaklaştık Modaya 
Ben bahtiyar olurdum 
Yarim gelse odaya 

7 NİSAN: 
Bugün günlerden pazar 
Sevgilim mektup yazar 
Ona cevap vermezsem 
Beni unutup azar '" 

14 NİSAN: 
Bülbül öter bağımda 
Sesi var kulağımda 
Onu kırda ararken 
Buldum ben yatağımda 

İçlerinde şu son parça gibi zorlu 
çeşitleri olan bu şiir (!) lerin maarif 
le münasebeti Education sexuelle 
denilen (cinsi terbiye) olsa gerektir. 
Bunu da her gün takvimden öiren
mekteki acele neye?! 

Maamafih,herkes kanun dairesin
de dilediğini yazabilir ya! Ost ta
rafı belki fodulluk sayılır. Zaten bu 
çeşit şiirler yalnız takvimlerde de
iil, çikolata kağıtlarında, karameli 
sargılarında da dolu! 

Bir tanıdığın çocuğu okuyup an
lamadığı bu çefit yazılan babasına 

soruyor, o da: 
- Sen onu anlamazsın! Kimyadır 

o! 
Diyormuş. Şimdi ne zaman çoeuk 

böyle aşklı, alakalı şiire tesadüf e
derse: 

- Baba! Bir kimya daha buldum, 
diye bağırıyormuş. 

Ve nihayet size bu zarf muhtevi
yatından sonra bir de şu garip ha
beri naklediyorum. 

Peştede kadınlar cemiyeti, her se
ne en namuslu genç kıza, 20 bin 
franktan yukarı olmak üzere ikra
miye vermekte imiş. 1937 senesi son 
Iarında arıya arıya en namuslu ola
rak 19' yaşında Elcna Zaçesku ismin 
de genç bir kız bulmuşlar ve büyük 
namus ikramiyesini ona vermişler. 
Lakin, ikramiyeyi aldıktan biraz 
sonra, Elena babasız bir çocuk do
ğurmuş. 

Herkes İsa gibi anasını sözden 
kurtaramadığı i~in, bu vakayı gaze
teler bir garip hadise olarak dünya
ya yaymışlar. 

nlmış ve o zaman Şuşnig - Hitler "!!'!!!!!!!!! .... !!!!!!"!!!'!!"""'!'~~~~'!'----

mülikatını tertip etmişti. Mülikatın dımcılanndan biri daha kaybolmuş
vukuu üzerine Von Papen. taziz edil- tur. Bu zat, Baron Von Kettler'dir. 
miş, fakat Şuşniğin düşmesi ve A· ~on Kettı:r· .. dairesinden çıkmış ve 
vusturyanın Almanyaya katışması Ü· bır daha gorulmemiştir. Yalnız onun 
zerine Von Papen de tekrar gözden kay~lmadan evvel "yarın, başıma 
düşmüştür. O zamandanberi Alman- ya bır çelenk konacak, ya bir kurşun 
yanın yüksek simalarından hiçbiri atılacak" dediği söyleniyor. 
Von Papen'in adını anmıyor. Bundan _Ertesi gün Her Hitler Viyanaya gir 
başka Von Papen anşlus dolayısile ~ış ve Baron Von Kettler de birden 
yapılan ihtilallere de davet ediline- bıre yok olmuştur Dostlannın ve ar 
miştir. kadaşlannın kanaatine göre Baron 

Nihayet Von Papen'in dost ve yar- yakalanmış ve kur§Una dizilrnişt" 
ır. 
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HAKARET: 

Resim Teşhir 
Eden Fotoğrafçı 
Beraat Etti 
Sultanahmct Sulh Birinci Ceza Hfı 

kimi, dün bir hakaret, izzetinefse te
cavüz ve teşhir davasını neticelen -
dirmiştir. Adile isminde genç ve evli 
bir kadın tarafından, kendi resmini 
vitrinde teşhir etmek ve çoğaltarak 
satmak suretile aile hususiyetini yık 
tığı ve haysiyetini kırdığı iddiasile 
bir fotoğrafhane aleyhine açılan bu 
davada suçlu, müdafaasını şu şekil
de yapmıştır: 

MÜDDEİUMm'1İLİKTE: 

Denizde Bulunan 
Ceset Morga 
Kaldırıldı 

Deniz Merkezi önünde sahilde bu
lunan cesedin hüviyeti anlaşılmış, 
Ingiliz tebaasından Antuvanya ismin 
de bir deniz amelesine ait olduğu tes 
bit edilmiştir. Ölüm sebebinin tesbi
ti için ceset Tabibiadil Salih Haşi
me muayene ettirilmiştir. Doktor, ce
sette boğma arazı görmediği gibi ö
lüm Ü intaç eden bir yara ve bere de 
bulamamıştır. Bunun için ceset mor 
ga kaldırılmıştır. Verilecek. Tapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 
Antuvanya 55 - 60 yaşlarında vapur
larda çalışarak hayatını kazanan fa
kir bir işçidir. 

ikinci Noter Hakkındaki 
Tevkif Kararı 

TAN 20 - 4 - 938 -
·---Bu akşam S U M E R Sinemasında--... ı . . 

R-a d :y::·:o-Senenin yeni ve büyiik muvaffakıyetli, en meşhur 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI Büyük Şark Opereti olan 

YARIN AKŞAM 

İPEK 
SINEMASINDA 

LORETTA YOUNG 
DON AMADE 

Herkesin beğeneceği - seveceği - a.lkıtlıyacağı 

TEHliKEli ASK 
F ra.nıızca sözlü büyük a.tk ve 1ergüzeft filmi 

VE ...• ? VE ••• ? VE •••• ? VE ••• 7 
--- YARINKi lUNIMIZl OKUYUNUZ! -11111111-

ihtira ilanı 

Iı:ıcak.. ve ögle namazı Beyazıt cami- "Toz hallnde maddelere muayyeıt 
inde kılındıktan sonra Edirnekapı- ke~fet vermek ve mahdut boıtukları 
daki aile makberine defnedilecektir. kOr maddelertn kontrol ed:leblten "'ı 

--------------- tarı ile doldurmak için uıut vı cth•••• 22 Nı· ........ Cuma ••at 21 de ______ ,._ k d t ı 21 1 ı " -.. - Müsamere Tehiri ın a • ınmıı o an mayıı 9S .. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
ve 2112 aayılı ihtira bıratı bu defa 

Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu kit fille konmak Uzere ahere devrD 

65 kitilik konservatuar orkestrası tarafmdan 

SENFONİK KONSER 
ŞEF: CEMAL REŞiT 

Solist: ALFRED C,ORTOT 
Programda: 

adına bu akşam Tan sinemasında 

tertip edilen müsamere San'atkar 
Naşidin ayağına yapılan bir ameli-
yat dolayısile 15 giin sonraki 2 ma-
yıs salı akşamına tehir edilmiştir. 
Biletler o gün için muteberdir. 

veya icar edlleceOlnden talip ol•" 

Galatada lktıaat hanında, Robert f 
ye müracaatları llln olunur. 

Ertuğrul Sadi Tek TiyatrosıJ 
EDiRNE Cümhuriyet Sinem 

i1Bl1-MIHAIW&M&illli 

- Bay hakim, ben vitrinde en bü 
yük adamlann resimlerini de teşhir 
ederim. Fakat şimdiye kadar hiçbiri
si bunun hakaret olduğunu iddia et 
medi. Bu, ayni zamanda hürmet ma
nasını tazammun eder. Ben Bayanın 
resmini çoğaltmadım. Yalnız muvaf 
fak olduğum kapalı bir tek resmini 
vitrine koydum. Onu da kendisi son 
ra para ile satın aldı. 

Müddeiumumilik, birçok suiisti - ll••••••••••••
malleri, yolsuzlukları yüzünden lağ 

Ouverture (Beethowen) 
CONCERTO (Schuman) 
CONCERTO FA ( Chopin) 

Muhammen bedeli 128.555,23 lira olan takriben 2912·139 metre 
kabı muhtelif çam kereste 3-5-1938 salı günü saat 

1 

15,30 d 

Hakim şahitleri dinledikten sonra 
hadisede cezayı istilzam eden bir va
ziyet görmediği için suçlu hakkında 
beraat karan vermiştir. 

DİLENCİLİK: 

Çocuğunu Dilendiren 

Kadın Mahkum Oldu 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah

kemesi, çocuğunu dilenciliğe sev-
kedcn bir anayı hapis cezasına mah
kum etmiştir. Suçlu Fecriye isminde 
genç bir kadındır. İddiaya göre, 11 
yaşındaki kızını kalabalık yerlere gön 
dererek dilendirdiği iddiasile mahke
meye verilmiştir. Dilenirken cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Fecriye, müdafaasında şöyle demiş
tir: 

- Bay hnkim, ben onu dilendirme. 
dim. Sokağa çıkınca dilenen çocukla-

vedilen İstanbul ikinci noteri Hasan 
Ark hakkmda tevkif karan almıştı. 
Tevfik Ark hasta olduğunu ve evin
de yattığını Müddeiu:rnumiliğe bil -
dirdiği için Tabibiadil Salih Haşim, 
dün kendisini ~akırköydeki evinde 
muayene etmiş ve kararın bir ay son 
ra infazı için rapor vermiştir. 

imza Taklit mi Edilmi§ 
Mülga Avusturya konsolosunun 

imzaSlnı taklit ederek kasadan 400 
lira alan konsoloshnnenin bir mute-
medi hakkında müddeiumumilik tnh 
kikata başlamış ve senetteki imza -
nın sahte olup olmadığının tetkiki i
çin bir ehlikvuuf heyeti seçmişti. He 
yetin vereceği rapora göre, tahkika

HIRSIZLIK: 

Dilsiz Çırak Ustasının 

Parasını Çalmış 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

dün dilsiz usta ile çırağı arasında çı
kan bir ihtilafı tetkik etmiştir. Da-

vacı dilsiz marangoz Kostantin oğlu 

Yani, yanına Kadri isminde bir dil

sizi çırak olarak almıştır. İddiaya gö 
re Kadri dün ustasının çekmecesin
den beş lirasını aşırmış ve kaçmıştır. 
Müddeiumumi Reşat Saka bir ter -
cüman ve tarüçi vasıtasile suçlunun ta devam edilecektir. 

=============== ifadesini aldıktan sonra Asliye üçün
rın yanına gitmiş ve polis tc onu ya- cü ceza mahkemesine göndermiştir. 
kalamış. Mahkeme suçluyu farık, mümeyyiz 

Hakim, şahitleri dinledikten sonra olup olmadığının tetkiki için tabibi 
suçu sabit görmüş, Fecriyeye bir gün adillerc muayene ettirmiştir. Verile
hafü hapis, bir lira da para eczası cck rapora göre muhakemeye devam 
vermiştir. edilecektir. 

Kimsesiz Çocuklara Yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından Viyanada bastı

rılan lüks tebrik telgraf kağıtları her 

telgraf merkezinde bulunmaktadır. 

Tebrik telgrafınızın bu süslü ka
ğıtla muhatabınıza verilmesini ister
seniz arzunuzu telgraf memuruna 
söyleyiniz; veya telgraf müsveddesi-

nin bir köşesine lüks kelimesini ya
zınız. Telgraf ücretinden başka vere
ceğiniz on beş kuruş bu maksadınızı 
temin eder. 

Bu telgraf kağıtlarının hasılatı 

doğrudan doğruya kimsseiz yurt yav 

rularınm bakımına tahsis edilmiştir. 

20 Nisandan başlıyarak 30 nisana 
kadar mektup, kart ve telgraflara 
Çocuk Esirgeme kurumu şefkat pul
ları yapıştırılacaktır. Bu pulların 

hasılatı ile kimsesiz ve gıdasız ço
cuklara yardım edilecektir. 

zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 7.677,76 liralık muvakkat teminat il' 

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
forini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeıeti 
zımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve 
veznelerinde satılmaktadır. (2104) ,,. ,,. ,,. 

Eskişehirde bulunan idaremize aft hastane ile talebe pansiyof1 
bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarlarile muhamr11etl 
de11eri yazılı iki grup yiyecek ve içecek maddesi her grup ayrı a.,;fl f 
le edilmek üzere 26. 4. 1938 salı günü saat 14 de Haydarpaşada gı 
nası dahilindeki komisyon tarafından Eskişehirde teslim edilmek 
açı.K eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat t J: 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Komisyondan Eskişehird' 
tahane operatörlüğü ile Talebe Pansiyon müdürlüğiı tarafından ~1 
olarak dağıtılmaktadır. ıl v' 

pdı.J 

1 - Siit en azı 5200 Kg. En çoğu 9000 Kg.) Muhammen bedeli ~ 
Yoğurt ,. 5000 ,, ,, 8900 ,, ) 2235 Lira 167 ı.,. ı;~ 

2 - Ekmek en azı 22000 Kg. En çoğu 34000 Kg. 3400 TJir~ 2· 
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TAN'ın hedefi: Heberde. fikirde. her· 
fe)'de temiz. dUrDst. umımr oımeko 

karlln QHeteıl olmıy• çeııımektır. 
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A BONE BEDELi 
Türkiye Ecn~I 

1400 Kr. 1 Sene 2800 ltr, 
750 Kr. e AJ 1500 ltr. 
400 Kr, ı A3 800 Kr. 
150 Kr, ı Ay 100 ltr, 

MilletJerarası posta ftUhııdına dahl1 ol· 
nııyan memleketler tein 30. UI. 9. 1.5 Un 
dır. Abone bedeli pesfndtr Adres ddtt
tfrrneJc 25 kurustur. Cevap tein mektup 
lara 10 tnın.ıslult oul fllvest IAnmdır. 

[ GONON MESELELERi l 
Rum an yada 

Faıist Kavgası 

Müzelerimiz yalnız Türk tarihi
ni değil, dünya tarihlnl aydınlata
cak eserlerle doludur. İktısadi iç
timai, sınai hayatımızda milli ol
mayı bir prensip olarak kabul 
ettiğimiz Cümhuriyet devrinde de
de yadigirlarını tanımıya daha zi
yade ihtiyacımız vardır. Müzeleri
mizde bilhassa sanat ve tarih bakı
mından her türlü ihtiyaçlanmıza 
cevap verecek eserler vardır. On 
beş senedenberi müzelerimizle, ta
rihimize materyel verecek hatıra-
larla sıkı temastayım. Esefle söy
lemek !Azımdır ki, İstanbulda do
ğup büyüyenlerden bile birçokla
n henüz müzelerimizin kapılanm 
bilmiyorlar. Yurdun başka k(;fele
rlnde yqıyanlann esasen müzele
rimizi tanımalarına imkAn yoktur. 
Ben okuyucularıma bu sütunlarda 
müzelerimizi gezdireceğim, onlara 
şaheserlerimizi tamtacağım. İşe, 
milli vasfa daha ziyade hak kaza -
nan Türk ve İslim eserleri müze
sinden başlıyacağım. Bu müze ay
ni zamanda bir halk müessesesi -

Yazan : M. ZEKERIY A dir. Bu müze asırlardanberi halkın 
Kumanyada bir müddettenberi ıi- hayır ve irfan müesseselerine te-

1asi bir huzursuzluk var. Bu huzur- berru ettikleri eserlerin toplanma .. 
•azluğun en büyük amili, dahildeki sından doğmuştur. 
aiyul kavgalardır. Süleymaniye camiinln avlusun -

Bir tarafta Nazi propagandasına dayız. Sinanın bu sanat phikasını 
tlbl olan fırkalar vardır. Almanya saran ve kuşatan on, hayır, içtimai 
Balkanlarda Romanyayı kazanmak yardım, sıhhat ve irfan müessesesi 
için orada hilmmalı bir faaliyet ıar- arasında mevzun bacalarının çok
fetmektedir. Demir Muhafızlar doğ- luğu ile nazan dikkati çeken bir kı
rudan dofruya Almanlann tesiri al· sım vardır. Burası temeli camiin 
tındadır. Bu dava peıinde koıan on temelile beraber g&e H. yılında a
aekiz kadar gazete vardır· Siyasi ri- tılan ve 964 H. de ikmal edilen Sü
calden birçoğu bu davayı benımse- - .leymaniye imaretidir. Avlunun kıh 
mittir. Bunlann kaqısmd• da muh· le kapısından me§ihate giden cad
tellf temayfillfl partiler mevki al - deye çıkıyoruz. Üstünde (Türk ve 
nuşlardır. İslAm eserleri müzesi) levhası bu-

Kral, bir mOddet bu ls4vplan l1lll lunan bir kapı bizi müzeye çağı -
tannak için bir n.d' diktatörlillı: te- ~!or:" 44 kurşunlu kubbenin örttü
alalne çalıftı . .taflhabat yoluyle hal- ğü muze binasının temiz mermer 
kın reyirü 11e topladı. İktidar mev- merdivenlerinden çiçekli, havuzlu 
ldlni .kaybeden ve yeni rejim içinde bir bahçeye iniyoruz. Burada bina 
faaliyetleri daralan Demir Muhafız- ile yafıt, yalnız kabuklan üzerin
]_.- bu defa bir hükumet darbesi yap de yapyan bot karınlı kocaman çı
nııya hazırlanmıılar. narlar göze çarpar. Bahçeyi çerçe-
Kuınanya hüktlmetl, memleket veliyen revaklann mermer sütun

dahilindeki Nazi tehlikesini zaten ıez ları üstündeki zarif başlıklar, mf
nıJı bulunuyordu. Fakat Alman • mannın birer imzası gibi dAht Si
yanın bir Tuna filosu ihdasına karar nanın bir eseri içinde bulunduğu
vermesi Kumanya hillı:4metinl daha muzu bize hatırlatır. 1 

zlya4,ı uyandınnq, ve fiddetli icraa· Vaktile Süleymanlye manzume
ta ••ketmiıtir. Demir Muhafızla- sinin ilim müesseselerinde, okuyan 
rın .karargihlannda silah, mühim- <k>l,,:ı,,~- ile ııucaıauu yemeıtıerı ou-
mat, bomba gibi suikasde yanyauk rada pifirllir ve burada yenirdi. 
~ilahlar bulunması Kumanya hflkQ- Revakın sağ methalini kapatan bil
meli-·-. bu tedbirlerde nekadar laa- yük taf bulgur değirmeni de mü-
bet ettij'inı •"-• .. •miştir. essesenin kurulu§ maksaduiı ilk 

.. bakışta bize söylüyor. 

Rumanya ·Macaristan 
I • 

Krallığı 
Almanyanın Tuna filosu ihdasına 

karar vermesi, Nazilerin Budapeıte 
de faaliyete geçmeleri, Macaristan 
lıtildunetinin, de ı:özünU açmıya yar 
dun etnıiıtir. Son zamanlarda Al • 
tnanyanın Orta Avrupa hakkındaki 
emelleri hakkında yapılan neşri
Yat da Macaristanı mukadderatını da 
ha esaslı tekilde düıünmiye sevket
tniıtir. 

Şimdi Macarlstanda yeni bir cere
Yan batlamııtır: Kumanya ile birle
terek bir Kumanya • Macaristan 
baliıtı vücuda getirmek. 

Bu fikri ilk ortaya atan eski bir 
"•car Nazındır. Bu ut Macarista
llıa Kumanyaya kalan bmındandır. 
tf azırhiı bırakarak Kumanyaya g~
laılt, Rumen tabiiyetini kabul etıniı 
~ bu fikir üserinde çalıpnıya bat
-.nuıtır. Ba zatın, flmdi btiyOk bir 
~r kfltlesi toplıyan f"ıkri flldur: 

y urdumuzdakf kıymetli ta • 
rih yadigarlan asırlardan

beri çalınarak Avrupa müzelerine 
ve hususi kolleksfyonlara tquu • 
yordu. Bu uğruluk bilhassa Meşru 
tiyetten sonra kendisini l.ıissettir • 
miye başladığı i~in yurdun vakıf 
müesseselerine teberru edilen kıy
metli eserlerin birarada toplanma-
sı dÜ§WlüJdü. Evkaf Nazın Hayri 
Efendi, bunları İstanbula topladı. 
Bu sanat ve tarih incilerine. Sina
nın eserinden daha uygun bir zari 
olamazdı. 

Büruı bulundu ve 1914 te Ev
kaf müzesi adıyla açıldı. 1926 da 
da Maarif VekAletfne devredildi. 
Müze, imarethanenin içinde hafif 
tadilat yapılmak suretile 5 salon 
halinde kurulmuştur. İçindeki yedi 
bin kadar tarih bergüzarı kitabi
yat, madeniyat, mensucat ve haşe-

biyat umumi vasılları altında tas

nif edilmiştir. 
Şimdi kitabiyat salonundayız. Bu 

rası milli bir irfan ve tarih um
manıdır. Buradaki eski yazılan, 111nanya ile Mac atlatanın Orta A vnı 

~aki mukaddentı müıterektir. Bu 
~ devle!t, eski A vaıturya • Macaris- leımek ihtiyacını duymalan gayet 
a-.. birleımeeiae benzer bir birlet- tabiidir. 
:-- Japabilirler. Kumanya kralı, hu * lelecliyenln YapabDe-

ceği lalst Bir lı 

itUiin tefi olur. Buna mukabil Bu
:=:-1a, kendi topraklarında bulu • 
a._ Macarlann mesktln olduğu al
~ Macaristana bırakır. Bu birleş 
le en 30 milyonluk büyük bir mil- Şehrin her tarafında yeni inşaat 
' dofar. Bu kuvvet Orta Avrupa var. Yeni bina yapanlar ekseriyetle 
.,. aatdan soldan gelecek tehli.kele- önlerindeki yayakaldınm kısmını 
>lb•arşı kendisini kolaylıkla koru· ihmal ediyorlar. Suadiye hiaterlin· '°'

1
11ir. İleride Çekoslovakya ve Yu· dı ile, Aksaray taraflannda bu ih

lt...:"Yada bir anlaıma yapılırsa, mal göze batacak dereeetie çoktur. 
'- .\ a11ya • Macaristan Krallığı Or- Yarın belediye bu yayakaldmmlan 
ı.ut;.\rrupanın en kuvvetli bloku ola· yaptırmıya kalksa binlerce lira sar· 

fına mecbur olacaktır. Halbuki bir 
'-t 8" flhe Kumanya Kralı muhale· emirle yeni ev veya apartıman yap
lro~bııemfıtir. Yalnız Macar Krab tıranlar, binalanna bititik yaya kal· 

'ffıllc. bu fikre yanaımarnııtır. dınmlannı da yapmıya mecbur edi-

TAN 

SüleymaniyeJeki Türk ve l.ıam E.•alm Müuainin girif lıapuı 

Türk - islim Eserleri 
Müzesindeki 
Tarih Y adigarlan 

YAZAN: dint bir müessenln temeli atılacağı 
zaman bu ~ ile tefeül etükle-
rini bazı vakfiyeler bize gösteri -

lbrahim Hakkı Konyalı · 
yor. 

Bu salondaki edebi eserlerin bir 
çoklan müelliflerin el yazısile ol
duğu için yüksek değerleri vardır. 

tezhipleri, minyatürleri ve ciltleri 
dünyanın hiçbir müzesinde gömıi
ye imkan yoktur. İslimın ilk as -
..,ndan itibaren yazı inkılabımıza 
b.dar Arap yazısının geçirdiği is
tihalelefln en canlı ömekleri, Türk 
nakka§larının, müzehhiplerinin ya 
rattığı en güzide parçalar burada 
toplanmıştır. Müzenin eski bir sa
lon memuru diyor ki: 

- Buraya giren ecnebiler bir 
türlü çıkmak istemiyorlar. Hele A
merikalı kadınlar eski Türk kıya
fetlerini gösteren minyatürlerin ö
nünde tapımr gibi saatlerce durur
lar, bunları gözlerile emer gibi sey
rederler. Bu salona haftalarca de
vam edenler de vardır. 

Hakikaten bu sanat ve tarın ihti
pmı karıısında insan küçüldüğünü 
ve eridiğini hiSleder gibl oluyor. 
Buradaki her eser bir cilde gebe
dir. Te~hirdeki her eser için bir 

cilt kitap yazılabilir. Bizim görü -
§ÜmÜZ kU§ bakıp olacaktır. . J şte önümüzde 1200 sene ev-

vel coylô.n doriai üzerine ya 
zılmış en eski bir Kuran var. Ya
nındaki 900 yıl önce Yemende hil
kOmet süren Beni Suleyh emJrinfn 
adına yazılmıı olan Mushafın süs
!eri gözleri büyülüyor. 11, 12 ve 
13 üncü asırlann ayn ayn tarzda 
kufi yazısile yazılmış Kuran kol
leksiyonlan da buradadır. Jlaşid..-yn 
halifelerden Alinin el yazması bir 
kuran da yazı tarihi bakımından 
pek mühimdir. 

4 rahle üzerini süsliyen Konya
daki ikinci Kılıçaslan türbesinden 

getirilen Hint abadisi kağıt üzerine 
MaA!!,p yazısiJe yazılmış uzunla -
nıasına açılan 4 cilt Kuran da mü-
zenin eserleri arasında mühim bir 
yer tutar. Bu kuranın tarihi 338 H. 
dir. Konyada Selçukiler zamanında . 

Geçen sene bininci ölüm yılı kut
lanan büyük şair Firdevs! Tusinin 
12 sanatkar tarafından tam yedi se
nede ikmal edilen minyatürlü bir 
şehnamesi salonun şaheserleri a
rasındadır. Bu salonda en meşhur 
hattatlann, en büyük tanınmış a
damlann eı ymlanm da görebili
yoruz. Yazı mukayesesi için bu-
lunmaz bir kaynak olan Kanuninin 
vezirlerinden Ferhat Paşanın el 
yazması epiz bir Mushaf ile hava
tında 101 Kuran yazan meşhur hat 
tat Nailinin 99, 100 ve 101 numa-
ralı son eserleri olan üç Kuran da 
l>irarada teşhir ediliyor. Hattat 
Şeyh Hamdullah Efendinin, Arap 
yazısının yüzünü ağartan, Karahi
sar Ahmet Efendinin, Hafız Osma
nın, Yedikulelinin, Kazasker Mus
tafa İzzetin, İsmail Zühtünün. Ye
sarizade Mehmet İzzetin çeşit çeşit 
.kalemlerde yazdıklan eserlerin tam 
bir koleksiyonu, ancak bu salonda 
görülebilir. Yakut müstasamin!n 

INGIUZE GOIE. ÇIN • JArON HAIBI : j 680 ve 693 H. yıllannda Bağdatta 
yazdığı iki kıymetli Kuranın bil-
hassa tezhipleri erişilmez birer sa
nat eseridir. Memllık Türkleri a
dına yazılmış kıymetli kitaplan ve 
muahafları da dünya bilginleri ve 
tarihçileri burada tetkik ediyorlar. 
Kanuniden sonra Osmanlı hüküm
darlarının imzalı fermanları ve 
bazılarının el yazılan burada bir 
kolleksiyon halinde toplanmıştır. 
Eski şeyhisliunlardan İbnissuudun 
Veliyüddinin kıymetli el yazılan 
da bir vitrini süslüyor. 

lranlıların resmi yazısı ?larak 
kabul edilen taliki bizde te
kAmül ettiren ve lran hattat
larına bile ustalığını kabul 
ettiren Şeyhislim Veliyüddin E
fendinin celi ve nesih talikleri 
Türk kabiliyetinin yüksek örnek
leridir. 

Adları unutulmuş bir çok Türk 
müzehhiplerinin, minyatürcülerinin 

Tarrah - ressaJQlannın yegane e
aerlerinl burada buluyoruz. 
Henüz iflenmiyen bir nıevzu olan 
tezhip ve minyatür tarihimizi ya
zarken iptidai malzemeyi ancak 
bu salondan tophyabileceğiz. 
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t!l•Z:PJM~ 
Gizli Düşman -:ı o. 4 • '1 ~ 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Milletlerin istiklallerini, varlık

lannı tehdit eden düşman, elinde 
ıillhı ve mücehhez ordusiyle karşı
sın• dikilir. Bu düşmana karşı her 
millet Jstihkimlarını evvelden hazır
lar, ordusunu seferber eder. Çarpı
pr, galip gelir, veya mağlup olur, fa
kat düpnanını bilir, ona göre hazır
lanır. Fakat kaleyi içinden zaptet
mek için içeriye silahsız giren dlif
mandan korkmak lazım. Memleket 
içine gizli giren siyasi propaganda
lardan bahsedecek deiilbn. O da ba 
düşmanlardan biridir amma, bqiiD 
baJuetmek istedifim dü1man, içtimai 
sıhhati, gençliii, cemiyetin fllur ve 
iradesini tehdit eden kokain, afyon, 
eroin slbi, •öze göribınıedeıı faali
yet gömteren dlltmandır. • Ba hmwsta ihtisas ve tecrtıbeal o-
lan doktor Fabrettin Kerim, TAN 
rueteaine verdiji bir millikatta bu 
cltipnandan bahsederken diyor ki: 

- Beyu Basların memleketimbe 
Ptirditi. aonralan bir ild afyon fab
rikasının sizli sizli aaçtıiı bu mikro
bu ortadan kaldırmak için hilkiimet 
esaslı bir mücadele açtı ve bu mtlea
deleyl muvaffakıyetle batardı. Fakat 
buna rağmen hali ötede beride UY11f
turucu madde kaçakçılığı devam et
mede, bilhusa ham afyon hastalan 
artınadad.ır .,, 

Bu, tecrübeye istinat eden, vakıala
n lşhat ederken ortaya atılan iddia 
üzerinde durmak llnm. Çünkü ce
miyetin içtimai hıfzıssıhasını tehdit 
eden düşmanın ıiraylt sahasını da
raltmak yalnız hastanelerde yapılan 
tedavi meselesi değil, gençliği bu fe
l&ketten kurtarmak için yapılacak 
terbiyevi bir propaganda meselesidir. 
Yeşilay Cemiyetinin bu sahadaki faa
liyetleri, nep-iyatı çok büyük bir rol 
oynamakla beraber, bu propqanda
yı yaymada razetelerin de btlyttk 
bir rolü vardır. Bilhassa eroin ka
çakçılanna karp hük4metin açbfı 
mücadeleyi, gazeteler, umum killtflr 
müesseseleri beraber yürütmeli, ban
lan kara listeye geçen tüccar gibi, ce
mi.yete tepir etmelidir ... 

Falırettln Kertmin iddiasına nba
ran, bütün mflcadelelere rağmen atef 
sönmemlftir. Şimdi yalnız İatan
bulda dejil, hmirde, Bursa, Anka
ra cibi tehirlerimizde de tek tük va
kalar vardır. Bu zehirin Anadolu,.. 
geçmesi, tek tük te olaa, içtimai bfln
yeyi tehdit eden bir tehlike ipretl
dir. Kıvılaun büyüyüp, yanrın p
kumadan söndürmek, bütün alika
darları bu hususta ikaz etmek llzmı. 
Bu itibarla Fahrettin Kerimin fikir
lel'i çok enteresandır, altını çizmit 
olmak için, burada tekrarı faydah 
buldum. 

zengin kolleksiyon arasındadır . 
Şair Bakinin hayatında iken ya

zılmış minyatürlü Divanı Türk 
tezhipçilik ve minyatürcülük sana 

tinin erişilmez bir harikasıdır. Bu 
eser Bakiyi bize tanıttığı için de 
ayrı bir kıymet taşımaktadır. Ba
kinin ölümünden 4 sene evvel 1004 
H. tarihinde yazılan bu divanın 
b.~~.nda şair Bakinin kendi mfnya
turu vardır. Nakkaş şairin karşısına 
geçmiş ve minyatürünü yapmıştır. 
.. Levhalar, mükattalar, duvarları 

susli~en eşsiz Türk halı ve secca
delerı, sofkiri Kuran ve cüz mah-
fazaları, Türk oymacılık ve kak _ 
macılık sanatinin yüksek örnekle-
rini veren rahleler salonun en asil 

eserleridir. Hele kitap ciltleri o ka
~ar çoktur ki, Türk ve Şark ciltci
lik tarihinin lake ve meşin üzerine 
yapılmıı en müstesna tiplerini bu
rada buluruz. 

Kitaplar arasında frenkelrin 1-
kinci Muhammet dedikler· M h"t 
t" . A ı u ı -
ını rabi~in elile yazdığı "Fütu-
hatı Mekkıye,, sile üvey oğlu Kon-
yalı büyük alim Sadrettinin "Şer
h~ Fusus., adlı eserine tarihçiler bü
yük kıymet veriyorlar. Türk ed' 
ve şairi Vcysinin de el yazısını b:. 
rada tanıyoruz. 

Şu köşedeki vitrinin · · d 
1 T' ıçın e sak-
a.nan ımurlengin torunu büyük 

Türk kadını Şazmeleğ· 1 dır. Bütün bunlar sizeın e yazısı-
' yarından iU 

Yazı &letlerinin, maktalann, di
vitlerin ve diğer yazı ve mühre ta
Iwnlannın tam kolleksiyonlannı da 
burada zevkle temaşa ediyoruz. baren fotoğraflarını ne 

cağımız tarih" şre başlıya-
. ı ve kıymetli eserler-

~. t iki taraf ricali bu fikir üze· lebilirler. Evi ve apartımanı içJn bin 
tt ~ Ç•lıtmaktadırlar. Orta Avrupa lerce lira aarfeden adam yUs Ura "- tet~ devletlerin hayatlan dai • daha sarfedip bunu da aradan çıka
"' i•eye maraz bulunduta için nbillrler. Acaba böyle bir emir veri 

hl1ıe kendi kendilerine bir· lemez mi! 

ln6ilis - Daha yaiına gelince •öriinüyor la, 6a Mtlecc bir 
balJrçı pmüi tlefiltlir. 

M eş~ur şair ve hattat Cevrl
nın oyma imzasını taşı

yan bir makta ile şair Ayaşlı Esat 
Muhlis Paşanın gümüş diviti de bu 

den bırkaçıdır Sonra sır .1 . 
l 1 a ı e dığer 

sa on an dolaşacagvız b"" .. ve utun e-
serleri birer birer fotoı?raru . . 
göreceğiz. crı ile 
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TAN 20 - 4 - 938 

1 Milli Küme: 

Fenerbahçe 
Galatasaray 

~ 
1 
Karşılaşıyor 

ı 
Geçen hafta ufak bir istirahat dev 

resi geçiren milli küme takımları, 
bu hafta tekrar faaliyete geçiyor
lar. 

Fikstür mucibince Güneş klübü 
Ankaraya giderek Cumartesi günü 
Harbiye, pazar günü MUhafızgücü ile 
karşılaşacaktır. Güneşli futbolcular 
Perşembe günü sabah treniyle An
karaya hareket edeceklerdir. 

Diğer taraftan bu hafta şehrimiz
de lstanbulun iki ananevi rakibi o
lan Fenerbahçe ve Galatasaray ta
kımları karşılaşacaşlardır. Bazı re
fiklerimiz, henüz umumi merkezden 

Vatarıdaşla. 
~illakat 

Yağ Fiyatları 

Yükseldi 

~lLllJllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ iKİ GÜNLÜK HiKA YE ~ - -= = = = - -- -- -i ~ - -- -- -- -- -- ~ Şişilde oturan bir okuyucumm ya- : : - -~p~ = -"Burada bir bakkaldan şimdiye ka- : -dar en iyi Urfa •yağını kilosu 120 : -kuruşa alıyorduk. Bu yağ hakikaten -
iyi mi idi. Daha iyisi var mıdır, bil- ı E 
miyorum. Fena değildi. Bu hafta tek : 
rar yağ almak icap etti. Fiyatlar on ı E 
kuruş yükselmiş. Bunun sebebini an : 
lıyamadım. 130 kuruşa bir kilo yağ : 

--------------... ---.. -----.. 
pahalıdır. Türkiye bir çiftçi memle- : : 
ketidir. Evvelce okka zamamnda yi- : E 
ne bu fiyata alıyorduk. Hatta, da- : _ 

ha ucuza düştüğü zamanlar da olu- ;:;_==Kutupt a e·ır ı-~nııe Yernen·ı : 
yordu. İyi ve temiz yemek için bu - V '":I '":I :: 
fiyattan aşağı yağ kullanamıyoruz. _ E 
Bir kilo yağ ise çok bir şey değildir. 2 Yaza n : Spirin • Çeviren: B. Tok ----Bir iki gün içinde - bilhassa kala- • mnnnntll1llll llllU•• 

M eğer Kutpta iştah, dünyanın 
diğer yerlerinden farksız

mış.. Kutba, hiç olmazsa bir 
defa olsun gidenler buna pe-
kala inanırlar... Kutbun ilk 
sakinleri sayılan bizlere ge-

• • · 11111111111111111111 m • 

sanın adeta Kutuptan kaçacağı ge
liyordu. 

Fransa 'ft Belçlkada tecrllbe edilen n halk ara!:ında epey rağbet bulan kadınlara 
bahsu.s atletizm müsabakalarının Amerikada da sık 6lk tertip edilmesi dü· 
lfÜnÜlüyor. Amerilı:aWar Avrupanm bazı meşhur kadın atletlerine müracaat etmiş.. 
lerdlr. Muva!ık cevaplar aldı.klan takdirde bu yaz büyük bir meting hazırlıyacak
lardır. Bu mllnasebeile geçen sene Fransada yapılan beynelmilel atletizm müsa
bakalanna iştirAk etmiş olan dört kadın pmpiyonunun bir arada çekilmiş resimle
rini veriyoruz: Soldan sağa doğru: Boitel (Fransız) Whitehead (İngiliz) Valla 

\emir gelmediğini ileri sürerek maçın 
yapılmasını şüpheli göstermektedir
ler. Halbuki Fener - Galatasaray 
maçı bu hafta yapılacaktır. Çünkü 
Fenerbahçenin son hadiseler yü
zünden milli kümeden çıkarılması 
mevzuu bahsolmadığı gibi, tahmin
ler hilafına son dakikada böyle bir 
karar verilse bile bu iki klübün ma
çı hususi surette oynıyacaklarında 
şüphe edilemez. Buna da taraflar
dan biri boykotlu olmadıkça kimse 
mani olamaz. 

balık bir aile için - bitiyor. Halkın 
en bellibaşlı gıda maddelerinden bi
r olan yağ, herhalde ucuzlatılmalı

dır. Anadolunun uzak köşelerinde, 

bilhassa şarkta bol bol iyi ve temiz 
yağ istihsal edilebilir ve ediliyor ka
naatindeyim. İstanbula getirilim, u
cuz ve bol olarak piyasaya sevkedil
memesinin sebebi, belki de teşkilat
sızlıktır. Yağ işi miihimdir. Vatandaş 
ların sıhhati ile alakadardır. Ucuz ve 
fena yağ yemeye mecbur birçok kim 
selerin tedavisi kabil olmıyan mide 
hastalıklanna !J.Padıklannı görüyo
ruz. Türkiyede iyi yağ sıkıntısı çek
mek bana biraz acı geliyor. istihsal 
mıntakalannda, talep azlıi't yüzün
den, ihtimal ki tam randıman da a
lınamıyor. Bu mesele Türk köylüsü
nün kalkınmasile de alakadardır.,, 

lince... Biz bu işin doğruluğuna 

hemen oraya vardığımız ilk daki
kada inandık.. Kazandığımız bü -
yük muvaffakıyetten ötürii biribi
riınizi tebrik etmiye vakit bulma-
dan, günün 'n"•u•yyen zamanlarm
aa her faniyi esaretine alan o en 
basit bir duygu, açlık duygusu, 
derhal kendini gösterdi.. Evet, kos
koca bir Kutbun fatihleri olan biz-

Sıra bana gelinceye kadar ben 
tamamen işin alayında idim.. Fa
kat o sabah, nöbetin bana geldiğini 
haber verdikleri zaman cidden key 
fim kaçtı.. Belki işin içinden çıka
rım diye, o günkü aşçılığım yerine 
bir keşif uçuşu yapmaklığımı tek
lif ettim. Kabul etmediler. Ne söy 
ledimse dinlemediler .. 

Nöbetçi açıların birer de yardım• 
cılan oluyordu. Ben o günkü aşçı 
yamaklığına makinist Petenini seç
tim. Onun soğukkanlılığı ve se -
batkarlığı bana itimat telkin edi
yordu. "Bu çocuğun yardımile na
sıl olsa işin içinden çıkarız!,, diye 
düşündüm .. Görünüşe göre Petenin 
de benim hakkımda a.yni şeyi dü
şünüyordu .. 

(İtalyan) Nowark (Avusturya) 

Beıiktaı lhtilSıfının 
Halline Doijru 

G iires • Futbol 
1 

Spor Faaliyetinin 
En Yüklü Haftası 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre, Beşiktaş klübündeki ihtilafla
rın, her iki tarafı memnun edecek 
şekilde halli çareleri bulunmuştur. 

Yakında bir kongrenin toplanacağı 

muhakkaktır. 

Memlekette: 

1 -

Mülayim,Dört 
G a libiyetle 

Kastamonu 

Güreşçileri 

C ... cuaa Gıit+Ho• 

Bu hafta spor faaliyetinJn en yük
lü iki gününü yaşıyacağız. Merak
lıları şimdiden bir düşünce almıştır. 
Nereye gidecekler? Ta.ksimdeki RÜ
reşleri mi seyredecekler? Fener sta
dındaki Fenerbahçe - Galatasaray / 
maçını mı takip edecekler?. 

1 

ı 
1 

Dönüyor 
Kastamonu, 19 (TAN) - Geçen 

sene Samsun güreşçilerinin şehri

mize yaptıkları ziyareti iade için 
Kastamonu güreşçilerinden bir grup 
vali muavininin başkanlığı altında 

Samsuna hareket etmişlerdir. 

Bu iki müsabakadan başka, biri 
Cumartesi akşamı, diğeri Pazar saba 
hı oynanacak First Vienna'nın iki 
maçı var. Haftada bir kere bilet alın ı 
makla spor meraklarını tatmin e
denlerin bu hafta en azdan üç bilet 
alacakları muhakkaktır. • 

Bu haftaki seyircileri tercih ede
cekleri müsabakalar ve yaşları iti
barıyle şöyle tasnü edebiliriz: 

Gençler ve orta yaşlılarla spor 
zevkini yalnız futbolden alanlar, Cu 
martesi günkü First Vienna maçını 
kaçırmazlar. Pazar sabahı da ayni 
Taksim stadına koşup ayni Viyana 
takımının Pera takımına karşı yapa
cağı oyunu seyrettikten sonra doğru 
Fener stadına koşacaklardır. 

Evli barklı olan orta yaşlılarla ih

tiyarlardan bir kısmı çocukları yü

zünden Taksim stadiyle Fener stadı 

arasında sallanıp kalacaklardır. Ço
cuklar Fener stadında Galatasaray -

Fenerbahçe maçına gitmek istiye

cekler. Kendileri de sabık Türkiye 

Başpehlivanı Kara Alinin bugün ne 
halde olduğunu gözlerile görmek ar
zusunu yenemiyeceklerdir. 

Bir kısım da var ki, onların yolla
n ve gidecekleri stadyom bugünden 
malumdur. Onlar, ya futbolün, ya
hut güreşin mutaassıp şaşmaz ta
raftarıdırlnr. Daha bir hafta evve
linden ahbaplarile sözleşmişlerdir. 

Mesela, Fenerbahçeye karar vermiş
lerden ise, Gaitada bir lokantada öğ 
le yemeğini yiyeceklerini, karşı ta
rafa filan vapurla geçeceklerini dost 
lariyle tesbit etmişlerdir. 

Güreşe koşacakların ekserisi sa
bah kahvaltılarını ve öğle yemek
lerini kırlarda ve mesirelerde eski 
güreş meraklılarile çepçevre olarak 
tamamlamak için kararlar vermişler 
dir. 

lşte bu haftanın dört mühim kar
şılaşmasını seyredecek meraklıların 
halleri. 

Biz gazeteciler de iki gün içinde 
dordü İstanbulda ikisi de Ankarada 
yapılacak olan altı müsabakayı gö
renlere ve görntlyenlere nakletmek 
vaziyetinde bulunuyoruz. Allah yar
dımcımız olsun. 

İngilterede yaptığı dört ma
çı da tuşla kazanmış olan Mü
layim pehlivan bugün Brendi
ziden limanımıza uğrıyacak va 
purla İstanbula geliyor. 

Mülayim pehlivan, Taksim 
güreşlerinde Himmet pehlivan- l 
la tutuşa<'aktır. Kara Ali peh· 
livanın Tekirdağlı ile karşılaş 

tırılması kararlaşmıştır. Kara 1 

Ali, İstanbulda idmanlarına de
vam etmektedir. Tekirdağlı ise 

ı Balıkesirdeki güreşlerini cu • 
martesi günü bitirip pazara ye
tişmek üzere Balıkesirden ha
reket edecektir. 

Tebliğler: 

Eskrim Müsabakaları 
T. S. K. Eskrim Ajanlığından: 
Bölgemizin birincilik müsabaka

ları 24 nisan pazar günü saat 17 de 
Beyoğlu Halkevi salonunda başlıya
caktır. Gölgemizde bulunan her Türk 
eskrim amatörüne açık olan bu mü· 
sabakalara eskrimi ve eskrimlerı se-
ven herkes davetlidir. Epe, Flore, 
Kılıç bu üç silahın ayn ayrı birin
cileri taayyün edecektir. 

Bayanlar arasında da Flore müsa
bakası yapılacaktır. Ayrıca yine her 
silahın birden dörde kadar derece a
lanları o silahın ekiplerini teşkil e
deceklerdir. 

Kuvvetli bir kadro ile giden peh
livanlarımız, Samsunda 23, ve 24 
Nisan tarihlerinde iki karşılaşma 

yapacaklardır. Bu müsabakalar ge
çen sene yapılan karşılaşmaların 

revanşı mahiyetindedir. 

Haric;te: 

Peşte ·Viyana 

Muhteliti Karşılaşması 
Avusturya sporu hakkında Alman 

ya Federasyonu tarafından tesbit edi 
len nizamlara göre, her sene tekrar 

edilen Macaristan - Avusturya mil 
1i futbol takımları karşılaşmasının 

bundan böyle Budapeşte ve Viyana 
muhtelitleri namı altında devamına 

karar verilmiştir. Bu yeni nam al

tında iki milli takım ilk karşılaşma

larını 24 Nisanda Viyana stadında 
yapacaklardır. 

iki Avusturyah Tenisçinin 
Kararı 

Viyanada oturdukları için bugü

ne kadar Avusturya namına tenis 

müsabakalarına iştirak eden Lehli 

tenisçi Kont Adambarovuski bun

dan böyle yapacağı maçlarda Lehis-

11- tanı temsil etmiye ve 23, 25 Nisan 
T. S. K. Istanbul Bölgesi Atletizm tarihlerinde Varşovada yapılacak o-

Ajanlığından: lan milli karşılaşmalarda Almanla-
1 - Taksimdeki tamirat dolayı- ra karşı oynamıya karar vermiştir. 

sile idmanlar bir hafta müddetle Fe- Çift müsabakalarda Lehlinin Pa~ 
ner stadında yapılacaktır. teneri Metaksa'nın da bundan böyle 

2 - Bozuk hava yüzünden tehir Yunanistanı temsil edece2i sövlen
edilen Dekatlon müsabakası 21.IV. mektedir. 
1938 ve 21.IV.1938 Çarşamba ve 
Per~embe günleri saat 15,30 da Fe
ner stadında yapılacaktır. Kayıt sa
hada kapanır. 

* T. S. K. Istanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

Bölgemizde yapılacak kupa maç-

lannın fiküstüriinü tanzim etmek ü
zere Beykoz, Hiliıl, lstanbulspor, Sü 
leymaniye, Topkapı ve Vefa klüple
rinin salahiyetli birer murahhasla
rını 21- 4 - 1938 Perşembe günü 
akşamı saat 18 de Bölge merkezine 
göndermeleri tebliğ olunur. 

i -····---··· -· 
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Mek tupl a rı 
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wwwwo ••• 
İğne Yutan Kızın Başına Gelenler 
Kadıköyünde Yeldeğirmen1nde Havva is

minde birinin dalgınlıkla topluiğne yuttu
ğu ve hastahaneye kaldınldığl yazılmıştı. 
Mısırlıoğlu Yavuztürk ı;okağında 20 numa
rada oturan Halil İbrahim Akura, bize gön
derdiği bir mektupta, iğneleri yutanm, bü
y\itmek üzere yanma aldığı kimsesiz bir kız 
oıaugunu soyruyor ve nuı«:.ın"'" u•J'VI° ın: 

"Hadise 24 Martta olmuştur. Kızı hemen 
bir taksi otomobili !le Numune hastane
sine götürdüm. İki hekim muayene ettiler. 
Vücudünde iğne olmadığı iddia edildi ve 
benden kızı götürmem rica olundu. Ben de 
berayi ihtiyat hastanede kalmMmı iste
dim. L(itfen muvafakat ettiler. Ertesi sa
bah kızı görmiye gittim. Röntken muaye
nesi neticesinde, hastada altı tane iğnenin 
bir arada bulunduğu görüldüğünü söyledi
ler. Kabul günlerinde hastamı görüyor, ken 
disine patates yedirdiklerini öğreniyorum. 

29 Martta küçük kıı:, iyi olduğu söylenile
rek hastaneden çıkarıldı. Eve gelen kız
cağızda sancılrır devam ediyordu. Bu sefer 
kızcağızı Haseki hastanesine götürdüm. 
Orada yapılan muayenede, iğnelerin bu se
fer dağılmış bir halde ve hlı.13. içeride bu
lunduğunu anladılar ve kızı tedavi altına 
aldılar. Simdi hastantn şlfayap olmMını 

bekliyorum. Acaba iğneler Vllcutta dağıl
madan, bir arada iken ameliyat yapmak 
milmkün değil miydi?." 

* Bir işçi ve Elektrik Şirketi 
Karagümrükte, Çatalçeşmede 86 numa

ralı evde oturan Yusuf o~lu Salih Çavu§, 
İstanbul Elektrik şirketinde dört sene ça
lıştırıldıktan sonra işinden çıkarıldığı için 
şikAyet etmektedir. 

Bu kariimiz şirkette ~lışırken parmağı 
eı:ildiğini, bunun için kendisine yilz lira taz 
minat verileceği söylenildiğini, Noterde bir 
ibraname ve işi muvafakatile terkettiğlnt 

imzaladığını, hıılbuki kendiı;inin eline son
rııdıın ~irket tarnfından çıkarıldığı hak
kında bir kAğıt verildiğini iddia eylemek
tedir. 

Salih, dört senede üç defa ve fiç derece 
terfi ettirilmiş olduğu halde böyle ehli
yetsizliği ileri sün1lerek işinden çıkanl

masma itiraz etmekte, sefil ve ~rişan kal 
dıltJnı, okumak, yazmak bilmediği için No.. 
terde imzalııdığı kfıgıdın muhteviyatını da 
ııonradan öğrendiğini söylemektedir. Bu id
dialarla Beyoğlu müddeiumumtliğine bir 
istida vermiııtir. Haklı olduğU takdirde ya
pılacak resmi tahkikatın bunu meydana çı 
karacğına şüphe yoktur. 

* Bazı Kasaplardan Şikayet 
Topknpıda oturan okuyucularımızdan P. 

Sivridis yazıyor: 
"Hayat ucu7.luğu etin ucuzlaması ile baş

ladı. Bunu bütün İstanbul halkı sevinçle 
karşıladı. 

Geçen gün et almak için kasaba gittim, 
bir kilo et vermesini söyledim ve 47 ku
ruşu verdim. Fakat zorla 55 kuruş istedi. 
Ben de ve9iim. Geçen gün, akşam, et al
mak için bu sefer başka kasaba gittim. Bu 
da kuruyu 60 kuruştan hesapladı. Şaıtım 

doğrusu. 12 sene mektebe gittim. Narkın 
cımaf tarafından değiştirilebileceğini hiç bir 
öğretmenden öğrenmedim. Bu suretle, va
ziyetin değişmesi için alfıkadar makamlar
dan rica ederim. Allah Kumkapılıları bu 
nzyietu-n çabuk kurtarsın." 

ler, açlığın o kudretli pençesine 
kendimizi kaptırmıştık .. Hem öyle 
bir kaptırış ki, önümüze ilk çıka -
cak bir fok balığını bile çoktan 
yemiye hazırdık ... 

İşte bu sırada İvan Dimitriye -
viç Papanin bütün inceliklerile der 
hal kendi ustalığını gösterdi. Biz
ler: "Acaba ne yesek? Nasıl et
sek?,, gibi düşüncelerle vakit ge
çirirken o, hiç kimse farkına var
madan tayyarelerde bulunan mut
fak takımını buzlann üstüne indir
di.. Sonradan "Papanin ocakları,, 

ismini alan gaz ocaklarını yaktL Şi
mal kutbunun buzlan arasında ce-
hAnl'\Arn:; :ı...; .. --"6.CI .nn-..,..1.,,rh. 'T'n'h!ıf tn. 

haf birtakım kutularla, acayip bir-
takım paketler açıldı.. Esrarengiz 
birtakım amelieyeler cereyan etti .. 
Nihayet az bir zaman içinde beş 

on kişiyi doyurabilecek kadar bol 
bir öğle yemeği meydana geldi. 

Yemekler harikulade nefisti. Me
deni şehirlerin en bü)'tlk lokantala
rında bile ancak bu kadar nefis ye
mek yapılabilirdi. Papanine haklı 
olarak "Kutbun ilk aşçı başıs1,, un
vanını verdik. 

Papanin, kendisine verdiğimiz 

bu unvanı iftiharla taşıdı. Ve bir

kaç gün müddetle bize ne.f"uı vt: 
lezzetli yemekler yedirdi. Fakat 
bu saadetimiz çok sürmedi. Molo
kov'un, bunun arkasından Alek
seyev'in ve Mazuruk'un tayyarele
ri de Kutba geldi.. Kutup sakinleri 
derhal birkaç misli arttı. Tekbaşı
na bir adamın bu koskoca orduyu 
beslemesi imkansız bir hal aldı. Baş 
aşçımız Papanin istüasını verdi. 
Bu vaziyet üzerine Kutupta umu
mi bir toplantı yapmamıza lüzum 
hasıl oldu .. Uzun müza~erelerden 
sonra yemek hususnda "ademi mer 
keziyet., usulünün tatbikine ka -
rar verdik. Bundan böyle herkes 
kendi tayyaresinde yemek yiye-
cek ve o tayyarede bulunanlar sı
ra ile birer gün aşçılık yapacak
lardı. 

B unlar ne yemeklerdi!. Hiç
bir lokantanın hiçbir me

nüsünde böyle yemekler bulmak 
imkanı yoktu... İstisnasız olarak 
bütün yemeklerimiz konserve idi.. 
Fakat bunlar arasında hususi ola
rak Kutup için yapılmış. nasıl kul
lanılacaklarını bile bilmediğimiz 
çok acayip konserveler de vardı. 

Bunların çoğunun nasıl pişirilece

ğini bilmiyorduk.. Kızartma şek
linde yememiz icap eden birçok 
yemekleri kaynamış olarak yedik .. 
Birçok haşlamalan da kızartma 

halinde kullandık .. 
Nöbetçi aşçıların birer de yardım 

rübeler umumiyetle kötü neticeler 
verdiği halde, pişirilen yemekle -
rin kırıntıları bile kalmıyor, hep
sini yiyorduk. Fakat yemeklerin 
son kırıntıları da midelere indik
ten sonra nöbetçi aşçıya öyle şid
detli hücumlar başlıyordu ki, in-

İkimiz de kollarımızı sıvııdık .. 
Bütün ömrümüzde aşçılık yapınışu 
gibi işe giriştik. 

Ben lakayt bir tavırla çırağıma. 
sordum: 

- Bugün ne yemek yapalım? 
O da bana ayni tavırla: 
- Ne isterseniz onu yapanz. ce

vabını verdi ve benzin ocaklarına 
benzin doldurmıya başladı. 

- Bir Şçi (Rus çorbası) yapsak ----1 _ ...... ? 

- Şçi , daha dün yedik. 

- Şu halde bir Ukrayna borşçu 
yapalım .. 

- Borşç ile ~~ı .. ~asında her -
liangi hir !ark yok ki.. İyisi alell
de bir çorba yapalım .• 

Ben itiraz ettim: 
- Bilmem ki.' şu çorbanın da 

nesini seviyorsun? Alelade su .. E
minim ki kimse ağzına sokmıya -
cak .. 

Makinist yanyan bana baktı: 
- Bu, çorbanın cinsine ve 

yapılış tarzına göre değişir, dedi. 
Sesinde, bütün ömrünü aşçılıkla 

geçirmiş bir insanın ahengi vardı .. 
Meraklandım ve sordum: 
- Peki, şu çorba dediğin şeyi na

sıl pişiriyorlar? Sen bunu biliyor 
musun? 

Petenin, hiç istüini bozmadan: 
- Basbayağı pişirirler, dedi .. 

Et, patates, sovan ... 
Ben, onun sözünü bitirmesine im 

kan vermeden: 
- 1yi, iyi amma ... dedim, bu ka

fi değil.. Bukadar kişiyi tek bir çor 
ba ile doyuramayız!.. Buralarda ga 
yet iyi yabani ördekler varmış .. Sen 
şunlardan birkaç tane vur da ... 

Petenin bana dik dik baktı.. Son· 
ra ikimiz de kahkahalarımızı koy
verdik .. Öyle ya, bol keseden atıp 
tutuyorduk, fakat kilerimizde ne 
bulunduğunu bilmiyorduk. 

Her şeyden önce bunu halletmi
ye karar verdik. Depoya gittik. O
rada muayyen birtakım kutular
dan ve paketlerden başka bir şey 
göremedik .. Bu sırada elimize bir 
paket geçti.. İçinde ne bulunduğu
nu merak ederek bunu silktik. Pa
ketin içinden bilmediğimiz bir toz 
döküldü .. 

Petenin: 
- Papanine gidip sormaktan baş 

ka çare yok, dedi.. 
Papanini gidip aramıya lüzum 

kalmadı .. Kendi.si yanımıza geldi. 
Meğer o, o sıralarda karargahı tef
tişe çıkmış.. Bizim gidişimizden 

sonra, burada kendisinin işine ya -
rıyabilecek eşyaları tesbit ile meş
gulmüş .. 

Petenin. elindE.:ki tozu göstererek 
Papenine sordu: 

rnevamı var) 
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saplar Eti Daha 
Ucuz Alacaklar 

Ciano·Blond e 1 Mulakatı 
(8 A f M A K A L E D E N M A a A T) 

Fena Bir 
İmtihan 
Karsısında 

Dünkü Zelzele 
(Ba,ı 1 incide) 

Et mürakabe komisyonu, dün top 
lanmış, son bir haftalık vaziyeti tet
kik ederek fiyatları olduğu gibi bı
rakmıştır. Belediye tarafından kuru
~an şirketin piyasa üzerinde iyi bir 
rol oynadığı anlaşılmaktadır. Komis 
yon, toptan et satışlarına da azami 
fiyat koymak için tetkiklere giriş
miştir. 

Bu meseleler ayni zamanda Da
ladye ve Bone ile İngiliz devlet a
damlan arasında 28 ve 30 nisanda 
Londrada yapılacak olan görüJIIleler 
esnasında da mevzuubahsolacaktır. 

mevzuu te§k:il edip etmiyeceği daha 
pek maltlnı değildir. 

Bir ittilakr mü•ella 
Vaşington, 19 (A.A.) - Diplomasi 

mahafili, İngiliz - İtalyan itilafı hak 
kında mütalea beyanından içtinap 
ediyorlar. 

Orta ve Doğu Anadoluda Şiddetli 
Bir Yer Sarsıntısı Oldu 

SalAhiyettar mahfeller Romaya 
gidecek olan Fransız sefirinin Cenev 
re içtimaından sonra tayin edileceği
ni ilave ediyorlar. 

, ~ (Ba,ı 1 incide) Burada çok fiddetli bir zelzele oldu. 
müdürlüğü zelzele hakkında §U ma- Birçok ev yıkıldı. Zayiat çoktur. 
hlmatı veriyor: Zelzele hafif hafif, uzun müddet de

(BClfı 1 incide} Vaşington - Deyli - Niyuz, bu iti
lafın bir Ingiliz - Fransız - Italyan 
ittifakı müsellesi hazırlamakta oldu
ğunu ve bu ittifakın Avrupada hu
zur ve sükuna yol açacağını yazmak-

% - Şebeke emniyet esaslanna 
ve mukavele icaplanna uygun bir 
hale getirilecek, 

Zelzelenin merkezi "Sinop - lnu- vam etti. Mektepler tatil edildi. Halk 
kışla hattının arasında ve "Tosya - sokaklarda bekl~ektcdir. İmdat 
Çankırı - Yozgat - Çorum - Akdağ - heyetleri açıkta kalan ailelere çadır 
madeni - Kırşehir - Arapsun, çerçe- sıcak yemek verdi. Her tarafta hey~ 
vesi içinde tesbit edilmiştir. Ankara can vardır. Birçok binaların duvar 
bu çevrenin ikinci hattı üzerinde, lan çatlamış, tehlikeli vaziyete gir 
~Jlu~ışla, İstanbul ise üçüncü hattı miştir. Hakiki zarar ve ziyan tıeniız 
uzerınde kalmıştır. belli . değil~~r. Vilayet faaliyete geç 

Nevyork, 19 (Hususi) - 'Onited 
Press'in Roma muhabiri bildiriyor: 

tadır. 

Bu ıazete ilave ediyor: 

3 - Tabii ömrünü bitiren tesi
sat yenilenecek, 

4 - Halktan mukavele haricin
de alınan paralar geri verilecek ... 

Diğer taraftan belediye, şimdiye 
kadar getirttiği hayvanları kasapla
ra diri olarak veriyor, kasaplar bun
ları Mezbahada kendi hesaplanmı 
kestirıyorlardı. Bugünden itibaren 
belediye, bu hayvanları doğrudan 
doğruya Mezbahaya sevkedecek ve 
kestirdikten sonra kasaplara satacak 
tır. 

İtalya ile Fransa arasında başlıyan 
temaslar yanndan itibaren hakiki 
müzakereler mahiyetini alacak ve 
bu müzakereler neticesinde İtalya 
ile Fransa arasında, İngiltere - İta] 
ya anlaşmasına benziyen bir anlaş -
ma imza olunacaktır. 

"Almanyanın iştiraki asıldır. Bu, 
Vilson'un derpiş etmiş olduğu sulh 
kabilinden bir sulh değildir. Millet
ler Cemiyeti idealinden çok uzaktır. 
Bu, bizim idealimiz değildir. Fakat 
dünyanın uzun müddettenberi ilk 
defa nail olduğu çok iyi bir faliha
yırdır. 

E lektrik Şirketi yan çiziyor. Tesi
satı mukaveleye uygun hale getir 

meyi mertçe kabul edecek yerde göz
boyamaya çalışıyor. Yapacağı masra
fın, yeniden iptidai tesisat için para 
sarfetmiş gibi, karşılanmasını ve ona 
göre muamele edilmesini istiyor. Fü
zuli aldığı paralardan çoğunu verme
meye vesile arıyor. Sonra da müza
kere usullerini bozuyor. "Zabıtları 

imza edeceğim" diye taahhüt ettiği 
halde etmiyor. Boşuboşuna vakit 
kayl>edilmesine sebep oluyor. 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde ti. Cıvar koylerden yeni haberler 
Lalehan istasyonunda bacalar yıkıl- beklenmektedir. 

Pari• gazetelerine göre mış ve çatlaklar husule gelmiştir. YERKOYDE: 
İzzettin istasyonunda da müteaddit 

Valinin beyanatı 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Ustündağ, et ucuzluğunu temin yo
lunda alınan yeni tedbirler ve şeh
rin bugün.im ihtiyacı hakkında, dün, 
§U izahatı vermiştir: 

.. Ge - çen mart başlangıcından 

Berlin, 19 (A.A.) - lngiliz - t
talyan anlaşmasından bahseden Föl
kişer Beobahter diyor ki: 

çatlaklar vardır. Yerköy istasyonun 
daki muhtelif binalarda da kısmen 

tehlikeli çatlaklar hasıl olmuştur. 

Yeniyaban ve Sekili istasyonları zel 
zeleden mühim surette hasara uğra
dıklarından bu istasyonlardaki me -
murlar çadırlarda çalışmak tnecburi-
yetinde kalmışlardır. itibaren et fiyatlarında temin ettiği

miz ucuzluğun sebep olduğu istihlak 
fazlalığı devam ediyor. Bu fazlalık 
Nisan ayında ytizde on beş olarak tes 
bit edilmiştir. Önümüzdeki yaz ay
ları içinde daha büyuk bir ucuzluk 
temin ederek muhterem halkımızın 
bu muhim gıda maddesini daha ko
lay lıkla tedarik imkanını bulacauın-

Gazeteler, bu gibi konuşmalarla a-
1ıikadar olmaktadır. Jur, bu müzake 
relerin pazarlık zihniyetile vuku bul
mamasını istiyor. Epok, sefir tayini 
için Milletler Cemiyeti Konseyinin 
gelecek toplantısını bcklemiye lüzum 
görmüyor ve eski müdafaa, maliye 
ve müstemlike nazırı Pietri'nin bu 
makama en kuvvetli namzet olduğu
nu söylüyor. 

Hümanite gazetesi ise şu fikirde· 
dir: 

"Fransızların şurasını bilmesi la
zımdır ki 28 nisan Fransız - lngiliz 
görüşmelerinin, Fransanın Mussolini 
ile bir mukavele akdetmesi için İn
gifterenin Fransayı tehdit edişindeki 
a{'eleciliğin bir tek hedefi vardır ve 
o da ltalyan - Alman kontrolü al
tında bulunacak bir Pirene hududu
nun Fransa için büyük bir fenalık 
arzetmediği keyfiyetine Fransayı i
nandırmaktır. Acaba Fransa buna 
"inanacak mı?,, bütün mesele bura
dadır. 

"Biz Almanlar, bu anlaşmayı bü
yük bir sempati ile selamlarız. Zira 
bu anlaşma, Roma - Berlin mihve
ri ile ifadejini bulan Alman - Ital
yan dostlugu gibi, Avrupa sulhuna 
doğru giden yolda ileriye atılmış bir 
adımdır. Bu anlaşmanın nasyonal 
sosyalizm harici politikasının Avru
pa sulhuna yardım için kullandığı 
iki taraflı ve doğrudan doğruya gö
rüşmelerle vücude getirilmiş olma
sından dolayı da memnuniyetimizi 
gizlememekteyiz. Cenevre kollektif 
usulünün meydana getirdiği Akde
niz havzası anlaşmazlığını bugün an 
cak bu usul sulh yolu ile halledebil
m iştir.,, 

Elektrik Şirketi, halkın gözünde 
zaten berbat bir imtihan geçirmişti. 
Belçikadaki ana şirketin bunu ta -
mir edeceğini ve son imtihanı kaza
nacağını ümit ettik. Ümidimiz boşa 
çıktı. 

Zelzele Kayseride saat 13 te şid -
detli olarak hissedilmiş ve 18 saniye 
sürmüştür. Çankında saat 13 ü be 
geçe duyulmuş ve fiddetli olmak 
üzere yirmi saniy sürmüştür. 

Ulukışlada saat 13 te hafif ola
rak hissedilmiş, 34 saniye sürmüş -
tür. Saat 13 te otuz saniye devam 
etmek suretiyle Samsunda, saat l:i 
te 30 saniye devam etmek suretiyle 
de Adapazannda hissedilmiştir. Ay· 
ni suretle hafif olarak saat 13 ü on 
geçe Sinopta da zelzele kaydedil -
miştir. 

dan şüphe etmiyorum. 
o 

Bugünkü istihlfık fazlalığı ve ta
lep genişligi karşısında hayvan mü
varidatı, ihtiyacı güçlükle karşıla
maktadır. Esasen normal senelerde 
de, bu aylar içinde lstanbulda et fi
yatı - kasaplık hayvan arzının daral 
masından dolayı - biraz yükselirdi. 
Bu sene havalarm fazla serin ve 
yağmurlu gitmesi, bu aylar içinde 
1stanbulun ihtiyacını geniş mikyasta 
karşılıyan Izmir mallarının piyasada 
~llaşmamasına sebep olduğu gibi, 
pıyasaya çıkarılması l8zım gelen ku· 
zu miktarının da azalmasına :>ebep 
olmuştur. 

Perakendeci kaMJplara et 
daha ucuza verüecek 

1 ngiliz - F rannz cukeri 
anla,maıı takviye edilecek 
Londra, 19 (Hususi) - Taymis 

Fransa diplomasisinin faaliyetinden 
bahsederek diyor ki: 

"Bütün Londra diplomatik mah
felleri, dikkatlerini 28 nisanda Lon
drada vukua gelecek olan Fransız
lngiliz nazırları görüşmeleri üzerine 
tevcih etmiş bulunmaktadır. Fransa 
tarafından Romada yapılan ve Fran
sız - ltalyan anlaşması ümitlerini 
fazlalaştıran teşebbüs burada büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
Fransız nazırlarının Londrayı ziya
reti ise elde edilen kazançlan takvi
ye edecek mahiyette görülmektedir. 

Çemberlain'in şiddetli taraftarı 
ve ayni zamanda infiratçı politika 
müdafii olan Deyli Ekspres, Fransız 
askeri anlaşmasının takviye edilece
ğini haber verdikten sonra Fransa 
için "Müttefik,, kelimesini kullan
maktan çekinmemektedir. Bu gazete 
ezcümle diyor ki: 

Hükumetten radikal kararlar bek
lemek artık hakkımızdır. İyi ve ha
lis niyetlere dayanmıyan müzakere
leri uzatmakta hiçbir menfaat yok
tur. 

~hmet Emin YALMAN 

F rankistler ilerliyor 
Katalonya - Fransa Hududunda 
Birçok Şehirler Asilere Geçti, 
Tortoza da Düşmek Üzeredir 

Vittoria'da cümhuriyetçilerin cid
di bir mukavemete hazırlandıkları 

bildiriliyor. Bu cephede, mukavemet 
hattının bilhassa Ebr nehrinin şima
linde vücude getirileceği ve kati mu 
kavemetin bu nehrin cenubunda ya
pılacağı tahmin olunuyor. Cümhuri
yet kuvvetleri, bu maksatla, Tortoza 
mıntakasındaki bütün köprüleri tah
rip etmiştir. 

Asi kaynaklan, Frankist hava fi
lolarının: Kartajen limanına 80 ton 
ağırlığında bombalar attıklarını bir 
cümhuriyetçi harp gemisinin batırıl
dığını ve diğer ikisinin de hasara uğ
ratıldığını haber veriyor. Guadalja
ra cephesinde cümhuriyet kuvvetle
ri birçok gece hücumlan yapmış ve 
fakat bu hücumlar durdurulmuştur. 
Diğer taraftan cümhuriyetçi kay -

naklann Madritten verdiği haberlere 
göre, Kartejen'i bombardıman et -
mek istiyen asi tayyareleri cümhuri
yetçi hava bataryalarının şiddetli ve 
tesirli ateşleri karşısında bombaları
m civar mahallelere atmak mecburi
yetinde kalmışlardır. 

İçinde gönüllüler bulunan birçok 
kamyonlar cepheye gitmek üzere 
şehrin sokaklarından geçmişlerdir. 

Techız edUmlş ve silhlılanmı olan bu 
gönüllüler vatani şarkılar söylemek
te, halka hitap etmekte ve halkı ken 
dfleri gibi gönüllü yazıJmaya teşvik 
etmekte idiler. Bu nevi sevkiyat her
gün tekerrür etm~ktedir. Birçok gö 
nüllü kıtalan Akdeniz sahilinde ve 
Lerida önünde cereyan eden muha
rebelere şimdiden iştirak etmişler -
dir. Bu gönüllülerin büyük bir kısmı 
harbin başJangıcında milis sıfatile 
hizmet etmiş olduktan için askeri ta
lim ve terbiyeden mahrum değildir
ler. 

Cümhuriyet hükUmeti, Milletler 
Cemiyeline bir nota verdi 

Kırşehirde saat 15 şi yirmi geçe 

hafü bir sarsıntı duyulmuştur. 

Yozgatta ise saat 13 te biri yir

mi saniye süren şiddetli, diğeri de 

saat 14 ü on geçe hafü olmak üzere 

iki zelzele kaydedilmiştir. 
Arapsunda da fasılalı ve ~ddetli 

zelzeleler duyulmuş ve burada bir . 

kaç bina yıkılmıştır. 

Yer sarsıntısı duyulan mıntaka -
larda Yozgatta, merkeze bağlı Yer • 
köy nahiyesinde bir kısım evlerin 
swalan dökülmüş ve Salmamz.1 nnhl 
yesinde on ev yıkılmış ve hükumet 
binasının bacası düşmfiftür. Kırşe -
hirde bazı binalar fazlaca zarara uğ 
ramış ve çöküntüler olmu§tur. 

Zilede, saat 13,5 te üç saniye sü
ren şiddetli bir sarsıntı olmuş, halk 
korku ve telaşa düşmüştür. Hasar 
yoktur. 

ISTANBULDA: 

Zelzele şehrimizde çok hafif ola
rak hissedilmiştir. Kandilli rasatane 
sinin tebliğine göre, zelzelenin mer 
kez üssu lstanbulun 470 kilometre 
şarkında tahmin edilmiştir ki, bu sa 
ha takriben Çankın, Çorum, Tosya 
arasına isabet ediyor. Rasatane alet
leri. şehrimizde zelzeleyi 13 ü 5 da
kika 21 saniye geçe şiddetlice kay
detmiştir. 

"- Fransa için "müttefiklerimiz., 
diyoruz. Zira B. Çemberlain, mukad
deratımızı her zamankinden daha 
ziyade kuvvetle Fransanın inukadde 
ratına bağlamıya karar vermiştir. 

Fransanın dahilde birlik teşkil etme 
meleri keyfiyeti üzerine hesaplarını 
kuran Fransız düşmanları, büyük bir 
hayal inkisarına doğru gitmektedir. 
Çünkü Fransızlar bir harp karşı~m
da, kralcılardan komünistlere kadar 
bir tek adam gibi yürüyeceklerdir.,, 

/ngiltere- Fran.a neler Ebr cenubundaki Castellon eyale-
ti dahilinde, Sanmetio civarında asi-

Cenevre, 19 (A.A.} - Milletler Ce 

miyeti umumi sekreteri B. Avenol, 

İspanya cümhuriyeti hükumeti bari 
ciye nazın B. Delvayo'dan bir nota 
almıştır. Bu notada konseyin önü
müzdeki mayıs ayında yapacağı top 
lantıda İspanya işlerine ecnebilerin 
müdahalesi meselesinin müzakere e
dilmesi talep olunmaktadır. 

Bu nota ile B. Dclvayo'nun dün 

gazetecilere yapmış olduğu beyanat 

Rasatanenin şimal - cenup istika
metinde tesbit edilen sismoğraflan. 
sarsıntının şiddetinden bozulmuş ve 
kayıt kalemleri yerinden çıktığı için 
kayde devam edememiştir. Buna mu 
kabil, şark - garp istikametinde ku 
rulu olan sismoğraflar zelzeleyi kay
detmistir. 

l«Jnufacaklar? ler cenubu şarkiye doğru ilerlemek 

Piyasayı tanzim ve günün icap

larına uygun bir hale getirmek ~çin 

daima normal yollardan yürümeyi 
tercih ettik. Ve muhtelif mıntnkalar 

dan kasaplık hayvan satın alarak 

piyasaya arzetmiye başladık Aldığı

mız yeni ve müessir tedbirlerle pıya 
saya satacağımız hayvan mıktarı gün 

geçtikçe artmaktadır. Gerek ayaktan 

gerek kesilmiş olarak belediye na

mına satışa çıkardığımız ve çıkara
cagunız kasaplık hayvanları herşey

den önce, perakendeci kasaplara ve
riyoruz ve bu suretle harekete devam 
edecegiz. Bir mart tarihinde ilan et
miş olduğumuz azami fiyatlar de
ğişmemiştir. Yarından (bugün) iti
baren belediyenin getirdiği karaman 
koyunlarının etini biraz daha ucuz
latarak perakendecilere kilosunu o
tuz beş kuruştan veriyoruz. Ilin 
olunan azami fiyat kırk kuruş oldu
ğuna nazaran perakendeciye beş 
kuruş bir fark bırakıyoruz, demek
tir ki, perakendecinin bu fark ile 
şimdilik iktifa etmesi lazımdır. Doğ 
rudan doğruya ve tercihan peraken· 
deciye satmamız ve arada bu farkı 
bırakmamız, §ehrimizde münhasıran 
koyun eti mevzuu uzerinde son gün
lerde göze çarpan sıkıtnılı vaziyeti 
kökünden halledecektir. 

Londra, 19 (A.A.) - Mançester teşebbüsünde bulunmuşlarsa da mu-
Guardian gazetesi, Fransız Nazırla arasında münasebet görülmektedir . ANKARADA .• vaffak olamamışlardır. 
nnın 18 nisanda Londrayı ziyaretle Cümhuriyet hava kuvvetleri kıta- Mumaileyh bu beyanatında demiş 
rinde konuşulacak meseleleri şu su- larının toplu bir halde bulundukları tir ki: 

Yerköy, 19 (TAN) - Burada bu
gün öğle üzeri şiddetli bir zelzele 
oldu. Epeyce uzun sürdu. Halk tar
lasında ve bağında olduğu için insan 

{'a zayiat kaydedilmedi, on ev yıkıl 
dı. Birçok evler çatladı, damlar çök 

tu, bacalar devrildi. Halk korku için 

dedir. Evler eşyalardan tahliye edil 
di. 

Yozgattan imdat heyetleri ve Kı
zılay yardımcılan geldiler. Açıkta 
kalan ailelere çadır, sıcak yemek ve 

rildi. Zarar ve ziyanın miktarı vili 

yetçe tesbit edilmektedir. 

ARAPSUNDA: 

Arapsun 19 (TAN} - Bugün öğle 
üzeri saat 13 te yanm dakika kadar 
süren çok şiddetli bir zelzele oldu. 
Beş kadar ev yıkıldı. Birçok evlerin 
duvarları çatladı. Darnlan çOktu, 
bacalar uçtu. Açıkta kalan aileler hi 
maye altına alındı. İnsanca zayiat 
yoktur. 

* Konya, 19 (A.A.) - Saat 13 te e
peyce uzun süren bir 7.clzele olmuş
tur. Zayiat ve hasar yoktur. 

* Aksara, 19 (AA.) - Bugün Aksa 
rayda oldukça şiddetli bir yersarsın 
tısı olmuş ve şehir içinde bazı ha -
rap binalann yıkılmasına sebep ol
muştur. Nufusça zayıat yoktur. 

Bir Fransız 
Gazetesine Göre 

( Ba§ı 1 incide) 
man devletler, bulunduğu memleke
te üstünliık verecek qlan böyle bir 
Hilafetin kuruluşuna taraftar değil
dir. ltalya, Habeşistanı işgal ettikten 

sonra lslimların hamisi olduğunu i
lin etmiştir. Bu sene Mekkeye uç bin 
kişilik bir hac kafilesi göndermiye 
hazırlanmaktadır. Bu şüphesiz, lngıl 
tere ve Fransaya karşı gosteriş yap-

mak içindir. Fakat bu küçük siyasi 
oyun, Faşistlerin parasile yapılacak 
bir haçtan dolayı Müslümanlan al
datamaz. 

"Şimdilik hiçbir iıılam memle
keti hilafeti ihya teşebbüsünde 
bulunmak n:ıyetindc değildir. Bi
lakis bütiin Sarklılar, ileride hir 
nevi Şark !Uilletlcri Cemin~ti ih
dasını daha miimkün bir hal olıt
rak tasu·vur ediyorlar. Rıı ceıni
yet, o cemiyete dahil biitün müs
lüman memleketlere dahilde ve 
hariçte sulh temin ed«ekt.r. 
"Türkiye ctimhuriyeti bu fikri Hileler belediye zabıta.ına 

haber verilmeli 
Etlerin üzerine cinslerini göste

ren damgalar muntazaman vurulmak 
tadır. Muhterem halkımızın et alır
ken cinsler üzerinde çok dikkatli ol· 
malarını ve tesadüf edecekleri hilele
ri derhal ilk belediye zabıtası me
muruna haber vermelerini rica ecle
rim. Bugün sureti mahsusada davet 
ettiğim kaza kaymakamlarına bu 
rnevzular etrafında yeniden talimat 
verdim. Vezin itibarile az miktarda 
et satmakta na:z.lanan kasaplar da 
bize haber verilmelidir. 

retle hülasa etmektedir: noktalan bombardıman etmişlerdir. - İtalya ve Almanyanın müdaha 
Fransa ve İngiltere Habeşistan Ayni zamanda Barselonayı da bom lesi asilerle hakiki bir ittüak şeklini 

meselelerini müzakere edecek olan balamaya teşebbüs eden asi hava fi- almıştır. Perth ile Ciano arasında te-
Cenevre toplantısında ayni hattı ha ı ı ··mh · t ta l · ta fın o an cu urıye yyare en ra ati edilen mektuplarda ispanyada fa-
reketi takip edeceklerinde hiçbir dan tardolunmuştur. Caddelerde bu 
cıüphe yoktur. Pek yakında derin bir aliyette bulunan İtalyan kuvvetleri-
Y yüzden münakalat 15 dakika tama- · b"l"-tef 'k h 
tetkike tabi tutulacak olan İspanya nın ı ;;a rı arpten evvel veya son-

men durmuştur. · l d 
meselelerinin en mühim noktasını, ra gen a ınması erpiş edilmektedir. 

Pirene mıntaluuıntla Bu hal, ademi müdahalenin istinat et buradaki intibalara göre, Balear a-
dalannın vaziyeti teşkil eylemekte- Diğer taraftan birkaç gündenberi tiği prensipten asilerin lehine ola _ 
dir. Görüşmeler esnasında, Fransa, Prene mıntakasında şiddetli bir mu- rak tamamile vazgeçilmiş olduğunu 
İngiltere ve Amerika arasında halen harebe cereyan etmektedir. Bu mın- gösterir. Ademi müdahale, istiklali, 
pek mükemmel bir surette mevcut takada cümhuriyetçiler düşmanın sulh ve serbest ve demokratik Av _ 
bulunan münasebetlerin daha ziya- kullandığı modem malzemenin bol- rupanın istikbali icin mücadele eden 
de takviyesi için kullanılacak metod luğuna rağmen şiddetli bir mukave- bir milleti kati surette boğarak öl _ 
lar da mevzuubahis edilecektir. Or- met ve yüksek bir mücadele kabili- dürmek demektir. Bu millet ölmiye
ta A vrupadaki vaziyet, Avusturya- yeti göstermektedirler. cek fakat zaferi istihsal edinceye ka-

Ankara, (Tan muhabirinden) -
Bugün saat 13 ü 20 saniye geçe şeh-

rimizde biriblrini müteakip mütead-

dit yer sarsıntısı olmuştur. 15 saniye 

devam eden iki hamlede şiddetli ve 

saat 14 ü on ve yirmi beş geçe de iki 
defa hafif olmuştur. Şehirde bazı bl 
nalarda ufak tefek çatlaklar husule 
gelmiş, bazı binalarda sıvalar dö -
külmüş. bacalar yıkılmıştır. Nüfus 
ça hiçbir zayiat yoktur. Zelzele, es· 
nasında, halk fazla heyecana kapıl
mış, herkes sokağa fırlamış, bütün 
binalar boşalmıştır. Sokaklar bir iki 
dakika içinde mahşeri bir hal almış 
tır. Birçok evlerde, mağazalarda, ta
vana asılı avizeler biribirlerine çar 
parak kırılmış, züccaciye di.ikk8nla
nnda da hayli hasarat olmuştur. Yr 
ni inşa edilmekte olan Sümerbank 
binasının dış tarafındaki tahta iske 
leler üzerinde çalışan ameleler bü 
yük korku geçirmişler, kendilerini 
aşağıya atmışlardır. 

tatbik m.ev.kiinc koymağa da teşeb _ 
bus etmıştır. Mesut bir realiteye u
yarak, 8 temmuz 937 de bir Sadabat 
paktı vücude getirmiş ve büyük bir 
meharetle bu pakta Irak, Iran ve 
Efganlstanı da sokmıya muvaffak ol
muştur. Türkiye Hariciye nazırı Tev 
fik Rüştü Arasın son Mısır seyahatı 
esnasında, hiç şüphesiz. Mısırın da 
b,u pakta girmesi diışunulmuştur. 
Fakat Mısır şimdilik bu pakta gir
mek niyetinde olmadığını bildirmiş
tir. Bu ret muvakkat midir. yoksa 
zahiri midir, bunu zaman go"st k 
t . erece 
lr. 

Belediyemiz, gerek istihsal mm
takalarından hayvan tedarik etmek 
veyahut buraya getirilen canlı hay
vanları ilk elden satın alarak ucuz 
bir fiyat üzerinden satışa arzetmek 
suretile büyük fedakarlıklarda bu
lunuyor. Bütün dikkat ve gayretimiı 
le bu fedakarlığın tamamen müsteh 
likıere aksetmesini temine çalışaca
ğız. Bu intikali güçleştirecek hiçbir 
sebep tanımayız . ., 

nın ilhakından doğan vaziyet ve Çe 15 nisanda Frankistler muvaffakı- dar mücadeleye devam edecektir.,, 
koslovakyayı tehdit eden tehlike de, yetsizlikle neticelenen bir taarruz es .. 
sanıldığına göre, inceden inceye mü nasında 1500 kişiden fazla zayiat Barselon, 19 (A.A.) - Hususi mah 
zakere olunacaktır. Bir taraftan vermişlerdir. Dün kahraman kıtala- keme, vatani hiyanetten dolayı 19 
Fransa ve İngiltere ve diğer taraf- nmız asilerin taarruzunu durdurmuş kişiyi idama mahktlm etmiştir. 
tan Almanya ve muhtemel olarak lardır. Bilhassa Madrit tıp fakültesi du -
İtalya arasında umumi bir süktina BanelonaJa aslrm hazırlıklar vayeni B. Manuel Markez'in de da -
varılmak maksadiyle müzakereler Barselona sokaklarında da deh - hil bulunduğu bir heyet, bir mayıs 
yapılması keyfiyetinin İngiliz ve şetli bir askeri faaliyet göze çarpmak şenliklerinde hazır bulunmak üzere 
Fransız Nazırları arasında konupna tadır. Sovyet Rusyaya gidecektir. 

KIR$EHIRDE: 

Kırşehir, 19 <Tan muhabirinden} 

"Ne olursa ol un genç T" •.. . • url\n e 
Cümhuriyeti iki sahada l'd .. ı er l'O· 
lunü oynamaktadır· e· t r · ır ara fan 
Balkan ~ntantının baıında hulun 
makta, dıier taraftan "'ark m" I" 

l . . y us u-
man an üzerınde haki b' . • m ır nüfu-
za sahıp bulunmaktad 8 . .. ır. u su • 
retle, yenı Turkive S 1 
h ·ı·ı · · u tanların ı a ete dayanarak t • 
d 'kl . . emın edeme -

ı en nufuz'1. sulh 1 . yo unda te-
mıne muvaffak olmuct 

y ur. 
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TAVŞANLIDA : 

Fazla Yağmurlar 
Ekinleri 
Geciktiriyor 

Tav.§anlı, (TAN) - Mütemadiyen 
yağan yağmurlar, ilkbahar ekimini 
geciktirmektedir. Havalar tekrar so-
ğurnujıur. Her yerde sobalar yakılı
yor. Mahrukat fiyatları hayli yüksel 
miştir. Yağmurların devamı dolayısi

le çayın tekrar taşmasından korkul
maktadır. 

MARDINDE: 

*Tavşanlı (TAN) - Kütahya şo
sesi üzerinde iki yolcu otomobili çar
pışmış, tesadüfen yolculara bir şey 
olmamıştır. 

Mardin Gazi İlkokulunda bir çocuk balosu verilmiştir. Yukardaki re
simde, okulun bahçesinde danseden küçük yavruları görüyorsunuz .. 

* Tavşanlı, (TAN) - Tayyare pi
yangosunun son çekilen iki yüz bin li- BERGAMADA : 
ralık ikramiyesinin onda biri, krom 
madeni mümessili Remzi ile arkadaş
larından Tevfik, Hamdi Babana, Ah
mede ve Eskişehir :Mihaliççik krom 
madeninde sekreter Cemile ait olan 
bir bilete isabet etmiştir. 

.Atatürk Günü 
Halkevinde 
Törenle Kutlandı 

SIVASTA: 

Beş Genç Çocuk 
Enkaz Altında 
Can Verdi * Tavşanlı, (TAN) - Kütahya 

meydanından kalkan bir tayyare sis Bergama, (TAN) Atatürkün Sıvas, (TAN) - Yıldızelini .. -Mum 
yüzünden yolunu şaşırarak buraya buraya gelişlerinin dördüncü yıldö-1 cu köyünde bir evin çökmesile neti
gelmiş ve benzini kalmadığından is- nümü merasimle kutlanmıştır: Öğle- celenen facia tahkikatı bitmiştir. 
tasyon civarına inmiştir. Bir gece bu- ye doğru halk ve talebe, spor mey- Hadise fazla yağmur yağması yüzün
rada knlmış, ertesi gün Kütahyadan danında toplanmışlar, halkevi mu- den bir toprak kayması jle olmuştur. 
gelen benzini alarak havalanmıştır. ık t f d . t'kl~l 1 Salih oğlu Halil ile karısı ve küçük 

z ası ara ın an ıs ı a marşı ça ı- kızı yaralanmak suretile kurtulmuş-* Tavşanlı (TAN)- 23 Nisan bay- narak merasime başlanmıştır. Avu- lar, fakat çocuklarından beşi enkaz 
ramında yüz kadar çocuk sünnet et- kat Halıik Ökeren, bugünün ehem- altında kalarak ölmüşlerdir. 
tirilccek ve giydirilecektir. Çocuk miyetini bildiren bir nutuk söylemiş, * Sıvas, (TAN) - Ankara kömür 

balosu ve müsamereler de verilecek- orta okuldan bir kız talebe de şiir sergisi filmi, bir hafta gösterilmek 
tir. okumuştur. üzere, şehrimiz halkevine gönderil-

* Tavşanlı, (TAN) - Posta ve tel- Geceleyin yine Haluk bir hitabede miştir. 
* Sıvas, (TAN) - Belediyemizin 

graf memuru Yunus Güneri, Kütah- bulunmuş, Rıza Dinçer, Atatürk hak 
Malatya yolu üzerinde 36 bin liraya 

ya posta ve telgraf şefliğine, Bursa kında kendi yazdığı şiirini okumuş- yaptırdığı asri mezbahanın kati ka-
sicil memuru Hüseyin Tuğral da o- tur. Bundan sonra halkevi temsil ko- bul muamelesi yapılmıştır. Yakında 
nun yerine tayin edilmişlerdir. lu bir piyes oynamıştır. açılma merasimi icra olunacaktır. 

DVZCEDE: 

Düzcede köy kalkınması iyi neticeler veriyor. Köy katipleri bir ör
nek elbise giymi~lerdir. Resimde Düzce köy katjplerini kaymakam İ. 
Baykalla beraber görüyorsunuz.. 

Şüphe Ettiği 
Karısını 
Ip\e Boğdu 

Sıvas, (TAN) - Yıldızeline bağlı 

Çoşur köyünde feci bir hadise ol
muştur. 25 yaşlarında Ömer oğlu 
Mehmet, karısı Makbulenin ~endi 
kendisini boğduğunu iddia ederek hü 
kumete başvurmuştur. Yapılan tah
kikat sonunda, Mehmedin bir şüphe 
üzerine kansını boğduğu anlaşılmış 
ve Mehmet yakalanmıştır. 

Halkevinde Köylüler 
Gecesi 

Sıvas, (TAN) - Halkevi, bir köylü 
gecesi tertip etmiştir. O gece ci
var köylerden gelen yurttaşlar, ak
şam yemeğini vali, halk:evi reisi, be
lediye reisi, maarü müdürü ve halke-
vi mensuplarile beraber yemişlerdir. 
Bundan sonra milli halk şarkıları söy 

IZMIRDE: 

Hava 
istasyonuna 
Pist Yapılacak 
İzmir, (TAN) - Cumaovası sivil 

hava istasyonunda, 40 bin lira sarfile 
asfalt bir pist inşası esası kabul edil
miş, tetkikata başlanmıştır. Ayni is
tasyonda kuvvetli bir telsiz istasyo
nu kurulacak ve uçuş halindeki 
tayyarelerle bu sayede konuşmak 

mümkün olacaktır. , 
*İzmir, (TAN) - Vali, Kınık nar 

hiyesine giderek elektrik fabrikası
nın temelini atmıştır. Fabrikamn a
çılma resmi Cümhuriyet bayramın
da yapılacaktır. 

Bir Muallim, Bir 
Makine Yaptı 

'5tanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
9. 5. 938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(8120,59) llra keşif bedelli Topkapısarayı müzesi Elektrik tesisatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna

meleri proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde g().. 
rülecektir. 

Muvakkat teminat (610) liradır. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptığına dair İstanbul Nafia Müdürlüğün

den eksiltme tarihinden bir hafta evvel alacağı hususi elektrik müteah
hitJik ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarile gelmeleri (2227) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Mükellefin adı ve işi Eski adresi 

Tırikotaj fabrikası sahibi Mahmutpaşa Nuruosmaniye caddesi 
Süleyman Sudi. No. 80 
Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı mükellefin 933 takvim yılı ti

caretine ait kazanç beyannamesinin müstenidatı bulunan defter ve ve
saik görülmek üzere kendisi aranmış ve bulunamamış olduğundan tarihi 
ilandan 15 gün içinde mezkur yıla ait defter ve vesaikin Galatada Hüda
vendigar hanında hesap mütehassısları bürosuna ibrazı, aksi takdirde 
beyanname hükümsüz addedilerek kanunen lazımgelen muamelenin 
yapılacağı ilanen tebliğ olunur. (2231) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2.5.938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(22959,35) lira keşif bedelli İstanbul Umumi Hapishane binasının yıkıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en aı (15000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafia Vek8.letinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Tica
ret vesikalarını havi kapalı zarfları 2.5.938 günü saat 14 de kadar Nafia 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1914) . 

İzmir, (TAN) - İsmetpaşa ilk o
kul başöğretmen vekili Faruk Gür
man altı sene devam eden çalışmala
rı neticesinde bir makine vücude ge
tirmiştir. "meşhur Markoninin İtal
ya sularındaki yatından mevce gön
dererek Avustralyadaki elektrik 
lambalarını yakmasından,, ilham ala
rak işe başladığını söyliyen öğret- · 
men, maddi imkansızlıklar yüzünden 
mesaisini küçük mikyasta tutmuştur. 
Vücude getirdiği makinenin yaptığı 
iş şudur: 

Makine, 4-5 metre uzakta bulunan 
ve kendisile irtibatı olmıyan elektrik 
lambasını istenildiği zaman yakıp 

söndürmekte, küçük elektrik motö
rünü de istenildiği zaman harekete 
getirmekte ve hareketten alıkoymak-
tadır. Bunu temin eden makine ve 
bir de antendir. 

Safranboluda lşteh 
El Çektirme 

Safranbolu, (TAN) - Tapu me
muru Hüseyin Toşçuya işten el çek
tirilmiştir. 

DOZCEDE: 

Köy Çahşmaları 
Düzce, (TAN) - Her hafta kayma

kam tarafından köy katiplerine kon
feranslar verilmekte, köylerde kal
kınmanın süratleştirilmesine çalışıl

maktadır. Köy katiplerine bir örnek 
elbise de yaptırılmıştır. 

lenmiş ve çalınmıştır. 

Baytar Orhan, köylülere, hayvan 
hastalıkları hakkında izahat vermiş
tir. Maarif müdürü de "Karagöz,, ün 
tarihi mahiyeti hakkında nıalıimat 

vermiştir. Temsil kolu başkanı Ha
zım Kırlı, Karagözün evlenmesi un
vanile hazırladığı oyunu perdede oy
natmış ve çok beğenilmiştir. · 

Jandarma Genel Ko. Ankara Sahnalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir Takımına 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve vasıflarına uy
gun komple (400) eğer takımı kapalı zarf usuliyle 2-5-1938 Pazartesi 
günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alınacak bu eğer takımları şartnamesi 

(126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (1890) liralık teminat makbuz 

veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gün saat doku

za kadar Komisyonumuza vermiş olmaları. (1044) (2057) 

Konya Icra Hakimliğinden: Kon
yada Asaf eczahanesi sahibi Asaf 
Haydar oğlunun alacaklıları ile kon
kurdato yapmak üzere vukubulan 
müracaat ve teklifinin kabulüne 12. 
4.938 tarihinden muteber olmak ü
zere kendisine iki &.y mehil itasına 
ve konkurdato muamelesinin ifası 

için avukat Ali Haydar Eralpın ko
miser tavinine Konya icra hakimli
ğince 7.4.938 tarihinde karar veril-
miş olmakla mumaileyh Asaf Hay
dar oğlunda alacağı olanların lstan
bulda Tan gazetesi ile yapılacak ilan 
tarihinden muteber olmak üzere 20 
gün içinde Konyada Başarılı çarşı

sında yazıhanesinde mukim komise
ri mumaileyh Ali Haydar Eralpa 
müracaatle alacaklarını defteri mah
susuna kayt ve vesaiklerini ibraz ve 
ita eylemeleri ve müddeti zarfında 
müracaatlarına ve konkurdato mü
zakeresine iştirak edebileceklerine 
dair vesikalarını almaları ve mez
kur müddetin hitamından sonra vu
kubulacak müracaat sahibinin kon
kurdato müzakeresine kabul edile-

• miyecekleri ve teklif edilen konkur-
datonun müzakeresi için de 25 Mayıs 
938 tarihine müsadif Çarşanba gü-

Istatıbul Uçü.ncü Icra Memurlu

ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 

ve paraya çevrilmesine karar veri

len bir gardrop iki komodin ve bir 

adet Şüoniye ve bir adet tuvalet ve 

yemek odası takımı ve saire 22.4.938 

tarihine müsadif Cuma günü saat 

9 da Beyoğlu Asmalı Mesçit Minare 
ool.c.c.ğ~nd<ı 20 No lu Ap.o.rtı-...n önün-

de açık arttırma suretile satıla-cağın
dan talip olanların yevmi mezkilr

da mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilan olunur. 

nü saat 10 da komiseri mumamiley
hin yazıhanesinde alacaklı toplanma
sı yapılarak konkurdato müzakeresi 
yapılacağı ve toplanmıya tekaddüm 
eden 10 gün içinde alacaklıların ko
miserliğe müracaatla bilcümle vesa
iki tetkik edebilecekleri ve konkur
dato teklifinin alacaklılar tarafından 
kabul ve imzasından sonra 10 gün 
içinde vukubulacak iltihaklarında 

kabul olunacağı Konyada Ekekon ve 
Istanbulda Tan gazetelerile ilan olu
nur. Konkurdato Komiseri 

Haydar Eralp 

Döşemeler lekesizdi. İhtiyar kadın yerdeki her 
tuğlayı günde beş defa yıkardı; hayatının faciası o
ğacak yalnız on dört tuğlası olmasaydı. Bu 
muhteşem sefaleti gördüğümüz zaman ümitsiz 
bir isyan boğazımızda irkildi, bu · sefalet bi
ze asırlarm feragatini terennüm ediyordu. Ölünün 
ihtiyar anası, babası tabutun iki yanma oturmuşlar, 
sessiz bir keder içinde bekliyorlardı. Anası, ikide 
bir kar gibi beyaz bir mendili gözlerine götürüyor
du. Sessiz sessiz ağlıyordu. Tıpkı evlendiği gün, 
çocuğunun ilk vaftizinde, öteki oğlunun düğününde 
(şimdi burada karısile beraber duran) ve oğullarının 
harbe gittikleri gün ağladığı gibi için için ağlıyor
du. Şimdi, artık hiçbir şeyin faydası olmadığını an
layınca, gözyaşlarını da tuttu. 

iSPANYA -l-IARBiNiM.. >< KiR:i \_ 
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tnete muhalefeti halinde, silahla iktidarı ellerine al
mak teşebbüsü karşısında bir harbin başlaması mu
hakkaldı, ve ben bundan korkuyordum. Böyle bir en 
dişeye mahal kalmamıştı. Bundan başka şehrin za
hiri görünüşü normaldi, merkezde zafer amilleri git
tikçe tarsin ediliyordu. Hissi bir hadise bana şahsi 
tecrübelerimi arttırmak fırsatını verdi ki, bu da Mad 
ridin vaziyeti hakkındaki gelişi güzel yaptığım mu
hakemeleri tamamladı. 

Bizim milislerden dördü tabutu sokağa çıkardılar. 
Akrabalarını takip ettiler, ve kapının önünde dur
dular. Bütün köylüler başlarını açtılar. Otuz kişiden 
ibaret olan mahalli köy taburundan dört kişi geldi. 
Dördünün de beyaz gömleklerine, resmi jaketlerine 
rağmen .silfıhları omuzlarında idi. Merasim ala
yının dizilmesini beklediler. Ne kaba, ne de aktör
vari idiler. Dışarı dökemedikleri kelimelerinde, jest
lerinde sakin bir huzursuzluk vardı. Tabutun üstiin
deki örtüyü açtılar, cesedin üstünü çiçeklerle örttü
ler. 

Alay gürültüsüz, sakin ve sade yürüyüşle ilerle
di. Tabutu taşıyanlar, gururla kahramanlarını baş
lanmn üzerine kaldırıyor, omuzlarındaki tüfekleri 
ayni asil tabiilikle, tıpkı oraklarını taşır gibi, taşı
yorlardı. Tabutun diğer tarafında üç pişdar, önleri
ne kırmızı önlükler takmış, ellerinde çiçekler taşı
yarak haşmetle yürüyorlardı. Bu hepimizi teshir eden 
bir güzellikti. 

Ölüyü, kırk milisin söylediği cenaze marşı arasın
da toprağa indirdiler. T

0

alim edilmemiş sesler, cesur 
bir mısra gibi ahenkleniyorlardı. Defin merasimi bit 
tikten sonra mezarlıktaki rehberler havaya silah at
tılar. Silah sesleri dağlara aksetti ve bizim kalple-

-16-
rimizdeki isyanları bir aksi sada gibi bize getirdi. 
Belediye Reisi. bana 

- Bu, kasabada ilk defa yapılan papazsız defin me 
rasimidir. dedi. 

Bunu bir yaylım ateş takip etti. Köylüler bunu 
kendi teşebbüslerile arkadaşlarına bir hürmet bor
cu olarak yaptılar. Köylülerin hayatında yeni bir 
safha açıldığını gördüm. Asırlardanberi köylüler, 
ölümün ulvi manasına karşı, hurafeli kanaatlerle 
doldurulmuşlardı. Bütün şehirden gelenler, hudut
suz bir iktidar ve kültürün bu mümessilleri, onlara da 
ima ölümün sırlarından bahsetmişlerdi. İlk defa ö
lüm, ikinci plana atılmış, bu defa şehirden gelen biz
ler, onlara ölümün tabii ve basit birşey olduğunu ve 
hayatın yaratıcı neşesini öğretmiştik. 

Mezarlıktan boş tarlalara açılan yaylım ateş. düş
man bataryalarının kulağına gitmiş, Fablada'nın te
pelerindeki toplan bizi görmeden ve hiç bir maksat 
gözetmeksizin üzerimize yağmur halinde kurşun yağ 
dırmıştı. Mermilerden biri bir çiftlikte patladı ve iki 
kişiyi öldürdü. Ötekiler kilise ile mezarlığın arasına 
düştüler, fakat merasim bittiği için hepimiz saklan
dık, ve yaralanmadık. Bu, köylülerin hayatında on
ları sarsacak bir hadise değildi, zaten üç gündenbe
ri toplardan uyuyamamış, bunalmışlardı. 

Bu köyün (ki cepheden beş mil uzaktadır) basit 
hayatının sabahında ölü köylü, akrabalarının yeni 
jaketleri arasında, evlerin pencerelerine dizilen sak 
sıların içinde, güneşin ve yağmurun altında kırmızı 

lan solmuş ebegümeci çiçeklerinin önünden bir kah 
raman gibi geçmişti. 

• . .. 
Bazı arkadaşlardan çelik bölüğün henüz Guadar

ramaya gelmediğini öğrendim. Ayni gün öğleden 
sonra Madridde kamyon levazım dairesine gittim. 
Çok acele gelmiştim. Merak ve tecessüs içinde idim. 
Merkezde asiler mağlup edildiği için büyük değişik
likler olması lazımdı. Silahlarımı Calladoya bırak
mıştım, buradan sonra doğru La Libertad gazetesinin 
başmuharrirlik bürosuna gittim. Burada, sabahın 

dördüne kadar ve San Rafaelden çıkıncaya kadar ora 
da gördüklerimi, ve buraya gelinceye kadar olan h~ 
diseleri yazdım. Başmuharrirlik bürosunda nikbin
likten başka birııey görmedim, Cümhuriyetçi İspan
yanın galip geleceğine büyük bir emniyetleri vardı. 

Bununla beraber, o gece işlerin gidişini tamami
le kavrayamadım, ertesi gün öğlede Guadarramaya 
döndüm. Bir iki saat· içinde Proleter fırkalarının, müş 
terek cephe disiplinine sadık kaldıklarını öğrendim. 
Müşterek cephe hükumeti eskisinden daha kuvvetle 
hükümran oluyordu. 

Bilhassa Madridde işçilerin döktüğü kan, burada
ki hükumetin üzerinde büyük bir tesir yapmış, bunu 
dahili mücadelenin yeni bir safhası olarak kabul et
mişti. Bunun çok büyük bir ehemmiyeti vardı. Müş
terek cephe hükumetinin içinde hareket ve icraat 
birliğinin mutlak olduğunu · gösteriyordu. Bu bana 
nikbinlik verdi. Çünkü Proleter fırkalarının hüku-

La· Libert-ad gazetesinden çıktığım zaman, saba
hın saat dördüydü. Ne yeraltı trenleri, ne de tram
vaylar işliyordu. Otomobil bulmak imkanı da yoktu. 
Evim, şehrin öteki tarafında olduğu için yürüyerek 
gidemezdim. Sokakta durduğunu gördüğüm bir oto
mobilin yanma gittim. 

Bunun üzerinde C. N. T. işareti vardı ve arabanın 
iki tarafında milisler bekliyordu. 

- Siz c. N. T. ye mi mensupsunuz? dedim. 
Mensup olduklarını, ve burada muvazzaf olarak 

beklediklerini söylediler. Şehirde, benim evimin de 
dahil olduğu mıntakayı beklediklerini söyledikleri za 
man, beni otomobille eve götürmelerini rica ettim. 
Kendilerine kim olduğumu söyledim. Yanımda hü
viyet cüzdanım yoktu. Yalnız fotoğrafsız bir Socorro 
Rojo kağıdım vardı. Böyle bir harp esnasında herke
sin arkadaşlık ve sadakat hisleri kuvvetli olduğu ve 
herkes biribirine daha kolaylıkla itimat ettiği için 
Guadarrama'dan gelirken böyle bir kağıt istemeği de 
düşünmemiştim. İçlerinden üç anarşist "Sender" i 
gayet iyi tanıdıklarını, benim onun ismini çalarak do 
!aştığımı söyledikleri zaman şaşırdım. Bu komik bir 
hMiseydi. Protesto ettim. Fakat işi ciddiye almadım. 
Anarşistler yalnız beni evime götürmemekle kalma
dılar, beni mahalli komitelerine götürmekte ısrar et
tiler. Sabahın saat dördüydü. Bir iki saat yatıp uyu
mak için sabırsızlanıyordum, fakat iş karıştı. Gecerni 
kaybedeceğimi anlayınca, işi ciddiye aldım. Bu iman
lı anarşistlerin üzerinde tesir ·yapmanın basitliğini 

(Devamı var) 
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DIS TICARET: 

''Teslim Olurlarsa Onlara 
Tiftik Satışları on.1.::~r ~~~~ ,., 
iyi• Gı•dı·yor de dört çavdarlı olarak iki yüz bin 

, kiloluk bir parti ihracat için ser -

Yerli fabrikalarımızın yapak iş
leri de gevşemiştir. İhracat olmadı- ' 
ğı için fabrikalarımız fiyatların düş- :1 

best dövizle satılmıştır. Bu parti -
nin kilosu 4 buçuk kuru~tan veril -

Amerika için 
Takas Y oluyle 
Yeni ihracat 

~ir. 

Hayatlarını Bağışlarım,, mesini bekliyordu. Son günlere ka- 1 Ziraat Bankasının yfüde 14 _ 15 
dar İtalyanların deblokaj için aldık- ~avdarlı Samsun mıntakası yumu -

ları yapaklardan başka alıcı olma- şak buğdaylarından kırk bin kilo-

Birleşik Amerika ile yapılacak ti
caret anlaşması müzakereleri henüz 
bitmemiştir. Fakat ihracat ve itha
lat için karşılıklı muameleler yapıl
ması için kabul edilen son kararna-

1 
<Bu aralık, evleri kamilen alev

:r sarmıştı. İçinde bulunanlar i
çın, Ya teslim olmaktan .. ve yahut, 
~aYlr cayır yanmaktan başka çare 
alnı.a:ınıştı. 
(Erkfı.nıharp reisimiz bu derece 

k ' 

gibi, derin derin koklamıştı. Ve 
sonra yavaşçacık başını, uğrunda 
can verdiği toprağına dayamıştı. 

(Gözlerimiz, yaşarmış .. kalpleri
miz sızlamıştı. İçimizden, bir şeyler 
söylemek ihtiyacı taşmıştı. Fakat o 
anda,yine akpının önünde, tıpkıonun 

luk bir parti 5,28 kuruştan ve tile -
mıştır. Amerika, Sovyet Rusya, Fran car malı Samsunun sert buğdayla _ 
sa gibi yapaklarımızm az çok müşte- rından otuz dokuz bin kiloluk bir 
risi olan memleketlerden gelen ha- , parti kilosu 5,20 kuruştan satılmı.ş

* 

f
• me üzerine piyasamızda yeni işler 
başlamak üzeredir. Son kararname
ye göre Amerika ile takas usulünde 
çalışmalar yapılacaktır. Bazı tüccar-

ahra:ınan adamların yanmasına a-
~ıdığından, eskidenberi tercüman
ık vazifesini gören (A tarçikof) adın 

daki ihtiyar kazağı çağırdı: 

gibi yarı çıplak, vücudü yangının 
alevlerinden kızarmış bir mürit 
fırlamıştı. Bu da evvela elindeki 

Bu iki kahraman arkadaşı, za
hiri bir neşe muhafaza etmekle be 
raber kalben derin bir endişe ve 
ıstırap içinde idiler. Çünkü bun -
l~r. çarlığın siyasetini çok iyi bil
dikleri gibi, Kafkas ordusunun da 
yapabileceği Şeyleri çok iyi tahmin 
etmektelerdi. 

Ordu kumandanı general Velia

munof, ordunun başına bizzat geç

miş .. ilk mağllıbiyetin intikamım 

almak için - yukarda arzettiğimiz 

gibi - bütün Çeçenistanı altüst et

mişti. Hiç şüphesiz ki şimdi sıra 

Dağıstana gelecekti. 

berlerde fiyatlarımızın % 30--40 nis ı tır. 
betinde yüksek olduğu için mal alı- 'ı 
namadığı bildiriliyor. Yerli fabrika
larımızın son aldıkları parti 475 bal
yadır. Trakya deri mallarından 175 

Muhtelif mıntakalardan getiril • 
miş Anadolu arpalarından doksan 
bin kiloluk bir parti kilosu 4,09,5-
4,10 kuruş arasında ve Balıkesirin 

sarı mısırlarından otuz beş bin ki
lo çuvallı mallar kilosu 5,14 - 5,15 
kuruştan, Antalya susamlarından çu 
vallı olarak on beş bin kilo satılmış 
ve kilosu 16,25 kuruştan verilmiş
tir. 

balya kilosu 62-67,5 kuruştan, Kay 

larımız bu takas muamelelerine giriş 
mişlerdir. Amerikaya ihraç edebi
leceğimiz maddeler: Yün, tiltik, halı, 
kilim, fındıkı incir (yalnız ayni ta
cir tarafından bir sene içinde ihraç 
edilmek şartile F. O. B. kıymeti üç 
yüz bin lirayı geçecek ihracat fazla-

- Git, onlara söyle... Başku
mandan namına, söz veriyorum. 
t~ 

ger teslim olurlarsa, hayatlarını 
bağışladıktan başka, Gazi Moham
ınet ile Şamilin elinde bulunan 
~us esirlerile kendilerini mübade-
e ederim. Tekrar çoluk çocukla-
rına kavuşabilirler. 

Dedi. 

(Atarçikof, Çeçen dili ile hay
k~ra haykıra, evlere doğru ilerle
d.t. Evlerdeki att!ş, birdenbire ke
sıldi. Tercüman, erkanıharp rei
sinin sözlerini aynen tekrar etti. 
O zaman müritler ve Çeçenler bir 
Yere toplandılar, O boğucu du
manlar ve alevler arasında, bü -
Yük bir serin kanlılıkla birkaç da
kika konuştular ... Sonra, duman
dan vücudü simsiyah kesilmiş, yan 
çıplak bir Çeçen pencereden uzan
dı. Menfi bir işaretle ellerini sallı
~arak, öfkeli öfkeli bir şeyler ba
Rırdı. Sonradan öğrendik ki: 

1 
- Biz sizden canımızın · bağış-

anrnasını istemiyoruz. Sizden iste
diğimiz bir şey varsa, ailelerimize 
bİrini gönderiniz. Düşman bo-
~duruğunun altına girmektense, 
burada l.;çıhramanca can verdiği -
llllzi sö letiniz. 

Diyt., bağırmışlardı. 
(Artık yapılacak bir şey kalma

l?uştı. Erkanıharbiye reisi, her ta
~aftan şiddetli bir ateş açtırmıştı .. 

U ateş devam ederken, güneş bat
mıştı. Şimdi ortada, her tarafından 
alevler fışkıran üç harap ev var
dı ... Bu evden, hep bir ağızdan söy 
lenen türkü sesleri geliyor ve maz
galların henüz yanmıyanlarından 
Şiddetle ateş devam ediyordu ... Fa
kat dikkat ediyorduk. Gerek tür
ltü söyliyen sesler, gerek mazgal
lardan ateş saçan tüf ekler gittikçe 
azalıyordu. Bundan da içerdekile
tin birer birer dumandan boğul -
~Uklan ve yahut alevler arasında 
alıp yandıkları anlaşılıyordu. 
(0 ateş ve duman cehennemin

:: can verme.k, kolay bir iş değil-
1: Bunu düşünmek bile, kalpleri -

llıızi titretmekte idi. Gözlerimiz, ta
~anıne alevlere dalmıştı. İçimizde 
~ıttikçe artan hailevi bir heyecan 
at'dı. 

\t(l(Bir~enbire o alevler arasından, 
f cudu kıpkızıl kesilmiş bir mürit 
l'ltladı. Kapının eşiğinde bir an du
b ilrak elindeki tüfekle ateş etti ve 
~ tüfe~i fırlattı attı. Kur~un ha
lt ızın uzerinde vızladı. Bız, kor
r· u ile başlarımızı eğerken, o yan 
~1ı>Iaıt .. · ak h ~r ınurıt, kılıcını sıyırar a~ 
~ a haykıra üzerimize saldırdı. Bı
lq' on adım kalıncıya kadar yak-

Ştı. ok k' k' hu c" ~dar şaşırmıştık ı, san ı 
,,,, Uretkar adam bizi kımıldamı-
" "cak ' tğer .. kadar manyatizmala~ı.~tı. 
ttı .. ' ornıe çelik zırhına burun-

tı.ş ola · ltof) . n geniş omuzlu (Aktarçı-
dı, h~llld~dımıza yetişmemiş olsay
l~ek ç" §Uphesiz ki, birkaçımız ö-

l3e e Yahut yaralanacaktık. 
~ ~eket versin ki, bu ihtiyar ka· 
,, erhal tüf ğ' . . . h 
.r atı h. e ını çevırmış, a-
ti din ~~ 5~Ya~ ~u yan çıplak mü
:Yerleşı · ~albı uzerine bir kurşun 

1l'rrıışti. 

Ç eçen ın" . 
urıt, kurşunu yer 

havaya Yemez, ellerini kaldırarak 
iist.. sıçraın H .. u Yer ış.. aykırarak yuz-
tıi e Yuv ı ~e, O'-l ur an:ınıştı. Birkaç sa-
onu .. ,, ece k 1 . 

• oldü a tnıştı ... Bız, artık 
teltra zannetmi tik H . ..... r kı ..... ld Ş . albukı o, 
·•111 .. ··•1 an 
a~ llstüne do v rnıştı. Dirsekleri -
1> ç toprak grularak yerden bir 
aCtleı-· alını t 

ll'ıe kadar ş t. O toprağı, ci-
sekı:nek istiyormuş 

tüfeği ateş ettikten sonra, kılcını 

sıyırarak avcı hatlarının üzerine a
tılmıştı ... Bu atılışı o kadar yaman 
dı ki, ikinci zincir hattını bile yar
mıştı. Fakat o anda ovcı neferleri 
onun etrafını sarmış, o yarı çıplak 
vücut, birkaç dakika zariında sün
güler le parçalanmıştı. 

(Yanan evler, ateş ve kıvılcım 
fışkırarak yıkılmıya başlamışlar

dı. Artık, oradan gelen tüfek a
teşlerinden, hiçbir eser kalmamış
tı... Bir müddet sonra, askerleri -
miz, süngüleri ileri müteveccih o

larak oraya yaklaşmışlardı.. Ve 
hiç şüphesiz ki, ancak (mucize) ke
limesi ile tavsif edilecek olan hari
kulade bir hadise ile karşılaşmış
lardı. O yangın enkazı altından al
tı Dağıstanlı mürit, kanlar içinde 
sürüne sürüne çıkmıya başlamış
lardı. 

(Askerler, evvela bunlan süngü
lemek için ileri atılmışlardı. Fakat 
bir anda, büyük kahramanlara hür 
met etmek lazım geldiğini hissede
rek oldukları yerde durmuşlardı. 
Derhal sedyeler getirilmişti ve bu 
altı mürit, tedavi edilmek için en 
yakın bir köye gönderilmişti. 

(Bunlardan başka, bu üç evini
çinden, hiç kimse sağ kurtulma -
mıştı. Ateşler söndükten sonra, 
yangın en.kazı aranmış.. tam, yet
miş iki yarunış ceset çıkanlmıştı. 

(Bu kanlı hailenin son perdesi 
böylece hitama ermiş .. o korkunç 
sahnenin üzerine gecenin siyah ve 
matemi perdesi gerilmişti.. Kalple
ri taş gibi katı olanlar ve her şey
de bir mana arıyanlar ihtimal ki, 
o gece yataklarına uzandıkları za
man şu suali soruyorlardı: 

- Böyle acı şeyler niçin olu -
yor? 

Ben de kendi kendime şu suali 
soruyordum: 

- Her dilden konuşan ve herdi 
ne salik olan insanlara, şu koca 
dünya üzerindeki yerler kafi gelmi 
yor mu? Biribirlerini boğazlıyan 

bu insanlar, yeryüzüne sığamıyor-
lar mı?) 

General Tornau'nun sözleri bit 
ti. Şimdi, biz söylüyoruz. 

Hayır .. sığamıyorlardı ... Kadple-
rinde bu insani duyguyu hisseden
ler bile, daha oradaki vatanper
verlerin kanlan kurumadan, hatta 
o müthiş yangının ateşleri soğuma
dan, çarlığın o kanlı projesini tat-
bike koyulmuŞlardı. 

Ertesi sabah, borular çalınmıya 
başlamıştı. Fırka, Gazi Mohammet 
ile Şamilin izi üzerine atılmıştı. 

Bir. buçuk ay zarfında, Çeçenistan 
topraklan kanla sulanmış .. 61 köy 
yakılmış .. 80 köy de cebren itaate 
alınmıştı. 

Fakat buna mukabil çar hüku -
meti, Çeçenistan ve Dağıstan Türk 
lerinin kalplerine, yeniden kin ve 
nefret tohumları serpmekten baş
ka, hiç bir şey kazanamamış.. dün
yanın en tüyler ürpertici hadisa
tına yeni bir zemin hazırlamıştı. 

(Gazi Mohaınmed) İn rüyası 
ve ölümü 

G azi Mohammet · ile Şamil, 
yalnız muvaffakıyetle ricat 

etmemişlerdi. Ayni zamanda, Rus
lardan aldıklan iki topu da sürük
liyerek Giınriye gitmişlerdi. Mü
cahitlerin bu büyük muvaffakıye
ti, Gimri ve civarındaki halkı, çok 
sevindirmiş .. Gazi Mohammet ile 
Şanıilin mev~erini de bir kat da-
ha yükseltmışti. 

Şimalden gelen bu müthiş ateş 
ve ölüm silindirinin ilk hedefi - bu 
iki büyük mücahidin doğup bü • 
yüdükleri, ve şimdi de merkez it
tihaz ettikleri - Girnri köyü olacak
tı. işte, Gazi Mohammet ile Şa
mili derin endişe ve teessürlere 
sevkeden sebep te, kendileri için 
kıymettar varlıkları ve hatıraları 
sinesinde saklıyan bu latif ve şirin 
köyün, kazak çizmeleri altında çiğ 
nerunek ihtimali idi. 

Gazi Mohammet ile Şamil, düşün 
müşler, taşınmışlar .. şimalden ge
len o müthiş tehlikenin onune, 
mümkün olduğu kadar bir set çek 
mek istemişlerdi. 

Fakat bu set nasıl çekilecekti?. 
Şamil, yapılacak müdafaaların 

açıkta, ve arazinin tabii mdniala
nndan istifade suretile temin e
dilmesi fikrinde idi. 

Fakat Gazi Mohammet, bunu ka
fi görmemişti. O, çar kuvvetlerinin 
geçeceği başlıca geçitte, müstah -
kem bir mevki vücude getirilme -
sini tercih etmişti. 

(Devamı "ar) 

Fikir ve 
Burada mabatli yazı yazmayı hiç 

istemediğim halde, fikir adamları
na mahsus tertip olunan yemek ö· 
ğütlerinin hepsini, gazetede bana 
verilebilen yere sığdırmak kahil o
lamadığından, özür dileyerek, bu· 
gün devam ediyorum: 

6 - Yemek yerken gürültülü ve 
rahatsızlık verecek eğlenceden sa
kınmalıdır, ancak şen, neşeli olma
yı da unutmamak lazımdır. Ne~ey
le yenilen yemeğin vcreeeği kan da 
ha temiz, daha hafif olur ve daha 
iyi besler. Musikiden hoşlanırsanız, 
musiki hazmi kolaylaştırır. Fakat 
zarif sözlü arkadaşlarla tatlı soh
bet her mideye kuvvet verir. Gu
rur. sahibine keyif verirse dt- baş· 
katarının hazmini bozar. Politika 
sözleri mideye en ziyade dokunan 
şeylerdendir. 

7 - Giinde kaç öğiln nmek la
zım olduğu herkesin ad~tine göre 
değişir. Bazılan sabah ve ikindi 
kahvaltılarından vazgeçerf'lc iki :ve
mekte biraz daha fazla yerler. Bu
nunla beraber zayıf, nazik mideler 
sık, fakat az yemekle daha nhat e
derler. Umumi kaide olnak, mi
denin iyi hazmetmesi için, daha ön 
ceki yemeğin hazmi tamamlanmış 
olmalıdır. 

8 - Yenilecek yemekler, tabü 
midenin kudretine ve tahammülü· 
ne göre, ayni zamanda zevke gö
re, fakat mümkiin oldu~ kadar 
kolay hazmedilenler ve küciik ha
cimde çok kalöri g"etirecekler a
rasından seçilmelidir. Yine tekrar 
edeceğim: En iyi yemek, en kolay 
hazmedilendir. Çünkü yemekten 
maksat, vücudü işletecek ve eski
yen kısımların :verini tutacak gıda 
lar almaktır. Yemeklerin vikude 
gıda olabilmesi icin de ilkin haz
medilmesi lazımdır. Hazrnedilemi
yen yemek vücude gıda olamaz 
Mide, zaten hasta değilse vücud~ 
gıda olabilecek yemeklerl kendisi 
avırt eder. Gıda olacak yemekler 
mideva -h.t.n .. hlr ... -.--1... il-. 

seri ve Kırşehir yapaklarından 130 
balya kilosu 45-75,05 ten, kızıl ya
paklardan 120 balya 59 kuruştan, Ay 

ı ! 
sı için), barsak, ispirtolu içkiler, gül
yağı, her türlü meyva ve sebze kon
serveleri, elişi dantela, brodöri, kadın 
çamaşırı, sofra ve yatak örtüleri, yu-

dınlı malı 50 balya kilosu 56 kuruş
tan verilmiştir. 

Tiftik piyasalarında da fiyatların 
AV DERiLERi: 
............................... 

murta tozu ve kurusu mukabilinde 
takas ile pamuk ipliği, bakır, kalay, 
ham deri, çuval, jüt ~pliği, jüt men
sucat, kauçuk, kopra, kebrako gibi 
maddeler memleketimize ithal olu
nabilecektir. 

seviyesi yüksek görüldüğünden dola
yı serbest dövizle iş yapan. memle

ketlere son günlere kadar tütik ih
racı olmamıştır. Yalnız Japonya ve 
Fransaya 368 balya tiftik satılmış ve 
gönderilmiştir. Kırkım zamanı yak

laştığından fiyatların seviyesi indiril 

medikçe büyük satışların yapılması

na imkan görülmemektedir. Yozgat, 

Maden, Ankaranın işlenmiş malların 

dan kilosu 120 kuruştan 155 balya, 

Karahisar mallarından elli balya ki

losu 122,5 kuruştan, oğlak tütiği 81 
balya kilosu 127 ,5 tan, Kastamonu 
mallarından 41 balya kilosu 131 den, 
deri malı 10 balya, kilosu 70 kuruş
tan satılmıştır. Dün Yozgatın oğlak 
tiftiklerinden 30 balyalık bir parti 
kilosu 120 kuruştan müşterisine ve
rilmiştir. 

Sular Kabardı 
Divrik, (TAN) - Fazla yağmur

lar yüzünden sular kabarmış, iki de
ğirmeni yıkıp enkazını götürmüştür. 
Sıvas - Erzurum yolunun bazı kısım
larını sular hasmı~. münakalat dur
muştur. 

Mide • 2 
zılan ağızlanna pek nefis lenet ve 
ren çileği yiyince midelerinde ra· 
hatsızlık duyarlar. Demek ki baş
kalarına iyi gıda olacak çi1ek on
lara dokunacak, zehir olacaktır. 

9 - Gıda ihtiyacı tamam olun
ca, orada sınır kesmelidir. İştahın 
devam ettiğine. bakarak ileriye git 
mek fazla olur, hastalık getirir. İş
tahı sağlığa feda etmek lazımdır. 

Fikir adamlarına uygun olan yemek 
yenildiği gün pek sönük gelir. Par· 
laklığı ertesi giin meydana çıkar, 
çünkü fikir daha iyi ve daha güzel 
olur. Eski bir atalar sözünün dedi
ği gibi, yemeklerinde ifrata gitmi
yen adamın vücudü sağlam, fikri sa 
liın kalır. 

10 - İnsan daima bir örnek ya
şayamaz. Yemeklerde de arada sı
rada ifrata gidebilir. Bir yere davet 
ed~lir. ~rada da az yemek, yemek
Ien begerunemek ve evsahibine hür 

metsizlik manasına gelir. İhtiyaç
tan çok fazla yemek zaruri olur. Bu 
fazlalığa karşılık ertesi günlerde, 
her vakit adet edildiğinden biraz 
daha eksik yemeli, ifratın acısını 
ç~armalıdır. Zaten arada da per
hız etmek, her vakit iyidir. Vücut
te biriken yemek zehirlerinin çık
masına yarar. 
. Boğa~ına dayanamıyan bir İngi

liz edebıyat adamının misalini çok 
tekrar ederler: Her vakit, bir ke
narda köşkiinde az yemekle kana
at ederek çalıştığı halde, arada sıra 
da büyük şehre giderek biribiri üs
tüne ziyafetlere davet edilmekten 
rahatsızlık duyduğu için pa7.ar gün 
leri, bütün giln, rafadan yalnız bir 
yumurta yermiş ... 

. İngilizler, zaten pazar günleri 
hı~ bir iş görmeden, tam istir#lhate 
&!ışık olduklarından o gfin yalnız 
bır yumurtayla yaşayabilirler. Mi
deleri de rahat eder. Pazar günleri 
de gezmiye, eğlenmiye gidenler her 
hafta öyle tek yumurta perhizini 
yapamasalar da, ayda bir yapabilir 
ler. 

Hiç olmazsa ayda bir..: 

Iskonto!u 
Deri Satışı 
Kaldırılmalı 

Av derisi alıcılarının ötedenberi 
takip ettikleri bir zihniyet vardır. 
Deriler ne kadar iyi olursa olsun 
cinslerine göre bunlardan yüzde 5-
20 kadarını hesaba dahil etmezler. 
Ve buna 'iskonto,, derler. Dünyanın 
hiçbir tarafında mevcut olmıyan bu 
usulden yalnız deri alıcıları istifade 
ediyorlar. Zahire borsası bu iskonto
lo miktarın gelirinden mahrum kal
dığı gibi satıcı da zaten hakkile bu

lamadığı fiyattan başka iskontolu 
derilerin sermayesinden zarar gör
mektedirler. Derilerin içinde bozu
ğu, kelleşmiş olanı varsa onu ayrı 
bir fiyatla veya hiç almıyarak satı
cısına bırakmak lazımdır. Alıcılar 
iskontolu olarak aldıkları derileri 
dış meinleketlere satarlarken iskon
tolu vermiyorlar. Borsa idaresinin bu 
işe el koyması yerinde bir iş olacak
tır. 

Piyasamızda iki yüz bin tane tav
şan ve yüz bin kadar tilki derisi rnev 
cuttur. Amerika, Belçika ve Italyan 
şapka fabrikaları bu derilerle ala.ka
lı oldukları halde bu sene satışlar 
pek azalmıştır. Ilkin tavşanların ta
nesine 20-21 kuruş fiyat vardı. Bu
gün 15-16 dan fazla fiyat buluna
mamaktadır. Tilki derilerine de alıcı 
yoktur. Yalnız bir miktar zerdova 
çifti 36-39 liradan, sansarlar 2400 -
2670, vaşaklar 1200, kunduzlar 1000 
-1280 kuruştan satılmıştır. 

, 
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ÇEKLE& 

Açılıt Kı1pann 

Paris 25,1025 25,1125 
New-York 0.794444 0.794760 
Mil~o 15.095 15.1012 
Brüksel 4,70 4.7022 

Son Günlerin Deri Satııı 
Nisanın başlangıcına kadar Ame 

rikaya gönderilen derilerden başka 
son günlerde Sovyet Rusyaya altmış 
bin keçi ve oğlak derisi satılmıştır. 
Piyasamızdaki deri stoklarına naza
ran satış azalmışsa da piyasa tut
kundur. Keçi derilerinin çifti 165-
175, oğlak derilerinin çifti 100-120 
kuruştur. Koyun derilerinin ihra
catı durgunlaşmıştır. Hava kurusu o
lanların kilosu 48-50, tuzlu kuru 
derilerin kilosu 39--40 kuruştur. Ke
çi derilerinden de 14 bin kadar sa
tılmıştır. 

ltalyaya ihracatımız 
Son günlerde ltalyaya yapılan 

ihracat gevşemiştir. İtalyanların per 
mileri dolmuş ve yeni permiler he
nüz verilmemiştir. Bundan başka İ
talyan ithalatı ile Merkez bankasın
da toplanmış olan alacaklar yav~ 

yavaş ta bloke edilmiştir. Fakat bu
na mukabil bizden aldıkları pamuk, 
yapak ve saireden Merkez bankasın
da bir milyon dört yüz küsur bin 
lira kadar borçlanmışlardır. 

Almanyanın da son günlerde mü
bayaatı zayıflamıştır. Alman permile 
ri de kullanılmış olduğundan yeni 
permiler henüz verilmemiştir. Bu va 
ziyet devam ettikçe Almanyaya ih
racat tamamen duracaktır. Almanla
rın ancak mübrem ve zaruri bazı 
ihtiyaçlar için permi verm.iye başlı
yacak1arı haber veriliyor. 

Takas işleri Canh 
Ta.kas işleri biraz canlanmıştır. 

Takas fiyatları da yükselmiştir. Ev· 
velce yirmi beşe alınan İngiltere için 
takaslar yüzde otuz bire çıkmıstır. 
Amerika takasları da 24 iken yti"zde 
yirmi beşe alınmaktadır. 

KARAMANDA: 

Bir Köyde Lekeli 
Humma Var 

Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

.. 
Budapeşte 
Bil kreş 
Belgrad 

88.7460 
3.44 

63.4920 
1.4246 

12.6984 
1.9690 
4.1950 
S.9682 

105.8730 
34.4444 

86.78 
3.4418 

63.5175 
1.4252 

12.7034 
1.9698 
4.1970 
3.97 

105,9150 

k.araman, (TAl'l\l) - Sudur ağı kö
yünde lekeli humma hastalığı çıkmış 
ve hayli ilerlemiştir. Hükumet dok
toru Hikmet Kıvanç, köyü kordon 
altına aldırmış ve sıhhat memuru 
Ali Öktenle beraber liizım gelen ted
birleri ittihaz eylemiştir. Hastalığın 
önü alınmış gibidir. 

34.4580 
Yokohama 2.8750 2.8762 

Stokholm 3.08 3.0812 
Londra 630,- 629.75 
Moskova 23.845 23.835 

PARALAR 
Alq Sat13 

l"rank 
Dolar 

..'i Liret .... 
~ 

Belçika .-r. s 
ııı 

Drahmf .§ 
tsvıçre Fr. ı:: 

ııı 
> 

Leva 

] Florin 
Kron Cet o. 
Mart c 
Zloti rıı 

"C 
Pengo f 
Ley ı8 

Dinar 
Kron lneg 

.... 
~ 

* Karaman (TAN) - Ankara kö
mür sergisine ait film buraya getiril
miş, halkevinde evvela talebeye ve 
askerlere gösterilmiş, sonra da hal
~a gös.~erilmiye başlanılmıştır. Ayni 
film koylere de götürülüp gösterile
cektir. 

ARAPKIRDE: 

Belediyeden Çalınan Para 
Arapkir, (TAN) - Belediye kasa

sından 177 lira 11 kuruşun esrarengiz 
bir şekilde kaybolması üzerine tev
kif edilen belediye muhasibi Nezir 
ve veznedarı Vahabın muhakc 1 . · b't · t· B me e rı ı mış ır. unlar, vazifelerinde ih 
mal göstererek parayı çaldırd kl 
.. b' h ı arı 
ıçın ırer ay apse ve üçer av . memu 
rıyetten mahrumiyete mahkum ol-
muşlardır. 45 gündenberi kut 
bul ik. mev 

unan ı memur tahliye ecı·ı . 
1 d . ı mış-er ır. 
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BiGA iCRA VE iFLAS DAiRESiNDEN: SATIŞ ILANI 
Müflis Demetokalı Halilin borçlanndan dolayı haciz edilerek İFLAS dairesince paraya çevrilmesine karar 

verilen. 
Biga tapusunnn Eylül 325 Tarih ve 33 No. sında kayıtlı. Biganın Ahmetpaşa köyü Kurugöl mevkünde 

Şarken Nafiz tarlası, Garben Hacı İbrahim, Şimalen Yusuf oğlu Ömer ve Bekir, Cenuben yol ile mahdut 
25 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Eylül ~25 Tarih ve 34 No. smda kayıtlı. Kurugöl mevkiinde Şarken sahibi senet Garben İshak, Şimalen 
Nafiz, Cenuben sahibi senet tarlasile mahdut 15 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

K. Evvel 326 T. ve 65 No. sanda kayıtlı. Kurugöl mevkiinde. Şarken akıntı, Şimalen Memiş oğlu Ah
met, Garben Hacı Şakir oğlu Mehmet ağa, Cenuben Kerim tarlalarile mahdut 15 dönüm tarlanın dörtte 
bir hissesi. 

Mayıs 339 T. ve 34 No. sanda kayıtlı. Kunıgöl mevkiinde; Şarken yol, Garben akıntı, Şimalen Küçük Ali 
ve Cenuben Zekeriye tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Mayıs 339 T. ve 9 No. sında kayıtlı. Kurugöl mcvkiinde. Şarken akıntı. Garben Hacı Şekir oğlu Mehmet 
ağa, şimalen Kerim, Cenuben Hacı İsmail kerimesi Şerife tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın yarısının dörtte 
bir hissesi. 

Temmuz 339 T. ve 26 No. sında kayıtlı. Kurugöl mevkiinde. Şarkcn yol, Garbcn Akıntı, Şimalen Zeke
:riya, Cenuben Koças oğlu Mehmet tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Temmuz 339 T. ve 17 No. sında kayıtlı. Kurugöl mevkiinde. Şarken Çankçı Mustafa, Şimalen Nafiz 
Garben İnce Mehmet yetimleri, Cenuben Hacı Şakir oğlu Mehmet ağa tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın 
dörtte bir hissesi. • 

T.Evvel 339 T. ve 26 No.sında kayıtlı. Kurugöl mevkiinde Şarken Nafiz ve yol Garben akıntı, Şimalen Ha
cı Davut, Cenuben Berber Hacı Yusuf oğlu Ömer tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Eylül 340 T. ve 28 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarkcn Kadı oğlu Nafiz, Garben Akıntı, Şima
len İbrahim tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Şubat 341 Mayıs 934 Tarih ve 79, 24 No. lannda kayıtlı Kurugöl mevkiindc Şarkcn Nafiz, Şimalen Koças 
oğlu Mehmet, Garben akıntı, Cenubeıı Hacı İbrahim tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Nisan 322 T. ve 57 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken Hacı Ahmet, Garben Rahime, Şimalen 
Nafiz, Cenubcn Kuyumcu oğullan ta'Hasile mahdut 30 qönüm tarhının dörtte bir hissesi. 

Nisan 322 T. ve 58 No. sında kayıtlı. Kurugöl mevkiinde. Şarken akıntı, Garben sahibi senet, Şimalen 
Nafiz, Cenuben Kuyumcu Mehmet tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Nisan 32Z T. ve 71 No. smda kayıtlı . Şarken yol, Garben akıntı, Şiınalen Ali, Cenuben İdris tarlalarile 
mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hi"5esi. 

Eylül 323 T. ve Si No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken akıntı , Garben Hacı Şakir oğlu tarlalan, 
Şimalen yol, Cenuben Osman ve Davut tarlasile mahdut 30 donüm tar.lanın üçte iki hissesinin dörtte bir 
hissesi. 

Şubat 928 T. ve 21 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken Osman, Garben Hacı Şeker evlatlan, Şi
malen Alibey zadeler, Cenuben Ahmet ile mahdut 15 dönüm tarlanın 3 rubu hissesinin dörtte bir hissest 

Şubat 928 T. ve 20 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken yol, Garben Akıntı, Şimalen Azize, Ce
nuben Hacı Davut tarlasile mahdut 25 dönüm tarlanın 3 rubu hissesinin dörtte bl'r hissesi. 

Mart 324 T. ve 93 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken yol, Garben ve Şimalen Ali, Cenuben Ah
met ağa tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Eylül 324 T. ve 41 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarkcn Koca Bıyık Hacı İbrahim, Garben Akın
tı, Şimalen Yusuf oğlu ömer, Cenuben Hacı İbrahim arazisile mahdut 5 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Eylül 3Z4 T. ve 42 No. sında kayıtlı. Şarken Nafiz, Garben Akıntı, Şimalen San Ömer yetimleri, Cenu
Den Ahmet ağa tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

T. Evvel 324 T. ve Z5 No. sında' kayıtlı. Kurugöl mevkiinde. Şarken yol, Garben Akınıı, Şimalen Molla 
İdris, Cenuben Nasuh oğlu İshak tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

T. Evvel T. ve Z6 No. sında kayıtlı Kurugöl mevkiinde. Şarken Nafiz, Garben Akıntı, Şimalen Hacı oğlu 
İsmail, Cenuben Recep oğlu Zekeriya tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Yukar;ıda tapu kayıt örnekleri yazılı (21) parça tarla birleşik bir mer'a halinde tamamının hududu. Şarkı 
göl ve Demetoka Nahiyesi tarlalan, Garbi Ali oğullan tarlaları, Şimali Ali oğlu tarlaları ve Cenubu Kuru
göl hududu ile mahdut. Düz mevkide, toprağı kara olup kuvvei inbatiyesi kara derecesindedir. (Tamamı-
na üç ehlivukuf tarafından 2000 lira kıymet. takdir edilmiştir .... ) f ' 

Yine Bjo tauu,.unun Temmuz 3H Tarih ve lOZ No. sında kantlı. Dem~toka Karapınar alça~da (Ehlivu
kuf tarafından tamamına 150 lira kıymet takdir e<ttfinlş oTan) Şarken Hacı Hasan ôllu Rasan;Carl5eif]SO::' 
1nak Hacı Mehmet, Şimalen Karabigalı Ahmet Çavuş, Cenuben yol ile mahdut tarlanın dörtte bir hissest. 

Mesahası: 35 dönüm. 
Evsafı: Mevkii düz ve ağaçsız kışın su altı olmasından dolayı su birikintileri mevcut olup ziraat yapı

lamadığından çayınndan istifade edilmektedir. 
K. Evvel 935 Tarih ve 121 No. şında kayıtlı. Karabiga Kaleler mevkiinde. <Ehlivukuf tarafından tama

mına 150 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarkı yol, Batıdere, Şimali Gürdere, Cenubu Karabiganın 7.ey
tinlik mahallesinden Muhacir Mehmet Ali ve Muhacir Hamal Hüseyin tarlalarile mahdut 64 dönüm tarla
mn dörtte iki hissesinin bir hissesi. 

Evsafı: Derununda bir zeytin ve 3 ahlat ağacı mevcut. Bayır ve Kumsal mevkiinde olup toprağı kumsal
dır. 

Nisan 9Z7 Tann ve 15 No. sında ve Mayıs 3Z2 T. ve 41 No. smda knyıtlı. Kaleler mevkiinde. (Ehlivu
kuf tarafından tamamına 70 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken dere, Gar~ Turnacı Kerimesi, Şi
malen Turnacı kerimesi, Cenuben İskele yolu ile mahdut 10 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 

Evsa!ı: Her nekadar tapu kaydında 10 dönüm olarak yazılı ise de vaziyet muamelesinde 15 dönüme ya
kın olduğu tespit edilmiş olan Bayır bir mevkide ve toprağı kumsal bulunan tarlada bir de ahlat ağacı mev
cuttur. 

Haziran 1307 T. ve 15 No. sında kayıtlı. Demetoka Azatlı Çiftliği mevkiinde. (Ehlivukuf tarafından ta
mamına 200 lira kıymet takdir edilmiş olan) tarafları İğneli Azmak ve Metres Azmağı ve Ali ile mahdut 
57 dönüm tarlanın üçte bir hissesi. 

Evsafı : Tapu kaydına nazaran 57 dönüm gözüken ve ehlivukuf tarafından 70 dönüme yakın olduğu tes
bit edilen mevkii düz ve ağaçsız bulunan tarladır. 

Haziran 1307 T. ve 16 No. sında kayıtlı. Demetokanın şehirler mezarlığı mevkiinde (Ehlivukuf tarafından 
tamamına 120 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) tarafları Alibey tarlalarile mahdut 39 dönüm tarlanın 
3 de bir hissesi. 

Evsafı : Mevkii düz ağaçsız ve susuzdur. 
K. Evvel 340 T. ve 22 No. sında kayıtlı. Demetokanın Zincirlikuyu mevkiinde. (Ehlivukuf tarafından 

110 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken şose tariki, Şimalen Hacı Mehmet, Garben Alibey, Cenuben 
şose tarikile mahdut. 20 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydına nazaran 20 dönüm yazılı bulunan ve fakat ehlivukuf tarafından 25 dönüme yakın 
olduğu tesbit edilen bu tarla düz bir mevkide ağaçsız ve susuzdur. 

K. Evvel T. 1 No. ve Ajustos 117 T. 83 No. smda kayıtlı. Demetokanın Zincirlikuyu mevkiinde (Ehlivu
kuf tarafından tamamına 110 lira kıymet takdir edilen) Şarken Alibey mahdwnlan Halil, Fehim, Mehmet, 
ve Ahmet beyler, Şimalen Kerim Bey, Cenuben H&cı İsmail ke:rimesi Şerife tarlalarile mahdut 20 dönüm 
tarlanın dörtte bir hissesi. 

Evsafı : Tapu kaydında 20 dönüm olarak yazılı bulunan ve ehlivukuflar tarafından 25 dönüme yakın ol
duğu tesbit edilen ağ~ bir tarladır. 

Nisan 927 T. 1. No. Te Mayıs 3ZZ T. ve ZO No. larında kayıtlı. Demetokanın Dalyan tarla mevkllnde. 
(Ehlivukut tarafından tamamına 100 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken Metres amıağı. Garben Azatlı 
yolu. Şimalen Fatmacık azmağı, ve Cenuben Kepekli yolu ie mahdut 30 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir 
hissesi. 

Evsafı: Düz bir mevkide ve ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. Z. No. ve Mayu 3U T. 28 No. lannda kayıtlı Demetokanın fncirp1nar mevklinde (Ehlivukuf 
tarafından tamamına 25 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken Hacı Mehmet, Garben Hacı Musa oğlu, 
Şimalen Kara Musa, ve Cenuben Mehmet tarlasile mahdut 12 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Susuz, ağaçsız ve bayır bir mevkide olup toprağı kumsaldır. 

Nisan 9%7 T. 3 No. Mayıs 32% T. 29 No. larında kayıtlı. Demetokanın Zeytin alçağı mevkiinde (Ehlivukuf 
tarafından tamamına 70 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) Şarken İncirpınan ayağı, Şimalen, Garben, 
Cenuben Tuzcu kerimesile mahdut 6 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 6 dönüm yazılı olan ve ehlivukuflar tarafından 15 dönüm olarak tesbit edilen düz 
mevkide ağaçsız ve susuz bir tarla. 

Nisan 9Z7 T. 4 No. ve Mayıs 3ZZ T. 30 No. lannda kayıtlı San Bucak mevkiinde (Ehlivukuf tarafından 
tamamına 60 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken Şıralı yolu. Garben Deli Mehmet oğlu İbrahim, Şi
malen Hacı oğlu Halil ağa, ve Cenuben Ali tarlalarile mahdut 10 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir his
sesi. 

Evsafı: İçinde bir ahlat ağacı mevcut susuz tarla. 
Nisan ın T. 5 No. ve Mayu 3ZZ T. 31 No. lannda kayıtlı. San Bucak mevkünde (Ehlivukuf tarafından 

aamamına. 150 Ura kıymet takdir edilm1f bulunan.) Şaı'ken Hacı Mehmet, Garben Şıralı Azmak, Şimalen 

Cancin oğlu ve azmak, Cenuben Hacı Emin zevcesi arazisile mahdut 30 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir 
hissesi. 

Evsafı: Düz mevkide ajaçma tarla. 
Nisan 117 T. 1 No. ve Ma)'JS 312 T. 3Z No. lannda kayıtlı. Karagöz kuyusu mevktinde <Tamamına ehli

vukuf tarafından 80 lira Juymet takdir edilmiş bulunan) Şarken Karabigıl yolu, Garben Hatip Hafız Meh
met Emin, Şimalen Karagöz kuyusu, Cenuben Feyzullah oğlu Bekir arazisile mahdut 16 dönüm tarlanın 
dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 16 dönüm yazılı olan ve ehlivukuf tarafından 18 dönüme yakın olduğu tesbit edi
. len ziraate elverişli düz ve ağaçsıa tarla. 

Nlsaa 9Z'1 'I'. 7 No. ve Mayıs 321 T. 33 No. larında kayıtlı. Aralık nam Sazak geçit mevkiinde. (Tamamı
na ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) Şarken Kahveci oğlu Garben Turacı ke
rimesi, Şimalen Hatip, Cenuben Koca Sülcmyanın Ali arazisile mahdut 16 dönüm tarlanın yarısının dörtte 
bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydına nazaran 16 ve ehlivukuf tarafından 20 dönüm olarak tesbit edilmiş olup ziraate 
elverişli, düz ve ağa~mır. 

Niım 927 T. 8 No. ve l\fayıs 322 T.34 No. larmda kayıtlı. Karagöz Bükü mevkiinde (Tamam1na ehlivukuf 
tarafından 30 lira kıymet takdir edilmiş bulunan,) Şnrken Cancin oğlu. garben Hacı Fato. Şimalen Hacı 

Mehmet oğlu, cenuben Hacı Kara Mehmet arazisile mahdud 5 dönüm tarlanın yansınır. dörtte bir hiss'!?Si. 

Evsafı: Kaydında 5 ve vaziyet muamelesinde 7 dönüm olduğu tesbit edilen Ziraate elverişli, düz mevki
de ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. 9 No. ve Mayıs 322 T. 35 No. larında kayıtlı. Sazak geçit mevkiinde (Tamamına ehlivukuf 
tarafından 50 lira kıymet konulmuş olan). Şarken Kolcu Etem, garben Kocabey, şimalen Hacı Abdullah, 
cenuben Koca Süleyman oğlu tarlalarile mahdut 9 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hisses; 

Evsafı: Düz bir mevkide ağaçsız ve Münbit tarla. 

Nisan 927 T. 10 No. ve Mayıs 322 T. 36 No. larında kayıtlı. Kumlarda Çıgan köprü mevkiinde (Tamamı
na ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edilmiş bulunan.) Şarken Azmak, Garben Karabiga cadde
si, Şimalen Azmak ve cenubenOsman tarlasile mahdut 15 dönüm tarlanın yarısının yarısının dörtte bir 
hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 15 dönüm olarak yazılı ve ehlivukuf tarafından 20 dönüme yakın olduğu tesbit 
edilen düz arazide, Toprağı münbittarla. 

Nisan 927 T. 11 No. ve Mayıs 322 T. 37 No. larında kayıtlı. Kadıncık Çeşmesi mevkiinde (Tamamına eJı. 
livukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edilıpiş bulunan) Şarken Çinğen köprüsü, garben yol, şimalen ()s. 

man, cenuben Cancin oğlu tarlasile mahdut 30 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hisses1 

Evsafı: Ziraate az elverişli ağaçsız düz bir mevkide tarla. 

Nisan 9%7 T. 12 No. ve Mayıs 322 T. 38 No. larında kayıtlı. Saman yolu mevklinde (Ehlivukuf tarafın
dan tamamına 450 lira kıymet takdir edilmiş bulunan.) Şarken Hacı Musa, Garben Ziya Bey, Şimalen Hacı 
Musalar, Cenuben Mehmet Reis arazisile mahdut 150 dönüm tarlanın yansının dörtte bir lftssest. 

Evsafı: Tapu kaydında yüz elli dönüm olarak yazılı bulunan ve ehlivukuflar tarafından da ild yüz döntl -
me yakın olduğu tesbit olunan Bayır bir mevkide ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. 13 No. ve Mayıs 3Z2 T. 39 No. lannda kayıtlı. Koca çayırlar mevkiinde (Tamamına ehlivu
kuflar tarafından 2250 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarken Tuzlu Azmak, garben Ali Bey, şimalen Zeh 
ra hanım, cenuben Çınarköprü tarlalarile mahdut 450 dönüm tarlanın yan hissesinin dörtte bir hiaesi. 

Evsafı: Düz mevkide ağaçsız ve hayvan otlakiyesine elverişlidir .. 

Nisan 127 T. 14 No. ve Mayıs 332 T. ve 40 No. lannda kayıtlı kabristan Akağı mevkfinde (taıtıamına eh
livukuf tarafından 500 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarken yol, garben Ali bey, şimalen çayır köprüs(l, 
cenuben Ali bey arazisile mahdut 200 dönüm mer'anın 4 te bir hissesi. 

Evsafı: Ağaç mevcut olmıyan bu mer'ada hayvan otlakiyesi için elverişlidir. 

Nisan 9Z7 T. ve 16 No. ve Mayıs 322 tarih ve 4Z No. larında kayıtlı Hisar bayın mevkiinde (tamamına 
ehlivukuf tarafından 35 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) şarkan Azmak, garben, şimalen ve cenuben A
li bey arazisile mahdut 6 dönüm tarlanın yarısının 4. te bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında altı dönüm yazılı ve ehlivukuf tarafından 10 dönüme yakın olduğu tespit olunan 
ziraate elverişli düz mevkide ve ağaçsız bir tarla 

K.evvcl 935 T. ve 7 No. sında kayıtlı Karabiga azatlı Kumlar mevkiinde (tamamına 500 lira kıymet takdir 
edi1111if olan) hududu: Doğusu ve batı yol, Poyraz İsa çavuş kıblesi Hurmacı oğlu İsmail tarlası ve Azmak ile 
mahdut 105 dönüm tarlanın beşte bir hissesi. 
EViJı': lçinde&lti ahlat ağacı bu unan ve -ş;;·~ös~e~n~e:ck'::"an=n~a-;;:-a ""t~o~p""'ra.,gı-=:x:•un=m:-:s-.:-aı......,k""'u;;vv=·eı m6atısı oi'ti aereceae 

tarla: 

Temmuz 326 tarih ve 103 No. sında kayıtlı Demetoka bayır mevkiinde (Tamamına ehlivukuf tara
fından 120 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarken Osman bini İbrahim, garben Hacı köylü Mehmet Ali, fi
malen Pomak Orhaniyeli canbaz Süleyman, cenuben Nuh ve Mehmet arazisile mahdut 40 dönüm tarlamD 
dörtte bir hissesi. • 

Bvsafi: Bayır mevkide d6* ağaçsız, kumsal ve gevenlik olup 10 dönüm ziraate elverişlidir. 

K.nvel 935 tarih ve 7 No. anda kayıtlı Demetokanın Bahçetarla mevkiinde (ehlivukuf tarafından tam.. 
mına 200 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarken Servet, garben Delibaş otlu Ahmet, §imalen Gugil oğlu, 
cenuberı Harcının Halil ve Pomak Ali zevcesi arazisile mahdut 18 dönüm tarlanın dörtte üç biswintn 
dörtte bir hia8esi: 

Evsafı: Düz mevkide ağaçsız ve toprağı ziraate elverişli tarladır. 
T.sanf 3!5 tarih ve 11 No. smda kayıtlı. Demetokanın Eğrekbaşı mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafın

dan 100 lira takdir edilmiş olan) şarken, garben ve şimalen Çay, cenuben yol ile mahdut tarl.nın dörtte ÜÇ 

hiseelinin dörtte bir hissesi. 
Evsafı: Tapu kaydında 20 dönüm yazılı ve ehlivukuf tarafından 25 dönüme yakın olduğu tespit edilen top

rağı kumsal, düz mevkide ağaçsız tarla. 

Mart 133 T. ve 1 No. sında kayıtlı. Karabiga Şehirler mezarlığı mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafıJI 
dan 1200 lira kıymet takdir edilmişolan) şarken Şehitler mezarlığı, şimalen yol, ıarben, Metre. ayajı, c:e
nuben Biga caddesile mahdut 150 dönüm tarlanın yan hissesinin dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 150 dönüm olarak yazılı ve ehlivukuf tarafından da 200 dönüme y~ olduğd 
tesbit edilen kuvei inbatiyesi birinci derecede mevkii düz, toprağı karar, hilen otlakiye halinde kullanıl
maktadır. 

Mart 133 tarih ve 10 No. da kayıtb Karabiganın mezarlık alçağı mevkiinde. (Tamamına ehlivukuf tara
fından 900 lira kıymet takdir edilmiş olan) şprkı ve şimali Veli ağa tarlalan, garbi Metres Azmağı ve cenub11 
yol ile mahdut 150 dönüm tarlanın yan hissesinin dörtte bir hissesi. 

Evsafı: İçinde ağacı ve suyu mevcut olmıyan kuvvei inbatiyesi birinci derecede ve toprağı kara olup hi
len mer'a halinde otlakiye olarak kullanılmaktadır. 

Mart 136 tarih ve 3 Na. da kayıtlı Karabiganın Hendekli tarla mevkiinde: (Tamamına ehlivukuf tarafıJr 
dan 350 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) şarkı Güleç yolu, garbi ve şimali yeni çiftlik tarlalan, cenubO 
Şerife tarlalarile mahdut 50 dqnüm tarlanın beş hissede' bir hissesi. 

Evsafı: Toprağı kara ve kuvvei inbatiyesi birinci derecede, içinde su ve ağacı mevcut olmıyan tarJa. 

Temmuz 339 tarih ve 11 No. da kayıtlı Ahmet Paşa kariyesi Kuru göl mevkünde (tamamına ehlivuıc-' 
tarafından 150 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarken jandarma Süleyman, garben Bekir oğlu Taliatan, fi:' 
malen Nafiz ve Hacı İbrahim, cenuben Hacı Şakir oğlu Mehmet araziaile mahdut 30 dönüm tarlanın dörd' 
bir hissesi. • 

Evsafı: Düz mevkide, toprağı karra ve kuvvei inbatiyesi orta derecede olup içinde ağaçı mevcut oımıya' 
bir tarla. 

K.aani 138 tarih ve 1 H No. •a kayıtlı Demetokanın ÖVek bay;ınnda Ağıl tarla me:vkiinde (tama~ 
ehlivukuf tarafından 1000 lira kıymet takdir edilmiş olan) §81'kı yol, şimali dere ve Pomak Ahmet tarl_. 
batı ihya evlltlan, Tosun ve Perizat tarlası, cenubu Harmandar Ahmet tarlasile mahdut 136 dönüm tarl« 
nın 40 hissede 20 hissesinin dört hissesi. 

Evsafı: Mevki bayır, toprağı kumsal olup kuvvei inbatiyesi orta derecede içinde ağaç ve suyu yoktu!'· 
Haziran 133 t,mh ve 29 No. unda kayıtlı Demetoka Uvek bayın altında (Tamamına ehlivukuf taraft" 

dan 110 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) şarkı Luv Salih şimali yol, garbi Pomak Hüseyin veresesi, 
fize tarlasile mahdut 14 dönüm tarlanın 40 hissede 20 hissesinin 3 hissesi. 

Evsafı: Mevki bayır, toprağı kumsal ve kuvvei inbatiyesi orta derecede susuz ve ağaçsız tarla 
Mart 938 tarih ve 28 No. sında kayıtlı. Demetoka Zincirlikuyu mevkiinde (tamamına ehlivukuf taJ11!: 

dan 500 lira kıymet takdir edilmiş olan) şarkı ve şimali Azatlı yolu, garbi Güleç köyü yolu ve Hacı ~-· 
hat oğullan, cenubu Kasım oğlu tarlasile mahdut 80 dönüm tarlanın bette bir hissesi. 

Evsafı: Mevki düz, toprağı kumsal ve kuvvei inbatiyesi orta derecede susuz tarla. 
K.enel 135 tarih ve IS numarada kayıtlı Demetokanın Çukurbo.ıan mevkiinde (tamamına ehUVUıtuf 

rafından 90 lira kıymet konulmuş olan) doğu Ali veresesinden Gugil oğlu Huan ve Şerif Ali ve ROJd ~ 
sahlan tarla, poyraz yol, bab köye ait keremitlik namı verilen mer'a arasından geçen yol. kıble fdrll 
rudan Koça M111a, O. 1amai1 ve muhacir Recep tarlasile mahdut 5495 metre murabbaı tarlanın beft8 
hissesi. 

Evsafı: Mevkii düz, toprağı birinci derecede münbit, IUSUZ ve içinde iki ceviz ağacı mevcut 
nahiyesine 15 tlakikabk bir mesafede bir. (Devamı 11 lnci • 
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Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

---mm! Bir kilosuna tahmın edılen fıyatı 
~50 kuruş olan 16000 kilo yün çorap 
ıpl'ğ" k ı ı apah zarf usulile satın alına-
caktır. Şartnamesi 200 kuruş bedel 
mukabilinde hcrgiin M . M. Vekaletj 
fatınalma komisyonundan alınabilir. 
1k teminatı 3000 liradır. İhalesi 23 

llllc;an 938 Cumartesi günü saat 11 de 
Yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalan ilk temi
~atlarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evveJ 
.Ankarada M. M. V ekileti Satınal.ma 
Komisyonuna vermeleri (789) (1788> 

* Kırklareli Tümen birlikleri için 
28000 kilo sabun kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Beher kilosu
nun muhammen fiatı 40 kuruş 50 
snntim olup tutarı 11340 lira ilk te
minatı 850 lira 50 kuruştur. İhalesi 
lO Mayıs 938 salı günü saat 16 da 
dır. istekliler şartnamesini her gün 
~~men Satmalma komisyonunda gö
rulebilir. Taliplerin kanunun 2 3 n-- , 
cu maddelerindeki vesaiki ile temi-
nat mektuplarını havi zarflannı bel
li gün ve saatten en az bir saat ev-1 
veline kadar Kırklarelinde Tüm sa-1 
hnalma komisyonuna vermeleri. 

"817., " 2197,. ____ _.._, 
Kat'ı Alaka 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimiz tahsildarlanndan 
Ekrem Erkoç'un müessete
mizle olan ali.katının kesiJ
mit olduğu ilin olunur. 

ZA YI - Istanbul Defterdarlığın
dan aldığımız 13.10.937 tarih 3/13 
No. lu 285 liralık ayniyat makbuzu
nu kaybettik. Yenisini alacağımız
dan eskisinin hükmü olmadığını illn 
ederiz. Şark Merkez Ecza Türk 

Anonim Soıyeteri 

Edirnt Nafıa Direktörlüğünden: 
Cinsi 

Be onarme demiri 
Tuğla 

Çıralı Kereste 

Marsilya benzeri 
yerli kiremit 

Miktan 
Kilo 

203000 Adet 

60,852 m3 

12,871 Adet 

Muhammen 
bedeli 

4978,08 Lira 

3248,00 ,, 
3597,66 .. 
1480,16 .. 

Muvakkat t eminat 
miktan 

374 Lira 

244 ,, 
270 

" 
112 ,, 

Uzunköprü hükumet konağının inşaatında kullanılmak üzere milc
tarı muhammen bedelleri ve teminat miktarlan yukarıda yazılı inşaat 
malzemesi ayrı ayrı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur: İ
haleleri 2 Mayıs 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de E
dirne Nafia Direktörlüğü odasında toplanan Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin şartnameleri Edirne Nafia Direktörlüğün-
dedir. İsteklilere parasız gönderilecektir. Eksiltmeye girmek isteyen

lerin senei haliye Ticaret odası kağıtları ve muvakkat teminatlanyle 
nıezkur günde Komisyona müracaatları. (2230) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 

Kilo 

8 000-9.000 Yün fanila ipliği 

Lira 

23400 

Lira 

1755 

l - 938 senesine sari mukavele aktı suretiyle 11 Nisan 938 tarihin
de kapalı zarf eksiltmesine konulan yukarıda cinsi, mikdan, tahmin b'e
dcli ve ilk teminatı yazılı yün fanila ipliği için istekli çıkmadığı cihetle 
evvelki şartnamesine göre 5 Myıs 938 perşembe günü saat 14 de Gedik
paşadaki Jandarma Satınalma komisyonunda pazarlıkla alım mu
amelesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı evrak ve ilk 

teminatlariyle pazarlık günü saat 14 de komisyonda bulunmaları. (2159) 

TAN 

1 

lstanbul Defterdarhğınd an : 

Teşvikiyede: Eski İkinci karakol yeni Harbiye §imdi Vali 
konağı caddesinde eski 36-38 yeni 30/l sa- · 
yılı ve 4 harita numaralı 244 metre murabbaı 

• 

Lira K. 

müfrez arsanın tamamı. 2440 00 
Teşviklyede: Eski İkinci Karakol yeni Harbiye pmdi Vali 

konağı caddesinde eski 36--38 yeni 30/3 sa
yılı ve iki harita numaralı 113 metre murab-
baı müfrez arsanın tamamı._ 1017 00 

Beyoğlunda: Pangaltıda Çimen sokağında eski 103 mü
kerrer yeni 136 sayılı evin 1/2 payı• (Bedeli 
sekiz senede ve sekiz· müsavi taksitte tesviye 
edilmek şartile). 

Büyükçarşıda: Yeni Beyazıt mahallesinde Camili hanın 
üst katında 1 sayılı odanın 16/32 payı ... 

Boğaziçinde: Arnavutköyünde Arnavutköy mahallesinde 
yeni Set sokağında eski 13 yeni 8 sayılı evin 
9/ 80 payı ... 

Beyoğlunda: Kamerhatun mahallesinin Şahin sokağında 
eski 25 yeni 77 sayılı üzerinde 63 numaratajlı 
evin 1/3 payı ... 

Boğaziçinde: Ortaköyde Dereboyu caddesinde eski 136 ye
ni 174 sayılı 502 metre murabbaı arsanı~ 
tamamı ... 

Aksarayda: Eski Katipkasım yeni Yalı mahallesinin Kara
boyacılar sokağında eski ve yeni 1 sayılı evin 

800 00 

87 50 

607 50 

90 36 

4/ 12 payı. 113 33 
Yukarıda yazılı mallar 26-4--938 salı günü saat 14 de satılacaktır. 

Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olu
nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerlni muayyen müddetten evvel yatıra
rak defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo
nuna müracaatları. (M.) (1972) 

Biga icra ve İflas Dairesinden : SA TIS iLANI 
Istanbul Asliye !kinci Ticaret 

Mahkemesinden: Şenker Kumpan
yası tarafından Adriyatika Seyrise
fain Kumpanyasının Rodi vapurunun 
yirminci seferinde 21 Mayıs 937 
tarihile Niko Oryettas ve Yani Kefa
las namlarına tahmil kılınmış olan 
K. O. markalı 7897 /7901 No. lı beş 
sandık gayrisafi (300) kilo emtia! ti
cariyeye ait konişmento ziyaa uğra
dığından iptali mezkur konişmento
nun hamili olduğunu iddia eden Ye
dikule Kazlıçeşmede Çıkmaz sokak 
No. 19/23 de Niko Oryettas ve Yani 
Kefalas vekili avukat Marka Şmil 
tarafından istida ile talep edilmiş ol
masına binaen ilan tarihinden itiba
ren (45) gün zarfında mahkemeye 
ibraz edilmediği takdirde iptaline ka
rar verileceğini Ticaret kanununun 
638 inci madde hükmüne tevfikan 

(Başı 10 uncu sayfada) 
Yine Biga tapusunun Mart 932 tarih ve 29 numarasında kayıtlı. Biganın İstiklal mahallesinde (tamam1-

ııa ehlivukuf tarafından beş bin lira kıymet takdir edilmiş olan) sağı doktor Ziya zevcesi Zamiye hanesi, 
solu cami avlusu, arkası medrese, önü yol ile mahdut hamamın 64 hissede 60 buçuk hissesinin 2178 hisse 

itibarile 98 hissesi. 
Mesahası: 800 arşın. 
Evsafı: Hamamın cümle kapısından girilince 4 metre murabbaına yakın bir oturma yeri olup oradan iki 

kapıdan içeriye girildikte sağ tarafta müşterilerin soyunmasına mahsus bir camekan ve keza üstünde bir 
camekan mevcut ise de camları kırık ve eski bir haldedir. Yine sol tarafta müşterilerin soyunmasına mah -
SUs bir camekan ve üstünde eski ve ku1lanılmıynn bir soyunma mahalli olup bu zemin kattan beş metre de
l"inlikte hamamın soyunma kısmı ve orta yerinde bir mermer şadırvan ve oradan hamamın içine girildikte 
bir halvet sağ tarafta 3 kurnalı bir oda ve sol tarafta da iki kumalı diğer °?ası ve dışında üzeri açık ayni 
kubbe altında bir yıkanma yeri ve keza sol tarafta bir tıraşlık ve bir helası, dış tarafta da külhan ve su 

hazinesi mevcuttur. 
Satış açık arttırma suretile yapılacağından ve arttırma bedeli de pesin olduğundan arttırmaya iştirak: ede

ceklerin muhammen kıvmetin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu getir _ 
~elert icap eder. müte~akim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan (borçluya) ait olup ihale bedelinden 

n?i} olunur. 
lıirinci arttırma: 

30_5_938 tarihine rastlıyan pazartes~ gü':ü dairemizde saat 10 d.a icra edilecektir. Birin-
ci arttırın d h k """etin% 75 bulduğu takdırde uste bırakılacak ve aksı halde son arttıranlann 
ta a a mu ammen ıJ... h ı·k ed'l kt' ' 

&hhütleri baki kalmak üzere arttırma 15 gün da a tem ı ı ece ır 
İltinci tt . 

14 6 938 
ta 'h'ne rastlıyan salı günü yine dairemizde saat 10 da yapılacak ikinci arttırma 

8 
ar ırma. • • rı ı 

onunda en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. . . . 
2004 

1 
. • k unun 242 243 ve 244 cı. maddelenne tevfikan yapılacak olan bu satış 

hıııt... numara ı icra ve ıflas anun ' ' . i . . -.ıı:ınd d h . lm k ·stiyenlerin 15-4-938 tarihı"6fen tıbaren Biga icra ve ıflas dairesinde 
Ilı h a a a fazla ızahat a a 1 ı · · 936/ 643 a alli h k olan açık arttmpa şartname erını ve , sayılı dosyada mevcut 
'k ma susunda asılı bulunaca .. .. anlıyabilecekleri ilan olunur. (7031) 

'mahallen haciz ve takdiri kıymet raparlarını gorup 

ilan olunur. (6094) 

# ... 
Zührevi ve cılt tıast&lı.klan 

o, Hayri Ömeı 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam• 

rn r~ısmda Nb. 133 Telefon :43~: 

il 

Beyoijlu Vakıflar Direktör.lüğü · llanıaft .·~f 
.. ... .... 

Kirabk Emlak 
Beşiktaş Şenlikdede Yeniyol 2 No. lu ev. 

·ımYukk8:1da yazılı vakıf mal 31-5-939 günü sonuna kadar kiraya ve
rı e uzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İhalesi 22-4-938 cuma günü saat 14,30 dadır. İsteklilerin Beyoğ
lu Vakıflar müdürlüğü ak.arat kalemine gelmeleri. (2041) 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. Metrosu Cinsi 
24118 80 3014,8~ Arsa. 

.. ı - Depo, dükkAn, garaj, han, çarşı vesaire yapmağa elverişli ve 
ıçmde 4 masura suyu ile beraber Galatada Yenicami mahallesindeki 
vakıf a~nın tam~ satılmak üzere kapalı zarf usulile müzayedeye vaz 
olu~uş ıse de talip zuhur etmemesinden dolayı müzayedesi 14 4 938 
tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
~ :- !Jı~Iesl 21-4--938 Perşembe günü saat 16 da Beyoğlu Vakıflar 

mudurluğünde ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 
3 - İstekliler muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 nisbetinde temi

nat makbuzlarını veya banka mektuplarını 2490 No. lu kanun tarif t 
dairesinde ha~rlıyacaklan teklif mektuplarile beraber ihale saatind~ 
bir saat evveline kadar Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü ihale ko · 

l 
. 

1
A d mısyonuna 

verme en azım ır. 

4 - Ha~ita ve şartnamesini görmek ve fazla mallimat almak iste en-
lerin hergun Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü akarat ve mahlulat b Y. 
müracaatlan. (2059) şu esme 

Osmanh Bankasına Memur Ahnmak 
için Müsabaka llCinı 

Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur
lann intihabı için xpayıs 1938 ayı zarbnda bir müsabaka açılacaktır. 

Yaşı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler nam
zetliklerlni kaydettirmek ve kabul şartlannı öğrenmek Uzere nisan ayı 
zarfında her hafta salı ve cuma günlen saat 14 ile 15 arasında Osman
~=asının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede-

Tallpler hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikname ya
hut şehadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

Kapah Zarf Usulile Ekslltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - 7 - 4 - 938 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak üzere 

eksiltmeye "konulan Demirköy kazasına tabi Ayastafanos köyünde ya
pılacak 6626 lira 15 kuruş keşif bedelli gümrük muhafaza binası inşaa
hna talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesi mu
cibince tekrar kapalı zarf usulile ve ayni şeraitle eksiltmeye konulmuş-
~~ ~ 

2 - Eksiltme 27 4 938 tarihine mfisadif çarpmba günü saat on 
beşte Kırklareli Nafia binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnameyi ve buna müteferri diğer evrakı her gün 
Nafia müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafia Vekaletinden veya Nafia Müdürlüğünden alın
ml§ 938 senesine ait yapı müteahhitliği vesikasını ve :;l'icaret Odası sicil 
kağıdını hamil bulunmalıdır. 

5 - Teklif mektuplan ikinci maddede gösterilen saatten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann eksiltme saatine kadar gel
miş olması ve zarfın 1111ühür mumu ile iyice kapatılmıt bulunması lhım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1994) 

Açık Eksiltme ilanı 
Haydarpaıa Lisesi Sahnalma Komisyonundan : 
~nydarpaşa .Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için as

gan 275 azamı. 280 metre elbiselik liıcivert kuma§ açık eksiltmeye ko
nulmuştur~ ~sı!tme 5 ~ayıs 938 perşembe günü saat 14 de İstanbul Kül 
tür Direktörluğü binası ıçinde Liseler muhasebeciliğinde toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin cart sene Ticaret 

odası vesikasından m~ada bu nev'i kumq yapan fabrika ve imalatane 
sahibi olduklarına daır vesika ibraz etmeleri mecburidir. (2229) 

Çünku ASPİRİN sene!er
denberi her türl~ü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat efmişfir. 

A S P İ R f N in fes· · d ırın en 
emin olmak için lütfen EBA · 

AAVEQ mar-
kasına dikkat ediniz. g 
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Sabah ve akıam her yemekten sonra 
mutlaka diıleri niçin temizlemek ıazımdır? 

ÇÜNKÜ UNUTMAYINI Z Ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen
za, ve hatta zatürreeye yol açtıkları. 
iltihap yapan diş etlcrile köklerinden 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vücut sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş
lerinizi hergün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) diş macunile fırça
lıyarak sıhhatinizi garanti edebilir
siniz ve etmelisiniz. Bu suretle mik
roplan imha ederek dişlerinizi ko
rwDU§ olursunuz. 

BOTUN TEHLiKELERE KARŞI SIHHAT1Nl KORUR 

Sabah ve akşam her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

ÖKSOROK ŞURUBU-
En muannit ökaürüklerle 

brontit, utm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat't ilicl

dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri pya· 

m dikkattir. 

Bütün eczanelerCle 
lauluRUP. 

lnailiz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğl~ lstanbul ...... ] ................................ .. 
- - -· HALiL SEZER ·--

Karyola ve Madenf Eıya Fabrlka11 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeJer ve çelik madeni 
möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan fiatına verilecektir. 

Saflumsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tef. 21632 

ROTBART 
LUXU05A 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki katmblar, 

dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, yanıklar, br&f 
yaralan, erıenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken nı en emin bir aurette temin eder. 

KOLINOS:::aı::·1z 
Dlf-=NU leri inci gibi 

parlatan K~ 

- Siz de sabahlan aç kamına 
bir kahve kaşığı 

Mazon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Mi de 1::'!~~~:::1~!r; 
1 KABIZLIGI Defeder. 

Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir, içilmesi ga
yet l!tif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
zar la kıyas kabul 
etmez. "M A-· 
ZON" isim HO
ROZ markasına 
dikkat. 

~ ................ .. 
lir hastabakıcı: 

Bu· l iocel • & 
Cild unsuru 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

declL 

Tesiri adeta aihirll oldu. Bir k~ 
gUn :-artında yUztimdeki küçük 
çizgi ve bunışuklukların kaybol-
duğunu gördüm ve ilci Uç hafta 
aonra kendi.mi Adeta on yq 
gençleşmi§ buldum. Bir doktor 
demişti ki, ''Biocel" cevheri bir 
Viyana tlniversitetııl profesörll.. 

nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
şimdi J>f'Dbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yabnazdan 
evvel kullanmız. Sabahlan da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini 11Urilnllz. lld kremin tesiri 
ile en eamer ve çirkin bir tene 
bile yeni b'r canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlabp tazelet
tirir ve bUtlln bwıışukluklar. 
dan kurtanr. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine: 

Satın aldığımız Tokalon 
kremi vazolannın büyük bir 
kıymeti vardır. Onlan bayii
nize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuruı alacak, ayni za
manda kıymettar mükifatlan 
bulunan Tokalon müsabakası
na lştirik hakkmı veren bir 
bilet takdim edecektir. 

iSTANBUL GAYRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D. No: Semti w Mahalleri Sokaf}ı 

1151 Yedikule Çırağı Hasan Çulrurçepne 

3015 Çengelköy Kaldırımyolu 

3059 Kasımpap Büyük Piyale Dereboyu 

3096 Kuzguncuk 
3099 • Kuzguncuk 

3121 Büyükdere 
3133 Beyoğlu Kamer Hatun 

3137 Beyoğlu Kamerhatun 

3255 Uıküdar Pazarbaşı 
3548 Süleymaniye 

Köşk 

E: Hacı Kaymak 
Y: Menteşbağı " 
Mahallen: Meşruta 
Kılcı 

E: Irmak 
Y: Kurtuluı deresi 
Papas köprüsü ve 
köprü çıkmazı 

Mirojlu 
Kebapçı han yokuşu 

Emlak No: 

25-27 

E. 26 

E: 4 
Y: 7-8-10-11 

E: 6 Y: 4 
E: 46 Y: 18 

E: Y: 1 
E: 51 Y: 85 

E: 24 Y: 22 

E: 73 Y: 93 
E: Y: 4 

20 - 4 - 938 

... 

Cinsi ve Hbıeri Hisseye Göre 

Arsa 100 Açık 
arttırma 

Ahşap ve kagir iki ha- 240 .. 
ne ve bağın 28/280 
His. 
Arsa 100 .. 

Ahşap '"baraka ve bahçe 150 .. 
Ahşap hane 820 .. 

Ahşap hanenin 1/ 2 His. 220 " 
Arsa 120 " 

Arsa 170 " 

Ana 1~ " 
Arsa ve yarım ma- 2430 Kapalı 
sura su zarf 

4356 Çengelköy Çakaldağı 14 Içinde dut ve çınar 1380 " 
ağaçları bulunan 15 dö-
nüm bağ mahalli el-
yevm tarla 

5459 Ortaköy E: Katolik kilisesi 
Y: Gültekin 

E : 42 Ahşap hane 440 Açık 
Y: 85 artırma 

4876 BostanCJ Değirmenyolu E: 22-23-24 36 Dönüm üç evlek 1000 Kapalı 
tarla zarf 

5264 Eğrikapı Hacı llyas Bey Mumhane E: Y: 1 Hanenin 1/2 His. 200 Açık 

7339 Sanyer E: Çeşmt! E: 3 Y: 21 Hane ve dükkan 
artırma 

520 ,, 
Y: Pazarbaşı 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 29.4.938 ta
rihine düşen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Galatasaray Lisesi Alım Se1tım 

Komisyonu Baıkanllğından : 
Keşif bedeli Teminah 

Lira Kr. Lira 
1659.02 250 Camekan 

Galatasaray Lisesi binasında yapumasına lüzum görülen keşif bede
li ve ilk teminatı yukanda yazılı camekanın 21-4-938 Perşembe gü
nü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhase-, 
beciliğinde toplanacak Komisyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yapıla-

caktır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer 1§ yaptığına dair idarelerin
den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Direktörlüğünün 
eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve Ticaret odası vesika
lariyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (2077) 

. ....................... 
Dr. iRFAN KAYRA 
Röntıen Mütehuııaı 

Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 
B(nbirdirek Nuriconker 

Sokağı No. 8 - 10 ...................... 
lst. 2 inci icra Memurluğunda~ 

Borçtan dolayı paraya çevrilmesine 
karar verildiğinden Taksim Parkoteli 

arkasında Ayaspaşa Bolahenk sok~ 
5 sayılı evde bir adet gramofon ı 
plakları ve bir adet halı 26.4.938 ta· 
rihine müsadif Salı saat 14 den 17 y• 
kadar ve % 75 kıymetini bulmadıl' ~le~~~------- linoa dünyada 

milyonlarca zevat seve seTe kullanırlar. Tübün muhteTİyab tek-

Büyük tübi 42 kuruıtar. dala ait 3707 numaralı plikayı kay-
==========================-==== bettim. Yenisini ala?ğundan hük- 1 

P R O F 1 L A K S I• .. , takdird~. 2~ .4.938 tarihine müsadif 
I' ., Cuma gunu saat 14 den 17 ye kada' 

yukarıda adresi yazılı 5 sayılı evd' 
ıif edilmİf oldujundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. ..~ur - .:>aiııbı Olduğum san-r 

Sahibi ve umumi neşrıyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN mü yoktur. 1 -• 
•-ı ... ;:.ukluiiu ve Fr•lllliden korur. 1 satııacağından ıaupıe~n mahau~ct• 
~ ~ .,.."3 •- bulunacak memura muracaatları ilAı' 

Guetecilik ve Neeıiyat Tllrk Llmttet Şirketi. BemkbtJ yer TAN lılatbaam U•küclor wkeleritule Nari oğlu Ha1clcı 1 olunur. 


