
PERŞEMBE 

21 
NİSAN 

1938 

lstana ... ",_.__, 
• ;.;,..';o;r.;,.,::::11.__,_~ 

TELGRAF') . ti, STANBUL 
TELEFON : 24318, 24319, Z4310 

1}çt)NCÜ YIL - No. 1068 

5 KURU$ B.A:ŞMUHARRIRl: AHMET EMlN YALMAN 

Çocuk Ansiklop 
Bu iki biiyük ciltlik eser her evde 

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu 
rum bırakmayauz. Tam eserin fiyab 7 

TAN Matbaası 

•• 
Zelzeleden 250 Vatandaşımız O 
Yozgatta ve Kırşehirde 500 
Ev Yıkıldı, Hasarat Mühim 

Marmara 'A.Jtuındaki zelzelede yıkılan evlerden bir görünü, 

Biricik 
Açık Yol 
Ta~fiyedir 

-0--

~hmet Emin YALMAN 

H .ikUnıetimizin haua.a bir 
ıiyueti var: Taahhütle

rini tutmak... Bu ıiyuet doğru 
bir aiyaseltir. Haklı bir ıiyaaet
tir. Netice bakımından da en 
karlı yol budur. 

Fakat hükumetimiz ayni zaman
da taahhütleri iki taraflı anlar. Ken
disi taahhüdüne nekadar riayet gös
terirse kendisine karşı yapılan ta
ahhütlere saygı gösterilmesini de ay
ni ısrarla ister. 

Memleketimizde dünden kalan bir ı 
takım iktısadi teşekküller vardı. Bun
lar Türkiyeye geri bir memleket, ya
rı bir müstemleke gözüyle bakmaya 
alışmışlardı. Taahhütlerinin ruhunu 
tutmaya bir türlü yanaşmıyorlardı. ! 
Memleketin gidişine ayak uydurma
Ya razı olmuyorlardı. Teçhizatlarını 
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Yenilemiye, para sarfetmiye alışma
~ışlardı. Yalnız ve yalnız almak iır 
~iyorlardı. 

Bunlar bünyemiz içinde harici bir 
cisim haline düştüler. Birer birer 
Çekilmiye talip oldular. Hiçbiri için 
cerrahi bir ameliye yapmak lazım 
geltnedi. Karşıkarşıya geçtik. Gönül 
hoşluğu ile anlaştık. Hepsi burada
lti malzemeleri için umumi ölçü ve 
haklara uygun bir yol aldılar. Mem
leketimizdeki faaliyetlerine tatlılık
la nihayet verdiler. 

B ütün memlekete ait işler baş-
ta geldiği için !stanbul E

lektrik Şirketinin tetkikine çok geç 
•ıra geldi. Tetkik projektörlerimiz, 
t~nı kuvvetle bu şirket üzerine çev-
tılin · ~ · zi ce aklın kabul etmıyecegı va -
yl etıer karşısında kaldık. Ortada şun-
llr " 

Çin de 
Korkunç 
Rir Harp 
Başladı 

, : 

Çin orclulan Generali Çuteh 
[Yazısı üçüncü sayfada] 

Başvekilimiz 
Pazartesi Günü 
Hareket Ediyor 

b· ardı: Vasıflara uygun olınıyan 
,_ ll' cereyan.mukaveleye aykırı ve hal 
~ns~· · d y 

1 
atnet ve emniyetini tehdit e er 

0 da tesi0 at t b"' .. ·· u·· doldur-:tr\u ..., , a ıı omrun 
çeıJı lll~lzeı_ne, halktan fuzuli şe~lde 
tjf llliş tnılyonlar, insafsızca bır ta
lt~ her sene Istanbulun umran im
tnil arını çalarak barice akan üç 

~~n liralık bir kA-Buı.. cu.-... 
anlıy un hak mefhumunu en titizce 
:tr\an an lllentleketlerin bile böyle bir 
tiya;ara karşısında duyacakları ih
~~ ~lesııslı bir tasfiyeden ba_.bk; 

Başvekil B. Bayar, dost ve mütte
fik Yunanistan Başvekili General 
Metaksas'ın ziyaretini iade için, pa
zartesi günü Yunanistana hareket e
decektir. B. Celal Bayar, refakatinde 
Hariciye Vekilimiz bulunduğu hal
de, cumartesi sabahı Ankaradan şeh 
rinıize gelecek ve pazartesi günü hu
susi bir trenle Atinaya müteveccihen 
şehrimizden ayrılacaktır. 
•. · ·mizin bu seyahati esna-

arnaıdı_ 

. ~a~ulunacak olan Türk 
· · gtjnü vapurla Is-

_...;& ...... -ıı .. ~it' · ~deceklerdir. 

• 

' 

Zelzele Mıntakasında 
Birçok Yarıklardan 

Kızgın Sular Fışkırıyor 
Felôketzedelere Yardım için imdat Heyetleri 
Yola Çıkarlldı, Dahiliye Vekili Mec:liste izahat 
Verdi. Zelzele Kısa Fasılalarla Devam Ediyor 

Evvelki giin öğle üzeı·i Orta Anadolu yaylasında bütün şidde
ti~ le hissedilen zelzelenin feci tafsilatı, maalesef tüyler ürperti
cidir. Dün gece geç vakte kadar aldığımız malfımata göre, ze]ze
lc, bilhassa Kırşehir ve Yozgat vilayetleri dahilinde bir facia ha
liııi almış, 200 vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. 
Bil'<.:okları da enkaz altında kalarak yaralanmışlardır. Civar vi
layetlerdeki insan zayiatına dair peyderpey malumat gelmekte
dir. Ölenlerin sayısı kati olarak tespit edilmiş değildir. Fakat, 
zelzele sahasına dahil vilayetlerden gelen telgraflar, insan ka
yıbmın maalesef 250 ye yaklaştığım gösteriyor. Yalnız Yozgat 
ve Kırşehir köylerinde 500 den fazla ev yıkıldığı anlaşılıyor. 

Zelzele, tahribat yaptığı saha dahilinde evvelki gece sabaha 
karşı tekrar hissedilmiş, ilk sarsıntıdan en çok zarar gören Kır
şehirde yeniden yüzlerce ev yıkılmıstır. 

imdat Heyetleri Yollandı 

Rn h PklPm•""'.,li], t.olAln:~t. ynrrlnn hPr kös~sinrlP umumt hir 
teessür uyandırmıştır. Büyük Millet Meclisinin dünkü toplan
tısında Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, zelzelenin tahribatı hak
kında Millet Vekillerine izahat vermiş ve 200 vatandaşın ölümü 
karşısında hükfunetin duydu~ acıyı ifade etmiştir. 

Sinoptan Ulukışlaya inen amut çizgi, zelzelenin birinci hattını go 
zarar gören yerler bu saha dahilindeki \'İlayetlerdir. Yedi şehr· 

yan münkesir hat ta ikinci derecede zarar gören şehirleri te 

. 
Elektrik Şirketine Teb 

Felakete uğrıyanlara geniş mikyasta yardım için derhal hare
kete geçilmiş, imdat heyetleri gönderilmiştir. Aynca hüktimet, 
30 bin liralık inşaat yardımı yapılmasını gözeten bir kanun la
yihası hazırlamış ve süratle Meclise sevketmiştir. 

Faciaya sahne olan Kırşehirden ve sarsıntı mıntakasma giden muha-
1 birlerimizden aldığımız haberleri sırasıyle veriyoruz: 

Nafıa Vekileti, E 
Memurların işleri 
Çıkarılmasını Bil 

Kırıehirden Gelen Tafsilat 
Kırşehir, 20 (TAN Muhabirinden) - Kırşehrin Köşkır nahiyesi ve bu 

nahiyeye bağlı Akpınar köyü bir facia sahnesi halindedir. Ak:pınarda 

maalesef, 200 vatandaşımız enkaz altında kalarak ölmüştür. Bu köyde 200 
den fazla ev yıkılmış, birçok vatandaşlarımız da yaralanmışlardır. 

Zelzeleden sonra, köyün içinde korkunç ve derin çatlaklıklar peyda ol
muştur. Bu yarıklardan coşkun ve sıcak sular fışkırmaktadır. Halk, henüz 
korku ve heyecan içindedir. Köyün yıkılmıyan evlerinden de hayır kal
mamış gibidir. Halk, köyün dışına kaçarak çadırlara sığınmışlardır. 
Köşkır nahiyesindeki hasar da ı=--

çok mühimdir. Nahiye merkezinde l F~~-!i!ii!!i!iii!!~~~~~!!!!!~!!!!ılilllı.. 

ölenler olduğu haberleri geliyor. Bun 1 c h • f 
ların sayısı henüz belli değildir. Na- Um Urlg e 
hiyenin 10 köyünde birçok evler yı- G • j 
kılmıştır. Gelen malümata göre, 1 QZef eSl ! 
bunların sayısı 200 kadardır. , 

Bugün, A~karadan Kızılay ~ar - Mahkum oldu 
dım heyet1erı ve malzeme geldi. Fe-
laketzedelere 300 çadır ayrıldı. A -

(Devamı 7 incide) 

_Adli Tebligat, Posta 
idaresi Tarafından 

Yapllacak 

M uharrlr Bayan Sabiha Zekeriya 
tarafından Ci.lmhurlyet gazeteal aley 
hine açılan dava, dün aellye ikinci 
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ceza mahkemesinde neticelendlrll • 
mittir. Verilen kararda mahkeme, 

i Cilmhurlyet gazetesinin muhtelif 
J nüshalarında davacı Sabiha Zekeri· 

yaya açıkça hakaret edlldllil netice -
ılne varmrı, ıuçlunun ve avukatının 
müdafaalarını yerinde bulmıyarak 

reddetmiıttlr. Suçlu Hikmet MUnlfe 
, ceza kanununun 482 inci maddealnln 

ıon fıkruına göre 6 ay hapla, 100 
lira para cezası, ıuç tekerrür ettJOI 
için cezııların altrda biri arttırılarak 
7 ay hapis, 116 lira 60 kuruı para ce 
z&11 verllmlftlr, Yalnız, hAdlıede tak· 
diri hafifletici sebepler bulunduOu 
için bu miktar 4 ay 20 gün hıplse ve 
86 llra para cezasına lndlrllmlttlr. 
Suçlu ayrıca davacıya 100 lira taz • 
mlnat ile 850 kuruı mahkeme masra- i 
~ da mahkOm olmuştur. j 

Viyanaldar, lzmirdeki 
Maçta da Yenildiler 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden) 
- Adliye Vekaletine, mahkeme ve 
icra dairelerine ait tebliğlerin alaka
dar şahıs ve müesseselere taahhütlü 
mektup şeklinde, yapılması için. Ad 
liye Vekaleti ile P. T. T. umum mü 
dürlüğü arasında devam eden müza 
kereler son safhaya girmiştir. Adli
ye tebliğlerinin posta idaresi tarafın 
dan yapılması kabul edilmiştir. Bu 
usulle sürat ve intizam temin edil
dikten başka, yarım milyon liralık 
bir tasarruf ta elde edilecektir. Ta
sarruf edilen bu para Adliye Veka
letinin katiplik sınıfına kafi maaş 
vermek ve Adliye katipliğinin . bir 
meslek haline konması için sarfedi
lecektir. 

Dün bmirde, İzmir muhte1iti ile 
karşılaşan Först Viyana takımı 3-2 

Hakimlerin terfileri için bu se- mağlup oldu. Maçın tafsilatı onun
neki bütçede tahsisat vardır. 

Ankara, 20 (Tan Muhabirlılden)
Nafıa Vekileti, 1923 itililfnamesinin 
11 inci maddesi mucibince, bugün İs 
tanbul Elektrik Şirketine noter va
sıtasiy le bir tebliğ göndermiştir. Ve-

kalet bu tebliğinde ecnebi tebaasın

dan oln şirket müstahdemlerinin 
hizmetine nihayet verilmesini iste
miştir. İşlerine nihayet verilmesi 
bildirilen ecnebi tebaası memurlar 
şunlardır: 

Umumi katip Dekursonn, başmii
hendis Gileri, muhasebe şefi Lölö, 
mühendis Serpiyeri ve Tibiletti, me
murlardan CincoJ, Kilkus, Fister ve 
Kavas Viskoviç. 

İtilifnamenin 11 inci maddesi bü
tün müstahdemlerin Türk olacağına 
dairdir. Zaten, esas şartnamenin 54 
üncü maddesi de, bütün memur ve 
işçilerin Türk olacağına ve yalnız 
Türkiyede bulunmıyan fen memur-

(Devamı 10 uncuda) B. Ali Çeti 

Avrupada Yeni Bi 
Paktı Kuruluyor 
Yeni Anlaşmalara Alma 

da lıtihakı Temin Edile 
Nevyork, 20 (Hususi) - United 

Press'in Paris muhabiri bildiriyor: 
Fransa hükumeti, Fransada yerleşen 
ve gayrimeşru birtakım faaliyette bu 
lundukları anlaşılan yabancıları top 
tan hudut harici etmeye karar ver
miş ve bugün 140 kişinin memleket
ten çıkıp gitmeleri istenmiştir. Bu 
kararın bilhassa memleket müdafaa-

Diğer taraftan Fra 
mali vaziyeti düzelt 
listen aldığı fevkalade 
lanmaya lüzum görrnE 
mali vaziyet kendiliı 
mektedir. 

Paris, 20 <A.A.) _ 
run riyaseti altında . 
lar meclisinde B. D 
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! Telefon ve Telgrafla i 
ı........ . ....... : 

No. 36 Yazan: M. SIFIR 

Müştakla Ali Beyin 
Başına Gelen Vaka 

GÜMRÜKLERDE: 

lhracatımız 
Altı Ayda Çok 
inkişaf Etti 

BELEDIYEDE : 

Otobüsleri 
Bu Yaz Belediye 
işletecek 

ŞEHİR MECLİSİNDE: 

Afiş .ve ilan 
Harçları 
indiriliyor 

Ziraat Kurumu, 
Bira Fiyatlarını 
Ucuzlatıyor 

Ankara, 20 (A.A) - Devlet Ziraat 
İşletmesleri Kurumu memlekette bi
ra istihlakinin artması ve bu suretle 
dünyanın en iyi bira arpasını yetişti 
ren memleketimizde arpa istihsali
nin yükselmesini temin için miihim 
kararlar almış ve bu kararları tatbi
ka başlmıştır. Bu kararların başında 
bira fiyatlarının ucuzlatılması gel
mektedir. 

A lekonun evindeki macera sı 
ralarında Mehmet Ali Bey 

ve teşkilatımıza dahil bulunan 
Müştak Efendi de garip bir tesa
düfle karşılaştılar. Bu yüzden baş 
lanndan çok tuhaf bir vaka geçti. 
Buna çok güldük, biraz da kork
tuk. 

Müştak, her sabah olduğu gibi, 
çöpçü elbiselerini giyinmiş, araba
sını alıp Beyoğlu Postahanesinin ö
nüne gelmişti. föP doldurduğu çu
valile grup karargahının bulundu
ğu kata çıkmıştı . O sabah Mehmet 
Ali Beyden ehemmiyetli bir haber 
bekliyordum, ben de orada idim. 
Sabah servisi münasebetile kalaba 
lık olan postahane salonunda Müş 
takı bekliyordum. Çöpü sonraya 
bırakıp sandıktaki zarfı derhal alıp 
getirmesini tenbih etmiştim. Müş
tak Efendi dediğimi yaptı, zarfı ba 
na verdi, sonra çöpleri boşaltmak 
için tekrar yukan çıktı. Ben de o
radan ayrıldım. 

Mt.fŞtak içi çöp1e do1u çuval sır
tında merdivQnlordon inork.on, E.nt 

olarak Binbaşı Hey ile karşılaşır. 

Bu vaziyette g~rçi kb'rkacak ve çe 
kinecek hiç bir sebep yok. Fakat 
Müştak bu tesadüfün birkaç dakika 
evvel, içi Mehmet Ali tarafından 

tıklım tıklım doldurulmuş olan 
zarf koynunda iken vukuu ih-
iimalini hatırlar, heyecana kapılır, 
sinirleri bozulur. Binbaşının karşı
sında sapsarı kesilir. Ürperip titre
rniye başlar. Binbaşı Hey zeki bir 
adam... Karşılaştığı çöpçünün sa
rarıp solması, ezilip büzülmesi gö
zünden kaçmaz. Sebebini anlamak 
için Müştak'a eliyle durmasını işa
ret eder .. Eğilip dikkatle yüzüne 
bakar. Müştak işaretin manasını, 
yüzüne dikilen korkunç gözlerin ne 
aradığını kavrayamaz, kendini kay 
bedecek bir hale gelir. Halbuki bin
başı fakir bir çöpçü sandığı Müşta
ğın haline acıyor ve soruyor: 

- Hey baksana! Renğin böyle 
neden san? Hasta mısın?. 

- ..... . 
Binbaşı, çöpçünün cevap ver

mediğini görünce meramını anla
tamadığına kanaat getiriyor. Müş-
tağın sırtında bulunan çöp çuva
lını sarsarak ve yeri göstererek, 
eliyle birtakım işaretler yapıyor. 
Ve şöyle diyor: 

- Hey, bırak şu pis çuvalı yere 
de derdini anlat bana ... 
- ...... . 
M fiştak ingilizce söylenilen bu 

sözleri anlıyamaz. Yalnız 

işaretinden Binbaşının çuvalın ye
re indirilmesini istediğini kavrar. 
İşte o zaman vehme kapılır. Her 
gün yaptığı gizli işin anlaşıldığını, 
karşısındaki Binbaşının kendisini 
tutmaya, çuvalı aramıya geldiği 

fikrine kapılır. Bu vaziyette başı 
döner, gözleri kararır, olduğu yere 
yığılıverir. 

Binbaşı Hcy'in insanlık hissi ka
barır. Telaş eder İstimdat için dü
düğünü acı acı öttürür. Koridorlar 
da keskin ve hırçın akisler yapan 
bu acı düdük sesleri aşağıdan, yu
karıdan birçok kimseleri oraya koş 
turur. 

Grup karargahından gelenlu a
rasında bizim Mehmet AU Bey de 
var. Çöp çuvalının yanında sapsa
n çehrcsile, baygın bir halde boy
lu boyunca uzanıp yatan Müştağı 

Genel ithalat rejiminin tatbike 
başlandığı ağustos başındanberi dış 
ticaretimizde mühim bir artış kay
dedilmiştir. Ağustostan ikincikanun 
938 sonuna kadar altı aylık devre i
çinde 65.183.000 liralık ithalat yapıl
mıştır. Tenzilatlı gümrük tarifele -
rinin tatbik olunduğu bir sene evvel· 

' ki ayni aylar içerisinde ithalatımız 
45.267.000 lira olduğuna göre ithala
tımız yüzde 43,99 nisbetinde olmak 
üzere 19.916.000 lira artmıştır. 

ve başı ucunda telaşlı ve meraklı 
ve biraz da düşünceli bir tavırla 
bekliyen Binbaşı Hey'i görünce ak 
lı başından gider, titremiye başlar. 
Mehmet Ali, yapılan gizli işin ku
mandanlık erkanı harbiyesince du 
yulduğunu, Müştağın Binbaşı Hey 
tarafından suç üstünde tutulduğu
nu sanır. Pek haklı olarak korkar. 
Cansız bir vücut gibi oracığa o da 
yığılıp kalır. 

Binbaşı telefona koşar, karar
gahtan acele doktor ister. Müştak 
hala yatıyor. Nabızlannın duracak 
gibi hareketi azalmış, kalbi zayıf
lamış. 

Binbaşı her iki baygını yoklar. 
Müştağın vaziyetini daha ağır ve 
tehlikeli bulmuş olacak ki telaşa 
düşer. Daire hademesinin ve yazı
cıların kovalarla su getirmelerini 
bağırarak emreder. Karargahta 
yangın tehlikesine karşı bulunduru 
lan su ile dolu kovalardan dört ta
nesi getirilir. Hademe, Binbaşının 
emrile MüştAğın ceket.inin düğme 
!erini ~özerler, göğsünü sökerler. 
bağrım açarlar. 'Biriblrl arkasına 
dökülen dört.,,kova .şu Müştağı sır
sıklam ıslatır. Bu soğuk su biraz 
tesirini gösterir, Müştak kımılda
nır, fnkat yine baygın . 

Binbnşı Hey, göstermek istedi
ği insaniyetin tehlikeli bir netice 
vermesi üzerine büyük bir telaş i
çinde kıvranır, bir yerlerde dura
maz hale gelir. Bu sırada doktorla, 
sıhhiye çavuşu yetişirler. Çantala-
rını açarlar, her iki baygının baş
ları ucuna çökerler. Biribiri arka
sına yapılan iğneler. uzun masajlar, 
kalbi ferahlandıracak ilaçlarla iki 
hastayı yarım saat uğraşarak ayıl
tırlar. 

Meselenin bir anlaşmamazlık-
tan ileri geldiği meydana 

çıkınca Müştağın da, Mehmet Ali
nin de korkulan geçer, içleri fe
rahlar. Binbaşı Müştağa çok acı
mıştı. Derhal grup hademesi ile 
çöpçü onbaşısını çağırdı. Müştağın 
hasta olduğu halde ne için çalıştınl 
dığını sordu ve onbaşıyı tekdir et
ti. Müştağa kendine baktırması için 
on lira verdi. Müştak, bu parayı al 
mamak isteyince .?\füştağın yüzünü 
okşadı ve tercüman vasıtasile şu 
sözleri söyletti: 

- Ben seni çok sevdim. Sen iyi 
ve çalışkan bir Türksün. 
Müştağın korkusu böylece hem 

yanına kalmış, hem de İngiliz bin
başısının ısrarla hediye diye ver
diği on lirayı rolü icabı kabule 
mecbur olmuştu. Yalnız biz bu ha
dise yüzünden bir hafta kadar Meh 
met Alinin kıymetli raporlarından 
mnhrum kaldık. 

(Devamı var J 

l~LECİKTE: 
Yeni Bahçe ve Meydanlar 

A~ıhy~r 

Bu altı aylık yekun içerinsinde en 
çok ithalat yaptığımız memleketler 
arasında Almanya, Amerika, Ingil
tere ve SoyYetler Birliği gelmekte
dir. Almanyadan 6.648.000, Ameri -
katlan 5.493.000, Ingiltereden 2 mil-
56.000, Sovyetler Birliğinden 2 mil
yon 414.000 liralık bir fazla ithalat 
kaydedilmiştir. 

ithalatı artan maddeler arasında 

en fazla deri, yün, kıl ve bunların 

iplikleri, kağıt ve tatbikatı gelmek· 
tedir. 

l•viçre Üe yeni anlaşma 
Isviçre ile aramızda akdolunan ye

ni ticaret anlaşması gümrüklere teb 
liğ olunmuştur. Anlaşma mucibince, 
iki memleket arasındaki ticari tecli
yeler Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası ile Isviçre milli bankası ta
rafından kliring veya hususi takas 
suretile yapılacak ve Isviçreye gide
cek ve gelecek mallar için kliring 
hesaplarının açılıp kapanması için 
lazım gelen vesikaları teşkil edecek 
olan menşe Şehadetnameleri arana
caktır. 

Bu anlaşmadan evvel başlamış o
lan hususi takas işleri eski anlaşma 
hükümlerine göre tesviye olunacak 
ve yeni anlaşmanın devam ettiği 

müddetçe yapi.lacak hususi takas iş-
\..,...1 ...... 1-.,-.--·- ı...:•-- .. ..,..r.,..- /!. fta• ~--

raya lqı,dar devam edecektir. 
Anlaşma, bitme tarihinden iki ay 

evvel fesholunmazsa, kendiliğinden 
bir sene daha uzamış olacaktır. 

• * lnhisarlar idaresi, faaliyeti tak-
dir edilen memurlarına ikramiye ve
recektir. Bu iş için listeler hazırlan
mıştır. On güne kadar Avrupadan 
avdet edecek olan inhisarlar müdü
rü Mitat Ycnel geldikten sonra ikra
miyelerin verilmesine başlanacaktır. 

• * Teşviki sanayi kanunu hüküm-
lerinden istifade eden sanayi mües
seselerinden her takvim senesi ba
şında vermek mecburiyetinde olduk
ları it} cetvellerini şimdiye kadar ver 
miyenlerinin muafiyet ruhsatnameli.! 
rinin ellerinden alınması hakkındaki 
karar iş dairesine bildirilmiştir. 

• * Iki gün evvel Anknraya gitmiş 
bulunan Denizyolları müdürü Raufi 
Manyasla Akay müdürü Cemil bu 
sabah şehrimize döneceklerdir. Bun
larla beraber Denizbank umumi mü
dürü Yusuf Ziya Oniş'in de gelme
si muhtemeldir. 

ÜNİVERSİTEDE : 

Üniversitenin 

Kitap ihtiyacı 

Belediye, Istanbulda otobüs işlet
mesini bizzat idare etmeye karar ver 
miştir. 934 yılında 2571 numaralı 
kanunla şehir içinde otobüs işlet -
mek hakkı belediyeye verilmiş bu -
lunmaktadır. Bu hak dolayısile şe
hirde işliyen otobüslerden belediye, 
yüzde on hisse almakta ve bu, bir 
yıl içinde 55 bin küsur lira gelir te
min etmektedir. 

Istanbul için iki yüz büyük ve mo
dern otobüse ihtiyaç vardır. Fakat, 
bu tip otobüslerin tanesi on beş bin 
liraya mal olmaktadır. Belediye her 
yıl otuz veya kırk tane otobüs ge
tirtmek suretile en geç beş yılda 
şehrin otobüs servisini yeniliyecek
tir. 

Bu yıl, yaz başlamadan önce, 30 
tane getirtilecek ve derhal servise 
çıkarılacaktır. 

Dün Şehir Meclisinde belediye re
isliğinin müstacel bir tezkeresi o -
kundu. Derhal müzakereye kondu. 
Tezkerede, halkın emniyet ve sıhha 
tini korumak için otobüslerin yeni -
lenmesi lazım geldiği ve bu işin de 
otobüsçülere bırakılmasının doğru ol 
madığı yazılmakta ve kanunun ver
diği salahiyete dayanılarak bu işin 
belediye tarafından yapılacağı bildi 
rilmektedir. Tezkerede, bunun için 
liizumu olan 500 bin liranın temini 
hususunda makama salahiyet veril -
mesi istenilmekte, yapılacak masra 
fın beş yılda· amortise edilebileceği 
ilave olunmaktadır. 

Belediye riyasetinin bu teklüi büt 
çe ve iktısat encümenleri tarafından 
tetkik edilecek, sonra müzakereye 
konacaktır. 

• * Verem Mücadele Cemiyetinin 
Erenköy sanatoryomuna ilave ola
rak yapmakta olduğu 40 yataklık bü 
vük oavyon bir Haziranda merasim
le açılacaktır. Bu pavyonıa beraber 
sanatoryomun yatak adedi 95 e çık
maktadır. 

POLİSTE: 

Bekçi Osman 
Kardeşimi 
Vurmak istedi 
Akbıyıkta keresteci sokağında 34 

numaralı evde oturan Devlet Matba
a!'il gece bekçisi Osman, iki seneden
beri beraber yaşadığı metresi Hik
metle kavga etmiş ve evvelki ak -
şam kadını evden çıkardıktan sonra 
matbaadaki vazifesine gitmiştir. Hik 
met, Osmanın arkasından matbaaya 
giderek tekrar Osmanla kavgaya 
başlamıştır. Fena halde kızan Os
man tabancasını çekerek Hikmete a
teş etmek istemiş, orada bulunanlar 
elinden tabancasını almışlardır. Os -
man yakalanarak tahkikata başlan -
mıştır. 

• * Arapcamide oturan Saadeı is-
minde bir kadın, bir dedikodu yüzün 
den çıkan kavga neticesinde komşu 
su Fatmayı sopa ile başından yara
lamıştır. 

• * Beyoğlunda Ule sokağında 6 
numaralı evde oturan Kürt Dilber 
isminde bir kadın, kıskançlık yüzün 
den çıkan kavga neticesinde dostu 
Dimitriyi çakı ile kolundan yarala -
mıştır. Dimitri tedavi altına alınmış. 
Dilber kayalnnarak tahkikata baş -
lanmıştır. 

• * Kumknpıda Kömürcü sokağında 
23 numaralı Afoş isminde bir kadı
nın oturduğu evden yangın çıkmış, 
sirayetine meydan verilmeden söndü 
rülmüştür. 

• 

Yeni afişaj talimatnamesinin dün 
Şehir Meclisinde müzakeresine baş
lanmıştır. Talimatnamenin Yeşil

köy, Adalar, Bakırköy, Anadolu ci
heti ve Bebekten yukan Boğaziçin
de tatbik edilecek olan ücret tarife
sine itiraz edilmiş, yeniden encü
men tarafından tetkiki kararlaşmış
tır. 

Talimatname bugünkü afişaj üc
retlerinde tenzilat yapmaktadır. İc
rayı sanat ve ticaret edilen yerlerin 
cephelerindeki ilan ve afişlerin bir 
metre murabbaına kadar olanlann
dan senede metre murabbına bir li
ra, fazlasından küsurat metroya ib
lağ edilmek suretiyle yine bir lira 
alıncaktır. 

Ana caddelerdeki tesisatta teşhir 
edilecek afiş ve ilanlardan metre mu 
rabbaına haftada 20 kuruş alınacak
tır .Diğer sokaklarda metre murabbaı 
10 kuruştur. El ilanlan ancak ücreti 
verildikten, Üzerleri belediyece mü
hürlendikten sonra dağıtılabilecek

tir. Matem ilanları ücrete tabi de
ğildir. Caddelere ve umumun göre
bileceği yerlere hususi müsaade ile 
asılacak afişler için metre murabba
ına senede 300 kuruş alınacaktır. Si
nema, tiyatro vesair eğlence yerle
rinin harici kısımlaNnda teşhir edi
len ilanların, metre murabbaı 20 ku
ruş ücrete tabidir. Otomobil veya 
kamyonlar üzerine yazı veya resim
le yapılan ilanlardan metre murab
baı üzerinden senede 300 kuruş alı
nacaktır. Müteferrik ve seyyar ilan
ların günlüğü metre murabbaı 50 ku 
ruştur. Nakil vasıtalarının herhangi 
bir yerine yapıştırılan ve 10 santi
metre murabbaını geçmiyen matbu 
ilanlar ücrete tabi değildir. 
Hayır müesseselerinin ilAnlan res 

me tabi dciHldir. El ilanlan basan 
ına~uaalar oefeaıyt: ~.ıuaın.ımt uca~.ı. 

vereceklerdir. 
Her nevi ilan ve afişler hazırlan

madan önce, belediyeden müsaade 
alınacaktır. 

Şehir Meclisinin dünkü toplantı
sında Haydarpaşada yapılacak tren 
geçit köprüsünün yarı masrafına be
lediyenin iştirak etmesi bütçe darlı
ğından imkansız görülmüş ve bu iş 
için 939 bütçesine tahsisat konması 
kabul edilmiştir. 

Ankara bira fabrikasının açılma

~ıından evvel şinıendifc.r hattından 

uzak olan vilayetlerde biranın şisesi 
doksan kuruşa kadar satılmaktn iken 
bugUn memleketin her yerinde bira
ayni fiyata n şişesi :io.kuruşa satıl
maktadır. Bundan başka şimdiye ka 
dar muvasale vesaiti noksan olan bir 
çok yerde bira bulundurulmazken 
kurumun aldığı tedbirlerle en ücra 
yerlere kadar bira sevkedilmckte
dir. Bunun neticesi olarak şimdiye 
kadar 22.000 hektolitre olan bira sar 
fiyatı bu&iin 35.000 hektolitreye çık 
mıştır. Yakın bir zamanda sıhhi içki 
olan bira istihlakinin 60,000 hekto
litreye çıkmasını temin edecek ted· 
birler alınmaktadır. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 20 (TAN) - Büyük Mil

let Meclisinin bugünkü toplantısında 
ebelerin de tabipler ve diş tabipleri 
gibi beyannameye tabi olmalarını is 
temek haklan mahfuz olmak üzere 
muayenehanelerinin veya ikametle
rine ait olan binanın veya apartıman 
dairesinin gayri safi iratlarının bun
lara ait kazanç vergileri için matrah 
tutulmasının kanuna muvafık bulun 
duğu yolunda Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet encümeni mazbatası okuna
rak tasvip edilmiştir. 

Yine bu toplantıda gümrük tarife 
kanununun altıncı maddesinde de
ğişiklik yapıltna'Stna dair kanunun 
rı- .n.a-.-..ı -"~ ~ 

bul edilmiştir. 

Yeni Bir Tünel A~ıhyor 
Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)

Erzurum - Erzincan demiryolu üze 
rinde inşa edilmekte olan en mühim 
tünelin açılış töreni yarın yapılacak 
tır. Aşkale kazasının 30 kilometre 
batısında olan ve bir buçuk yılda bi
tirilen bu tünel Türk mühendis ve 
işçilerinin büyük bir muvaffakıyeti 
c;lir. 

Bundan sonra, belediye zabıtası 
talimatnamesinin müzakeresine de-
vam edilerek kahvehane, gazino ve _E_R_Z_U_R_U_M_D_A_: 
emsnli yerlere ait fasıl kabul edilmiş 
tir. Yalnız bu gibi yerlerin kagir bi
nalarda bulunmaları hakkındaki 
mecburiyet kaldırılmıştır. 

MÜTEFERRİK : 

1800 Yedek Subay 

Orduya Katıhyor 
Yedek Subay Okulundan bu yıl 

1800 kadar genç subay mezun ola
caktır. Bir Mayısta orduya iltihak e
decek olan genç subaylanmıza 23 Ni 
san Cumartesi günü merasimle dip
lomaları verilecektir. 

O gün sabahleyin, yeni çıkan ye
dek subaylar üniformalarını giymiş 
oldukları halde muntazam yürüyüş-
le Taksime gelecekler ve burada me 
rasim yapılacaktır. Genç subaylar 
namına bir genç söylev verecek, İs
tikliil Marşı söylenecek, ve bir geçit 
resmi yapılacaktır. 

Dün son imtihnnlar ve teftişler 

bitmiştir. 

Müzeler müdürü geliyor 

Kar Fırtınası 
Erzurum, (TAN) - İki gün süren 

fırtına ve kar yüzünden Kop dalı 

yolu yine kapanmıştır. Bu dağda açı 

lan 8 metrelik kar tünelleri arasında 
yeniden amele çalışmaktadır. 

Bir Otomobil Kazasında . 
14 Kiıi öldü 

Trabzon, (TAN) - Dün gece, Kel· 

kit 51 plakalı şoför Reşadın idaresiıl 

deki otobüs 37 yolcusu ile uçuruma 

yuvarlanmıştır. Şoför dahil oldulU 

halde ölenlerin sayısı 14 tür. Diğet 

yolculann hepsi yaralıdır. Bilhassa 
onunun yarası ağırdır. 

~ .... --..... --------------------'!!!il 

1 TAKViM ve HAVA] 

21 Nisan 1938 
PERŞEMB~ 

4 üncü ay 
Arobt: 1957 
Sefer: 20 
Güneş: 5,14 
f kindi: 16,20 
Y:ıtsı : 20,32 

Gün: 30 
Rumi' 13~4 

Nis:ın· 8 
Öğle: 12,12 
Akşam: 18,54 
fmsftk: 3,24 

YURTTA HAVA V AZIYE1"1 Bilecik, (TAN) - · Ilkbahar geldi-
ği için belediye çalışmalarını artır
mıştır. Kasaba içinde çöplük halin
de bulunan meydanlar temizlenmiş, 
tesviye edilmiş, buraları ve Cümhu
riyet meydanı birçok çam ağaçları 

dikilerek bahçe haline getirilmiştir. 
Yol kenarlarına da yeniden ağaçlar 
dikilmiştir. Belediye bahçesi güzel 
bir hale sokulmuştur. Burada müna
sip zamanlarda bando da çalınacak
tır. 

Üniversite ve yüksek tahsil genç
liği için ders ve miiracaat kitabı ola 
rnk bu yıl tercüme edilmesi icap e
den kitaplar hakkında bazı karar
lar vermek üzere Rektör Cemil Bil
selin Başkanlığında dün üniversite
de bir toplantı yapılmıştır. Toplantı 
da 72 profesör ve doçent ve Kültür 
Bakanlığı Yayın Direktörü Faile Re
şit hazır bulunmuştur. 

Neticede bu yıl yeniden Fransız

ca, Almanca, İngiluce ve İtalyanca
dan muhtelif ilimlere ait 83 eserin 
tercümesi kararlaştırılmıştır. 

* Şehzadebaşında 41 numaralı 

Müzeler Müdürü B. Aziz eski eser 
lcri araştırmnk ve tetkiklerde bu
lunmak üzere yakında şehrimize ge
lecektir. B. Aziz burada Ön beş gün 
kadar kalacak, sonra İzmitin yük
sek kısmındaki eserler üzerinde e Yurdun Doğu Anadolu bölgcsile Ka 

deniz kıyılannd:ı ve Orta Anadoıurı 
Şark kısımlannda hava kapalı ve Y 
yağışlı g~mlş, rüzgArlar Doğu Anad0 

da sakin kalmıe, diğer yerlerde umu 
yetle şimali istikametten orta kuvve 
esmiştir. • * Maruf Fransız alimi sosyoloji 

profesörü Maurice Holbwahs ikinci 
ve son konferansını dün Hukuk ve 
İktısat Fakülteleri birinci sınıf der
sanesinde "Nüfus meselesi ve iktı-

Yusufun köfteci dükkanından yangın 
çıkmış. sirayetine meydan verilme -
den söndürülmüştür. 

sadi hayat,, mevzuunda vermiştir. * Yedi kişilik bir arkeoloji heye
ti, dün bir Holanda tayyaresi He Bağ 
dattan şehrimize gelmiştir. Tayyre 
16,45 te Yeşilköy Hava Meydanına 

inmiştir. 

tütler yapacaktır 
Hatay intihap heyeti geleli 
Hatayda yapılacak intihapta Mil

letler Cemiyeti n&mına b~lunacak o
lan heyet dün sabah A vrupadan şeh
rimize gelmiştir. Heyet İstanbulda 
hiç durmadan, Toros Ekspresiyle 
Hataya hareket etmiştir. 22 kişiden 
mürekkep olan heyete İsviçreli Bay 
Rozer riyaset etmektedir. 

Dün İst:ınbulda hava kapalı geçmls. 
gAr şimali istikametten saniyede 2 il 
metre hızla esmlşUr. Saat 14 tc baro 
re 757,5 millmctrı> idi. Hararet en çol< 
ve en az 11 santigrat olarak knyded 
miştir. 



-- 21 - 4 - 938 3 

~··tss··tr~] 
Uzak Şarkta C=fı° LA rRı Ü ~ Ô 

1 ~!!i!i!!!~!!!!!!!~~!i!!!!!~i!!!!!!~~~~~!ii!!i!i!!i!iiii!!!!!!!i_~-:~;~!!!!i!iiii~~~!!iiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~l!!"~!!!!!!!!!• [Yazan: 8. FEL 

1 
Sıcaklar ve Pisli 

Yazan: Omer Rıza DOGRU L 

Ç in kuvvetlerinin Suçav civa • 
nnda kazandıkları muvaffa-

11'!!! s v • UZAK ŞARK Belediye, üstü başı pis, se RUMANYA: ispanya\.-·', Harbinde on azıyet : bekar odalarında oturan bir 

kimseleri hamamlara sevkedi lnyetlerin Japonyada harp aleyhin
de kendini göstermiyc başlayan ce • 
reyanlan takviye etmesinden kor • 
hıluyordu. Japon karargahı ancak 
Yeni bir zaferle vaziyetin kurtarıla-

Cumhurı·yet Kuvvetleri Çinde ~ok ::.~~.:1.::!~~ı.rını d• lebh;•h• 
Hükômet, Tah- K } B Rivayete göre, hamamcılar 

K Ed. ı an 1 ır hırpani ve pis kimselerin ha rikçilere arşı Mukavemet ıyor ar H B 1 d ra firmesi oradaki diğer müş cağına inandığı için, yeni takviye 
lutaları alarak yeniden faaliyete 
ıeçti ve çok mühim bir demiryolu 
Şebekesinin anahtan olan Suçav'a 
karşı iki taraftan harekete geçti. İki 
Japon ordusu şimalden ve şimali 
Şarkiden ilerliyerek Suçavda hirleş
ntek üzere harbetmekte ve Japon • 
larla Çinliler arasında kanlı muh~ • 
rebeler vukubulduğu haber veril • 
lllektedir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: 

arp aş a 1 kaçırdığından şikayet etmişi Tedbir Aliyor k 20 (H t) u k tediye de bu şikayeti hakb • il • H k +·n· Nevyor , usus - za • b . k" ı·ı . General Miyaha, Frankistlerın erı are e ı ı şarkta Japonların birkaç gündür 0ıaca~ ~·; .u ~ke~ıth •r • erın 

Anlaşılan Japonlar bu defa Suçavı 
htuhakkak eline geçirmek azmile ha 
reket ve bu yüzden Çin ku,•vetleri
lli tazyik ediyorlar. 

Fakat, Japonların bu mıntkada, 
l>ek biivük fedakarlıklar pahaı;ına 
htuvaff ;k olduktan tahmin edilse 
de neticenin kati olacağını sanmak 
dofrn olmaz. Çünkü gün geçtikçe 
kendini daha fazla hissettiren Çin 
lllukavemeti gün ıeçtikçe sertleşe • 
tek ve şiddetlenecektir. 

Çinin en tanınmış ricalinden olan 
doktor Sunfo bu noktayı tavzih eder 
lcen diyor ki: 

"Bugün Çinin döğüşen kuvvetleri 
iki buçuk milyon kadardır. 8,5 mil
Yon asker terbiye görmektedir. Ye
ni Çin askeri tank, top, mitralyöz 
gibi yeni silahlan çok iyi kullanı -
)'or. Askerin manevi kuvveti ise, son 
derece yüksektir. Japonyanın en bü 
Yük korkusu Çin birliği idi. Fakat 
Japon taarruzu, Çinin millet hissini 
\!yandırdı. Ve Çin askerleri hürriyet 
\re istikbal için çarpışıyorlar. 

liarp, on milyonluk askeri kuv -
Veti ile Çini büyük bir askeri devle
te Çevirecektir. Japonya, Çinin muka 
Vernet etmiyeceğini, ederse de bu 
mukavemetin üç aydan fazla devam 
etrniyeceğini sanıyordu. Japon ku
ll'ıandası, Nnnkinin sukutu ile Çinin 
ll'ıağlup edildiğine z.ahip olmuş, 

a~ ~ekii'~'Y ge~tikten s~;~-Çi~ .. ;u-
kavemetinin mütemadiy,en arttığını 
"e istila kuvvetlerini püskürttüğü -
rtü görüyor bu mukavemetin kırıl -
hııyacağına emin olabilirsiniz.,, 

Çin teşrii kuvvetlerinin başında 
bulunan ve Çin ihtilalinin en me~ -
bur lideri Sun-Yat-Senin oğlu olan 
doktor Sunfonun bu sözleri Çinin 
biitün kuvvet kaynaklarını seferber 
tderek sonuna kadar istila ile müca
dele edeceğini göstermekle kalmı • 
)'or, harbin hakikaten uzun bir za
ltı•n sfireceğini de apaçık gösteriyor· 
iSPANYADA: 

17 Nisanda bütün memlekette sa
h k Demir Muhafız teşkilatına men
s~p tahrikçilerin evlerinde yap~lan 
araştırmalar esnasında elde edılen 
vesikalar Bükreşte bir araya topl~
mıştır. Çok mühim vesikaları .d~ ıh
tiva etmekte olan bu evra~, sıv~l ve 

k • "stı"ntak ve iddia daırelen ta-as erı ı . d 
rafından tetkik edilmektedır. B.u. a 
ireler, tahkikatı pek yakında bıtıre
cek ve adli takibat için raporunu ve 

recektir. ed"l 
Gazeteler tarafından neşr ı ~m 

bu vesikalardan biri, Rumen efkarı 
umumiyesinde büyük heyecan uyan
dırmıştır. 

Bu vesika B. Kodreonu tarafından 
gönderilmiş olan bir mektuptur. Mu 

.1 h bu mektubunda eski Baş-maı ey , . . 
k "l Dükanın katillerinin proJesın-

ve l 'h t 
den malumattar olduğunu ı sas e -
mektedir. Bu mektupta Demir Muha 
fızlar teşkilatının tcthiş vasıtalan-

a müracaat etmesi ve bilhassa Ya
~udiler aleyhine müteveccih çok Ş~~ 
detli bir mücadelede bulunması lu
zumu tasrih edilmektedir. 

Son hadiseler Rumanya hükume
tini dahili emniyet bakımından yeni 
ve esaslı tedbirler almıya mecbur et 
miştir. Bu meyanda hazırlanan karar 
namelerden biri yakında neşredile -
cektir. 

Bu kararname, ecnebi memleket -
lerde yaşıyan ve Rumanya devleti
nin menafii aleyhinde tahrikatta bu 
lunan veya fesatcuyane propaganda 
lar yapan bütün Rumanyalılardan 

Rumen tabiiyetinin istirdadını natık 
olacaktır. 

BülCreş, 20 (A.A.) - Kodreano • 
nun profesör Yorga aleyhinde mah
kemeye müracaat ettiği bildirilmek
tedir. Bunun sebebi, profesörün mu
hakeme esnasındaki ifadesinde Kod-
reanonun evinde vatana ihanet su -
çunun subut bulmasını intaç edecek 
evrak bulunduğunu söylemiş olma-
sıdır. 

Küçük ltiUif Konferansı 
Bükreş, 20 (A.A.) - İyi malumat 

almakta olan mahafil, küçük itilafın 
yakında burada bir konferans akte
deceğini haber vermektedir. 

Küçük İtilafın Macaristan ile mu 
kareneti meselesinin bu konferansta 
müzakere edilmesi muhtemeldir. 

Kral Karol Rahatsız 

1 spanya harbi bilhassa iki cep 
heye inhisar etmiş gibidir. 

~her, Katalonya ile Valansiyayı 
~tibirinden ayırdıktan sonra arada-
> •Yrılığı genişletmek i~in uiraşı • Bükreş, 20 (A.A.) - Saray mare-
~,,.. \'e bunun için Tortosayı zaptet- şallığı tebliğ ediyor: 

ek istiyorlar. Majeste Kral gırtlakta bazı hafif 
ltttı "'-ilerin ikinci hedefi Katalonya- tesirler icra etmiş olan gripten do
'li':ransaya bitişik hudut mınta • layı odasında istirahat etmektedir. 
c_ .Ilı İ§ga} etmek ve bu suretle ara Akşam hararet 38 derece,. nabz~ ~ 

iti teınası kesmektir. 84 idi. Majestenin umumı vazıyetı 
d cuhlhuriyet ispanyasının mukad- iyidir. 
~ ~f.t bu iki harbin neticesine bağ-
'd ~•ınakJa beraber buralarda elde MACARiSTAN: 
~·~ek kati neticenin de harbi biti 
t(l eRıni sanmak doğru olmaz. Harp, 

~u1'ı"1lıiyet hükömetinin elindeki Macar Nazı·lerinin tltıtflıı toprakların ka~·bolması üze-

latı~l bitecek, ve İspanyanın yabancı Ş f • v • 
~l dan kurtulmasından sonra bel- e 1 ı ya na ya 
.ı,1~~;~~d~n baılıyacakta. Kaçmış! 
l\1 ısırda~ gelen en son hab~rler Budapeşte, 20 (A.A.) - Kont Bet-

'tı~ .. V' eft Partisinin son seçımde lenin organı olan Nitlo - Oren - Uj
dı11ı_ dıgı ınatlubiyeti bir hayli ay • san gazetesinin Viyanadan öğrendi 
'-l' tıyor. Bir kere Veftten ayrılan ğine göre Macar Nazilerinin şefi 
~ "e kendiJerine Sadistler adını Kont Zoltan Boszormenzi, Viyanaya 
lltı._~ler 84 azalık kazanmışlardır. iltica etmiştir. Viyanada siyasi zabı 
ll)'tıl•rd•n başka Veft Parti.sinden ta, kendisine iltica hakkı bahşetmiş ~ a,..ak S d" • ·•tiia•-L· ' a ıstlere iltihak etmyıen .. ,,..11;ıJJ • f tir. 
ı_ •11ıaind e'tın sayısı da 68 dir. Ve t Kont Boszormenzi, bir Nasyonal-
•ıt't• le.atıl~~ kazanan 1% k0işi de bun Sosyalist kıyamı tertip etmiş oldu -

~ır:..~iltılıı ı~: :_mbusanluesbkı"ır~eiifttle~: ğundan dolayı 1937 ilkteşrininde iki 
-•ı ...... • -y sene ikı" ay aıYır hizmete mahkum e-h..__ . eli ..... & • ti 

a -~it iti • 0
l'Ulilr. dilmiş idi. Mumaileyh, davayı ıs -

• h-..ıcs. • V'eft Partisinde ayrılık f tmiş ve beraet kazanmıştır. 

. . lm k . . b ldıkla ması ıçın bır J ı amam aynı T db• I • Al Suçau şehnnı a a ıçın aş rı Durdurmak t~in Müdafaa e ır erı ıyor şiddetli taarruz devam etmektedir. mıBş. . l"kt 
3' . 1 en pıs ı en ıgrenırım. . . , Suçaw şehri, Lunghay demıryo u şe . . . dd. 

1 New-York, 20 (Hususi) _ United lunan Val d:aran'~n merkezı Vıell~ - bekesinin anahtarı olduğu, Japonlar, her nevı pıslıkten. Ma ı o su 
Pres'in Barselona muha~iri bildiri- yı işga.~ etmı~lerdır. Bu su~tle r;u: burasını zapt için birkaç defa teşeb- nevi olsun. 
Yor: Madrit müdafii general Miaha him Cumhurıyet ku.vv~tlen tara ın bus'" etmişler, fakat muvaffak olma- Diyeceksiniz ki; 

edil b d ğlık mın - Pislikten hazeden \'ar mı asiler Akdeniz kıyılarında yeni he - dan işgal en genı.ş . . ır a . mışlardı. Daha sonra Çinliler bura-
lı b lf l kesmışler Efendim! Bir adamın peri defleri olan Castellonun müdafaası takanın yo arını ı 11 - da mukabil taarruza geçmişler ve 

olursa o pislikten hazeder. Faı için icap eden tedbirleri almıştır. dir. Japonları püskürtmüşlerdi. Bu defa silit vermeme müsait olmıy Şimalde, Fransa hududu boyların- Cümhuriyetçiler LeridaJa Japonlar, büyük takviye kıtalan al- d 

da, Cümhuriyet kuvvetlerinin şid- mukabil taarruza geçtiler dıktan sonra yeniden harekete geç- Havalar mnmıya başlayı mevzua §Öyle yan an temas 

detli mukavemeti devam etmektedir. Son günlerde Tortoza mıntakasın- miş ve bu hareketi azami şiddetle ni bir düşüncedir alır. Çünkü 
Londra, 20 (Hususi) - İspanya da şiddetli bir mukavemette bulu- idareye başlamışlardır. İki Japon pislik, koku, taaffün de bizi 

harbine dair gelen son haberlere gö- nan Cümhuriyetçiler şimdi Lerida ordusu şimalden ve şimali şarkiden dışan çıkmak istemez. Sahibi 
re, harp, bilhassa iki cephede şiddet mıntakasında ve Pirene cephesinde Suçaw'da birleşmek üzere ilerlem~ çinde kalır. Lakin havalar bir 
lenmiştir. Asi kuvvetleri, bir taraf- mukavemete devam etmektedirler. tedir. Hali hazırda Japon ku~vetlerı ~ayiş bulunca bütün bu kokul 
tan Akdeniz kıyılanndak iTleri ha~e- Bu sonuncu cephede Cümhuriyetçi- ileri hareketlerine devam edıyor ve ter ve taaffünler havalanırlar. 
ketlerine devam edere ortoza yı 1 ukabil taarruza geçerek Sort'- en son habere göre Lenyi şehrine Seyrüsefer talimatnamesinin d"ğ af er m Muh be . işgale uğraşırlarken, ı ~r tar :an un şimalinde iki kasaba zaptetmiş- girmiş bulunuyorlar. are nın vay bahsinde bilhassa Ustü ba 
da, Pirene boylannda yem mevkıler ler ve Frankistleri Pallareso nehrine şehir dahilinde devam ettiği ve Çin- Ji olanlann arabaya alınmam 
zaptetmek suretiyle Katalonyanın d ~ru geripüskürtmüşlerdir. Lerida lilerin Japonları püskürtmek için a- zılıdır. Bu kayıt arabalara 
Fransa ile rabıtasını bilfiil kesmiye c::hesinde Trempo mıntakasında zami gayreti sarfettikleri bildiril- adette yolcu alındığı düşün\ 
çalışıyorlar. d"' ricat etmek mecburiyetin- mektedir. Şehir dahilinde devam e- yapılmıştır. Ya bugiinkü gibi 

Anadolu Ajansının Saragossa .. asi d~~:ıştır. Pek arızalı olan, pusu den göğüs göğüse muharebe ortalığı ça usulile yolcu taşıyan ara 
kynaklarından aldığı haberlere gore; ve baskınlara çok müsait bulunan kana boyamıştır. alınacakların nekadar temiz 
Frankistler, Tortoza istikametinde bu iki cephenin birçok yerlerinde Yeni Çin kuvvetleri lizımgelec:eğini düşünün! Bun 
şimale doğru ileri hareketlerine de- seller akmakta ve uçurumlar bulun Şanghay, 20 (A.A.) - Röyter, bü men şimdiye kadar üstü kirli 
vam ederek Tortoza'nın cenubunda maktadır. Cümhuriyetçiler, bu ara- tün Çinde binlerce yeni kaydedilmiş ye tramvaydan bir tek adam · 
kain Sar Karlos dö la Rapita'yı işgal ziyi tanıyan gönüllü dağlılrın bilgi- neferler talim görmektedir .. Yabancı diğini gördünüz mü? 

etmişlerdir. sinden istifade ederek muvaffkıyetle müşahitler, Hunan, Kvangsıce Kv~y Pislik mazeret değildir. Fak 
Diğer taraftan General Aranda'- taarruz etmektedirler. şav viliıyetlerinin bütün erkeklen - olamaz. Tramvaya binecek k 

nın kıtaatı, Frankistlerin kontrolü I .1 Ad · M••J hale nin askeri talim görmekte oldukla • olan hamama gidip yıkanabili 
ngı tere emı u a ·· · t b · · b la ı ızın· altında bulunan sahil kısmını cenu- • • 1 rını bildiriyorlar. Muhımma me : nun ıçın azı r m · 

ba doğru tevsi etmişler ve dün ak- •ıyaaehne MU/ık kalacakmıı. zul gözüküyor. Binlerce tüfek ve mu - Canım! Bırak fakir ada 
şam üzeri Benikarlo'nun cenubunda Cümhuriyetçi İspanyanın Harici- himmat sandıklan tepelere gizlenen yapsın. Yok işte! Tarzındaki 
kain Peniskola civarına vasıl olmuş- ye Nazın Delvayo tarafından Millet depolara sevkedilmiştir. Her taraf- merhamet tiryakiliklerinin m 
lardır. Ier Cemiyetine gönderilen notaya tel ta yeni tayyare meydanları, yollar, nı anlamam. 
Diğer taraftan General Solşaga ku mih eden bazı iyi haber alan mahfel demir köprüler yapılmakta ve demir Hele bazılarının Allah tara 

mandasındaki kuvvetler Pirene hu- ler İngiltere hükumetinin ademi mü- yolu şebekeleri büyütülmektedir. vücutlarının ve ter!erinin ko 
duduna doğru ileri hreketlerine de- dahale siyasetine sadık kalmıya kati Japonların tebliği civarı isin büsbütün hususi bir: 

vam ederek Fransız hududuna tak- surette karar vermiş olduğunu be- Pekin, 20 (A.A) _ Şimali Çindeki te kil ediy~r .. O~-~ için bel~dJ 
-='--- 1.ı: ı..:.1 ___ 4-.la. uu;~ .. ı...Jo l>u- ;ycu'l cdiıoıl~u. Japon ordusu karargihı son günler- bu hareketını butun kuvvetı 

TUNUS; 

Yeniden Birçok 
Tevkifler Yaplldı 

ISVIÇRE: 

Tam Bitarafhğının 
Tanınmasını istiyor 

. 1 hakkuıd tafsilit kıılar, bunun yalma yoksulla dekı muharebe er 
8 Jil daha yüksek tabakalara l vermemektedir. 
~ ·· .reniıletilmesini dilerim. Şansi vilayetindeki harekıstın mu 

sait surette inkişaf ederek 16 Nisan- Gerçi Bektaşiye: 
Kı - Niçin yıkanmazsın? da büyük muvaffakıyetle bittiği, - duklan zaman: 

zıl müfrezelerden mürekkep bir Çin 

Tunus, 20 ( A.A.) - Zabıta ve as-
ker kuvvetleri, askeri hastane etra
fında 51 kişiyi tevkif ve mütenevvi 
esliha müsadere etmişlerdir. Gayri 
kanuni toplantı yaptıklarından ve
ya Fransa aleyhinde fesatcuyane 
haykırışlarından dolayı da bazı kim
seler tevkif edilmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Federal kon -
sey, Milletler Cemiyeti genel sekre
terliğine müracaat ederek Isviçrenin 
tam bitaraflığının tekrar tesis me -
selesinin muvakkaten konseyin ö -
nümüzdeki celsesinin programına ko 
nulmasını istemiştir. 

ordusunun tamamen imha edildiği, 

Çinlilerin yedi saatten fazla süren 
bir muharebede 2000 ölü verdikleri 
ve birçok malzeme bınktıklan bildi 
rilmektedir. 

AMERiKA: 

- Aslımız topraktır, su ile 
mıya gelmez; çamur oluruz. C 
nı vermiştir. Amma çamur 
için hamama gitmiye lüzum y 
İstidadı olanlar kerbelada bile 
mur olurlar. 

Herifin birinin üstü başı kirli 
Arkadaşı demiş ki: 

Birkaç kişi de bir nöbetçiyi taşa 

tuttuklarından dolayı tevkil olun -
muşlardır. 

* 

YUNANIST AN : 

Türk • Yunan Dostluğu 
Atina, 20 (A.A.) - Gazeteler, 

Sus, 20 (A.A.) - Bled'de süku - Türkiye elçisi Ruşen Eşref Ünay • 
net tamamiyle teessüs etmemiş ol- dın'ın 16 nisanda Rotariklüp'te şere 
masına rağmen fikirlerdeki gergin

lik mahsus derecede zail olmuştur. 

fine verilen ziyafette söylediği nut
ku uzun uzadıya mevzuu bahsetmek 
te ve bilhassa iki memleketin uzun 

Sus mahkemesi şimdiye kadar 57 müşterek hayatından doğan fikri ka-
kişiyi mahkum etmiştir. rabet ve müşterek mukadderatına is 

Birçok heyetler Tunusu dolaşarak tinat eden Türk - Yunan dostlu • 
inuhtelif Tunus ricalini isticvap et- ğuna ait olan kısım üzerinde dur-
mektedir. maktadır. 

ROMADAICI iMZA MERASiMi: 

lngiltere Mühim 
Mikdarda tayyare 
Satın Alıyor 

- Yahu! Şu mintanını bir y 
sana! 

- Yine kirleniyor. 
- Kirlenince bir daha vıka 
- İki gün sonra tekrar. kiri 

yor. 

- Tabii, mintan bu! Kirlenir. 
Kirlendikçe yıkarsın! Vaşington, 20 (A.A.) - Röyter a

jansı bildiriyor: 
Amerika hükumetinin, Ingiltere 

tarafından Amerikada arzu ettiği 
kadar tayyare malzemesi satın alma 
sına muhalefet edilmiyeceği ve hü
kumetin kongrede bu hususta hiç şüp 
hesiz yükselecek olan protestoları 
bertaraf etmeye muktedir bulundu
ğu bildirilmektedir. 

Ingiltereye mühim miktarda tay
yare satılmasının infiratçı blok tara 
fından mücadeleleri için mükemmel 
bir delil olarak ele atanacağı muhak 
kaktır. Bu blok bilhassa senatoda ha 
la kuvvetlidir ve 28 mayısta toplana 
cak olan "harbe karşı kongre" de söz 
alacak hatipler, Amerika bitaraflığı 
nın yabancı propaganda ile ve A vru 
pa demokrasilerinin faşizme karp 
bir harp vukuu halinde, Amerikanın 
yardımını temin etmeleri suretile 
baltalanmak üzere bulunduğu tezi
ni müdafaa edeceklerdir. 

* Londra, 20 (A.A.) - Hava Neza-

- İyi amma, ben bu dünyay 
nız mintan yıkamıya mı geldim. 
vabını vermiş. 

Ger~i bu dünyaya yalnız yıka 
ya gelrnedik amma, pis, munda 
zip ilemi iz'aç etmiye ınemur 
medik ya! 

l11tfl1:tflllflllllll11111111111111ttll -
~ B. Rüştü Aras 
~Parti Grupund 
5 izahat Yerdi -Z Ankar-a, 20 (A.A.) - C. H. P. B. 

1 ... M. grubu dOn 19·4.1938 Trabzon .. 
lavı Ha .. n Sakanın baıkanlıjjında t 
landı: 

= l<UraOye gelen Dr. Aru iki meml .. 
: ket ara11ndakl bajjlılı6ın bir tezahOr 
5 olm•k Dzere Mıaır• yaptıOı ıeyah 
: etrafında izahat verdi, Mısırda ika 
5 metl eanaıtndı TU,.k mltıetlne ve 
: nun $eflne karıı Mısır milletlnln v 
5 ricalinin glisterdlklerl muhabbet v• 
:: yUkHk tezahUratı beyan ederke 

1 grup umumT heyeti, Mıaır mflletln 
ve Kralına karıı aUrektı alkııları 
memnuniyetini gösterdi. 

Avdetinde Berut )'olu ile gelmlı v 
İ orada Franaız arı komlaerlle glirüı 

1 mDı olan doktor Araa, Beruttan v 
Trabıu.,.mdan ve Halepten k 

Geçer e 
halkın Şefimiz AtatUrke ve TOrklye • 
ye kartı izhar ettlklerı ve bizi d 

..,, e.1ti t~l'IJleıniş, parti liderine na Ne vyork, 20 (Hususi) - United 
... :clı, '1eft ~lllat hüküm atirmilf ol· ~'in Prag muhabiri bildiriyor: 
te1t'1f. '

11 
defa da kati bir ekse- ~ naziler 51 yahudiye karşı ta

it tt.. ea)[ ve it bapna döne • ~:~ bulunmuşlar, ve ~ük11m~t 
~hlı ~ iti bunlar aleyhinde şiddtli takibata lu-
._...~ lllataazbk ~u parti • .. ··..tür • zum gonnuj'. . 

tnciliz Z İtalyan ltilifı birkaç rün önce Komada İtalya Hariciye Nan
n Kont Ciano ile Lord Perter arumda iınaalandı. Bu resim, imu mera
ıimlnl rösterl)"el' • 

retine mensup eksperlerden mürek
kep bir heyet, şimdiden tam randı
manla çalışan İngiliz fabrikalan i
malAtlanm arttınncıya kadar der
hal tayyare satın almak imkinlanm 
tetkik etmek \bere bugün Amerika 
ya hareket etmiştir. Zannedildiğine 
göre heyet, Amerika için memnuni
yeti mucip bir netice elde edemedlfi 
takdirde bu 'meseleyi Kanadada tet 
kik edecektir. 

m uy. 
gularımızın bir mlkeaı olan derin "' 
habbet allkaeını anlatırken 

0 rup UMU 
mi heyetinin ~ok mDteha•la olduıu 
llerk..ın yDzDnden beııı oluyordu. 

IHlhNı1"1t•ı11 .......... .. 
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··~at-.k:errıeıe·rc1e Çocuk Bayramı 
Halhevleri 
Programı 

DlVRlKTE: BULMACA . . . . . -:. lQ . o 

Şişhane Faciası Davası 

Vatman F ahrettin 2 Yıl 
Hapse Mahkiim Oldu 
Dün ağır ceza mahkemesinde 9361 Fahrcddinin suçunu sabit görmüş 

senesi şubatının 26 ıncı günü Şişha- ve kendisine 2 sene hapis, 200 lira 
ne yokuşunda üç kişinin ölümü ve para cezası vermiştir. Depo memur-
9 kişinin yaralanmasile neticelenen lanndan Lokman Hasanla tesviyeci 
tramvay faciasının muhakemesi ne- İsmail de beraet karan almışlardır. 
ticelendirilmiştir. Mahkemede Ha - Suçlu Fahreddin, davacılardan 
san Hepgüler ile vefat eden Mehmc- Hasan Hepgülere 250 lira ve mesu
din varisleri adına avukatlan bulun lü bilmal sıfatile tramvay şirketi de 
muşlardır. Suçlu yerine de vatman vefat eden Mehmcdin varislerine 
Fahreddin ile depo memurlarından 500 lira tazminat ödiyeceklerdir. 
Lokman Hasan ve İsmail geçmişler- Karara göre, suçlu Fahreddinle 
dir. tramvay şirketi bu tazminatı biribi 

Mahkeme, vaziyeti .inceden ince - rine müteselsil kefil sıfatilc ödiye -
ı ye tetkik eden kararında vatman ceklerdir. 

DOLANDffiICILIK: 

Suçlu Rıfatın 
Muhakemesi 3 
Saat Sürdü 

MÜDDEİUl\flTh~İLIKTE: 

Bir Horoz ve 
Tavuk Ölüsü 
Tıbbıadlide 

Dün asliye birinci ceza mahkeme İstanbul müddeiumumiliği dün 
sinde Şerife Kamerin Hayırlı apartı adliye tarihinde ilk defa görülen bir 
manını sahte kayıtlarla kendi adına 1 hadisenin tetkikile meşgul olmuş, 
tesçil ve ipotek ettiren Ahmet Ri ve bir tavuk ile bir horoz ölüsünün 
fatın muhakemesine devam edilmiş adli tıp işleri müdürlüğünce tetkik 
tir. Muhakeme fasılasız tam üç saat edilmesine knrar vermiştir. Bu ka -
sürmüştür. ran icap ettiren hadise şudur: 

Celse açılır açılmaz, şahit Beyoğ- Beykozdn Ortaçeşmede 36 sayılı 
lunda Sıraservilerde Sümer apartı- evde oturan Alinin kansı Bayan 

.....manında oturan tüccardan ve Eston Vasfiye Beykoz karakoluna mürnca
ya cümhuriycti mümessili Suat Ka- at ederek cins tavuk ve horozunun 
ra Osmnn dinlenmiş, reisin sorduğu korucu Ali taraftndan zehirlenerek 
rrıuhtelif sualleri şöyle karşılamış - öldürüldüğünü ileri sürmüş ve şika-
tır: yette bulunmuştur. 

- Manisalı Halit Paşa büyük ha- Beykoz belediyesi veterineri tara-
lamın oğludur. Mehmet ve Nasır ad- fından yapılan muayenede hayvan -
lı iki oğluyla Emine ve Şemsi adlı lann arsenik, yani sıçanotu ile öldü
iki kızı vnrdır. Halit Paşanın Ah - rüldüğü tcsbit edilmiş ve bunun ad
met Rifat adlı bir oğlu yoktur. Bu - li tıp işleri müdürlüğü tarafından 

radaki suçluyu da hiç görmedim ve da muayene edilmesi istenmiştir. 
tanımnm. Halit Paşa bir defa evlen- Tavukla horoz oJüsü, dün adli tıp iş
miştir. Başka karısı da yoktur. leri müdürliiğüne gönderilmiştir. 

Bu şehadet Uzerlııe soz alan ::ıu'ls"lu V-crn~..,k '"°'P""'"- sv•.., "-oıucu "'3.\ 

hakkında tahkikata devam edilecek
Ahmet Rifat: 

tir. 
- Bendeniz bu zatı tanımıyorum. 

Çocuk haftasında ve 23 Nisan Ço 
cuk bayramında Istanbuldaki Halkev 
!erinde de merasim ve eğlenceler ya
pılacaktır. 

Eminönü Halkevinde 23 Nisan sa
at 11 de Şehir bandosu refakatile 
çocuk marşı çalınacak, Agah Sırrı 
Levent tarafından çocuklara hitabe 
süylcnecek, çocuklar namına cevavp 
verilecek, şiirler ve lstikliı.l marşı 
okunacaktır. 

Saat 11.30 da Beyazıt meydanın
da Kahraman piyesi temsil edilecek
tir. Saat 15,30 da Divanyolunda Ço
cuk Kitap sarayının 3 üncü yılı kut
lanacaktır. Gece radyoda bir çocuk 
tarafından söylev verilecektir. Ayni 
gece Gülhanc parkı içinde "Yalnız 
bir kelime,, piyesi oynanacaktır. 24 
Nisan pazar günü saat 16 da Gülha
ne parkında ayni temsil bir daha 
tekrar edilecektir. 25 Nisan pazartesi 
günü 15 de H alkevi ziyaret edilecek 
tir. 

Bu sırada çocuklara broşürler da· 
ğitılacak ve bir konser verilecektir. 

Fatih mıntakasında törene iştirak 
edecek çocuklar saat 10.45 te parkta 
toplanacaklardır. Törene 11, 13, 15, 
17, 18, 19, 20, 27, 40, 56, ve 60 ıncı 
ilkokullar talebesi iştirak edecektir. 
Saat 11 de Istiklfil marşile törene 
başlanacak ve hayır cemiyetlerini 
temsil eden bir zat tarafından bir 
söylev verilecektir. Buna bir çocuk 
cevap verecektir. Bu merasimden 
sonra çocuklar mekteplerine dönecek 
lcrdir. 

Saat 11 de Şehremini nahiye mü 
dürlUğü önünde toplanılacaktır. Hal 
kevi Fanfarı tarafıııdan Istiklal mar
şı çalındıktan sonra, and içilecek,, 
nahiye müdiirü tebrik ediecek, nu
tuklar söylenecek ve merasime O
nuncu yıl marşile son verilecektir. 

Şehremini Halkevi Spor sahasın
da salıncak ve okulların kır eğlence
leri yapılacaktır. Parti, Halkevi ve 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 
mektep talebesine ve okul çağında 
bulunmıyan diğer çocuklardan 2500 
çocuğa peynirli pide, yumurta, hur
mıı ve vrunis ıfa.fütılaCJ11c.t.1r Gı>rP c.
at 20,30 da bir müsamere ve konser 
verilecektir. 

Eyüpte saat 11.45 te ilkokul ikin-
Bizim aile kalabalıktır. Şimdiye ka 
dar beni tanımamış olabilir. Yahut 
ta hakikati ketmediyor, demiştir. 

* Konya ağır ceza reisi Sadık 
Doğruöz mezuniyetle fstanbula gel- ci devre talebeleri Bahariye meyda-
miştir. nında toplaancaktır. Istiklal marşı 

Bundan sonra diğer şahitler din - iSTİNABE : 
lenmiş, suçulnun Konyalı olduğunu, 

fakat hakiki ismini bilmediklerini 

söylemişlerdir. Suçlunun Kaçmasına 

Sebebiyet Vermiş ! 

söylenecek, söylevler verilecektir. 

Bir geçit resmi yapılacaktır. Saat 

15 de Bahariye meydanında orta o
kul tarafından jimnastik hareketleri 

ve müsabakalar yapılacaktır. 

24 Nisan pazar gü~ü snat 15 de 

her okul tarafından süslenen kam

yonlnrla şehir dahilinde bir gezinti 

yapılacaktır. Eyüp Halk sinemasında 

Selçuk Eserleri 
Tamir Edilmiye 
Başlandı 

Ulucamiin tezyinatından bir köşe 

Divrik, (TAN) - Vakıflar umum 
müdürlüğü, Selçuk eserlerinden U
lucamiin tamiri için 40 - 50 bin lira 
sarfına karar vermiştir. Şimdiden i
ki mütehassıs buraya gelip çalışmı
ya başlamışlardır. 

ZİLEDE: 

Alçakça Bir iş 
Yapan Baba 
Mahkemede 

Evvelki günkü bulmacamızın 
halleddilmiş şekli 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

1 G A Z E T E e l 1 E 
2 EIMI tlNTE"•IE11JF.IM 
a RIE rY-ı•ıı>ı • ıRıJ:' • ı 
4 t IRIAIDIE ••• BIA 
5vl1 IRIAl.EIKISı l IK 
6 EIKIEIN.ILIA•R 
7 R A iTi llP.IF Al 1 IK 
8 M!E •YfAIBIAlfilç_I 1 
9 ETNITIAIR111•• ı ıs 

Al• IA T UlR K A 
BUGUI'KU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l ü._ı......ı. __ --ı.. ________ • ___ ı -· 
SOLDAN SACA: 

1 - Sayı - bir nevi koyun 
2 - Sesi uznktan ho~ gelir - kundura 

yapılır. 

3 - Haşarı - demiryolu 
4 - Para - şüphe sözU 
5 - Ne sıcak, ne soğuk - s.ıyı 

6 - Hımbıl (halk sözü) - blribirine yn-
kın - nota 

7 - Nota - poker ısblahı 
8 - Manin - yemek 
9 - İşaret - beraber - valde 

1 O - Operasyon 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

l - Eski usul metres - kaba kumaş. 
2 - Beyhude - Azlık ırkı 

3 - Malumatlı 

4 - Ağuş - isinden çıkarmak .• 
5 - Çok iyi - erkek ndı -~ .. ~ 
6 - Ayakta olur - hitap. 
7 - İsim - setre 
8 - Endişe - vakit ölçüsü 
9 - Asyada geniş bir memleket 

10 - Erkek ndı - millk 

• 
lhll!Ull 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 

Zile, (TAN) - Oz kızı 337 doğum 
lu Fatmayı dağa getürüp orada zor
la namusunu kirletmek ve livatada 
da bulunmakla maznun Kozluca kö 
yünden 315 doğumlu Şükrü, Amas
ya ağır ceza mahkemesine verilmiş
tir. Şükrünün bu kötü !illerinde de
vam eylediği nihayet korkarak mes 
uliyetten kurtulmayı düşündüğü ve 
halası Fadiğin oğlu Necip tarafın
dan kirletilmiş olduğu hakkında kı

... u.P~iıi~~r.İUli~ı\Jilp.Qf,çYffi .... -··-- • • s ~ 

olduğu anla ılmıştır. 

iki Küçük Sevgili 
tifal yapılacaktır. Toplantıda ev başkanı 
tnra!ından Hl\midin hayat ve e5crleri anla 
tılııcaktır. Doçent Sadi fnnnk tarnfındnn 
Htımidln fikir cephesi izah edilecek ve e
:ıerlerindt>n bazı parçalar okunocaktır. 

R ·. d'·t, .. : .. :. a .yo. 
lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12,30 Pll\kla Türk musiklc;J 12,50 Ha 
vadis 13,05 Plftkla Türk musikisi 13,30 Muh 
tellf pltık neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat: 18,30 Konferans: 23 - Nisan Çocuk 
haftası ve Bayramı münasebetilc Çocuk e
sirgeme kurumu namına Doktor Salim Ah
met (Çalışkan ve metruk çocuklar tarihine 
bir nnznr ve Çocuk himayesi), 18,45 Şişli 
Halkevi gösterit kolu tarafından Abdül
hak Hamidln (Eşbcr) I, 19.15 Pllikln dan• 
musikisi, ı 9,30 Spor musahnbclcrl: Eşref 
Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Sadi 
Hoşscs ve arkadnşları tarnfındnn türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,45 Hava rapon.ı, 
20,48 Ötner Rıza tarafından arapça söylev 
21,00 Radife ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk p.rkılorı (Saat ayarı), 
21,45 Orkestra: ı - Fucik: Marş, 2 - Bi
zet: Artezyen, 3 - Pcsse: Mönile, 22,15 A
jans haberleri, 22,30 Pllikla sololar, Opern 
ve operet parçaları 22,50 Son haberler ve 
ertesi güniln program,ı 23,00 Son. 

Ankara Radyosu: 
ÖGLE NEŞRİYAT! : 

12,30: Karışık plfık neşriyatı. 12,50: 
Plfık: Türk musikisi ve halk şarkıları. 13,15 
Dahnt ve harici hnberlcr. 17,30: Holkevin
den naklen inkıtılp dersi (Hikmet Bayur) 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Plfıkla dans musikisi. 19,15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Ça
kar ve arkadaşlnrı) 20, Saat ayan ve 
arapça neşrlynt. 20,15: Radyofonik temsiL 
21,00: Çocuk esirgeme kurumu namınn (Dr. 
Sadi Bursa saylavı) 21,15: Stüdyo salon or
kestnısı 1 - Franz Grothe: Barcarole. 2-
Straus: Dorfschwalben nus Osterreich. 3-
Lahar. Die Blaue Mazur. 22,00: Aııns haber
leri. 22.15: Yıırınkl program. 
SENFONİLER: 
. . . . 

HAFİF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık prog -

ram (8,15 devamı) 9.30 Büyük hııfil musi
ki konseri 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu• 
siki (14,15 devamı) 17,10 Bratislova: Or
kestra (Bizet, Grieg, Ponchiclll, Sokolov, 
Dvorak, Şuk Bcsrlek vs.) 17,30 Dcrlln kısa 
dalgası: Karı~ık'hıılk musikisi (17,45 keza) 
18,10 Brüno: Musikili çocuk neşriyatı 18.30 
Peşte: Opera orkestrası (Veber, Shilll~. 

Szeremi) 18,30 Dcrlin kısa d;;ılgıısı: Piyano 
sonatları 19,15 Berlin kısa dalgası: KUçül< 
halk konseri J !l.30 BrUno: MOntchnp pltık 

musikisi 20 Bcrlln kısa dıılgnsı Askeri b:ın
do 20,20 (Prag Mllfnovskl bando orkestrıı• 
sı (Vals marş ve polka havaları) 21 Varşt> 
\'n Karışık orkestra konseri 22,05 BrQno: 
Orke.stra (Fibich, D\'orok, Ş&pe'Q) 23,20 Os
travn: Plak konseri 23,35 Brntlslava: Hn
fl' t:tltfilf' drRCffi:isi· •• ... _.. _ _,._. -
OPERALAR ERETLER: 

17,15 Varşova: Opera musikisi 20,25 Bra· 
üslnva: Operet musikisi 21 ,30 Bertin kısıı 
dalgası: Opera, operet ve şarkıl;;ır. 
ODA MUSİKİSİ: 

Zile, (TAN) - Buradan 30 kilo
metre uzaktnki !ğdir nahiyesinde Ve
li kızı 329 doğumlu Zeynep, ayni yaş 
ta Ali oğlu Ibrahiın tarafından kaçı
rılmıştır. Bunlar birkaç hafta da be
raber kalmışlarsa da kızın kirletil-

Eminönü Halkevinrle bugün saat 17 ,30 18,15 V:ı.rşova: Alto ve bas dOosu (Sl'.'hU· 
da mimar Kemal Altan tarafından "KlA - mıınn. Camelluı;, Tomııs, Ponchlelll, Flotov) 
slkten sonraki sanat cserl~ri,, hakkında j 

KES TALI.ER: bir konfcrııns verilecektir. 
23 nisan çocuk bayramında Fatih Hııl 

mediği anlaşılmıştır. Maamafih re- kevi içtimnl yordım kolu ve Kızılay kaza 
şit olmamaları dolayısile bu hare- şubesi clvanndaki bin fakir mrktepllyc el 
ketleri cezayı müstelzim görülmüş blsc ve ayakknbı vercl'.'ektir. Bu milnııse -
ve gayri mevkuf olarak Amasya ağır beUe Fntih Halkevl binasında cumartesi 
cc7.a mahkemesinde davalarının gö- sabahı rnernslm y;ıpıhıraktır. 

rülmcsine karar verilmiştir. KAnıs HEKİMLERİ TOPLANTISI 
Türk Glnekologi Kurumu bu tıyın top .. 

İzmir hapisanesinden gelen cevap 
ta da suçlunun snhteklırlıktan iki 
defa, dolandıncılıktan, sirkatten, 
serserilikten, Çocuk düşürtmekten, 

sarkıntılıktan müteaddit mahktımi -
yetlcri bulunduğu bildiriliyordu. 

Bundan sonra müddeiumumi İh
san söz alarak, İstanbul emniyet ikin 
ci şube fen kısmı daktiloskopu me -

murlnrından birisinin ehlihibre ola
rak tayinile kendisinin muhtelif ad
larla poliste bulunan parmak izleri
nin tetkikini, gelmiyen şahitlerin 

çağırılmasını ve Ahmet Rifat sahte 

hüviyet vererek nüfus tezkeresi aldı 
ğı için ayni mahkemeye dava açıl

dığı için dosyaların birleştirilmesini 
istemiştir. 

Dün asliye birinci ceza mahkeme 
sinde Divanyolunda belediye karşı
sında Dilberznde npartımanında 2 
numaralı dairede oturan Devlet De
miryollan sekizinci işletme müdürü 
B. Nüzhctin istinabe suretile ve mev 
kuf bir adamı gizliycrek kaçmasına 
sebep olmak suçile sorgusu yapıl -
mıştır. Ankara müddeiumumiliğin
den gelen istinabe kağıdında lit Nüz 
hetin Ankara ikinci işletme müdürü 
bulunduğu sırada hakkında tevkif ka 
rarı verilen makinist Halili gizlemek 
suretilc kaçmasına sebep olduğu id
dia ediliyordu. 

lantısını Prot. K,.n:ın Tevfik Sezenelin 
Aksarayda Köylü Kavgası başkıırılığınd;;ı yaptı. Bu celsede, Dr. Mnh-

talebelcre meccani sinema gösterile- Konya Aksarayı, (TAN) - Arata! mud Ata Miyom ameliyesinden sonra np-

cektir. ve Alaca köyleri halkı bir hudut me- pendiclte suppuree vaknsı taktim etU. Dr. 

12 Bcrlin kısa dalgası: GOzcl sarkılııt 

16,15 Prııg: Dvorakın eserlerinden kcmıın 

resitnli 17 Berlin kısa dalgası. Çinli bir ba
yıın tnrııfından piy:ıno konseri 19 Bratlsla
va kemon ve piyano musikisi 19,20 Ostrn\'ll 
Yeni kompozitürlcrln şarkılarından 20 Pct
te: Çigan musikisi rcCakalile Mnc:ır ınrkl
lnn. 22,15 Peşte: Beethovenln eserlerlndeJI 
Dohnnnyi tarnfından piyano konseri 23 Vııf 
ııova: Szymanovaklnln eserlerinden mürc!C 
kep konservatuvar solist konserini nakO 
23,40 Prag: Yugoslav şarkıları (piyano re
lakatlle) 

• 
Mahkeme, müzakereye çekildik -

ten sonra müddeiumuminin isteği 

veçhile karar vererek muhakemeyi 

4 mayısa ·talik etmiştir. 

-----o----
AGffiCEZADA: 

Komünistlik Suçluları 
Dün ağır ceza mahkemesinde ko

münistlik suçundnn tevkif edilen A
li, Ferruh nam diğer Halit, Ahmet 
oğlu Mehmet, Muharrem oğlu Mus
tafa, Conka Ali, Maryo, Mustafa, 
Hristo, Feda ve Ahmetlc gayrimev
kuf Halit İrgat ve Ahmet oğlu Hasa
nın muhakemelerine devam edilmiş 
tir. Muhakeme, gizli yapılmış, şahit 
]er dinlenerek iddia makamının mü 
taleasını bildirmesi için başka güne 
bırakılmıştır. 

c. F.. Kurumu mC'mlckette nüfusu ço
italtmak için çok çocuklu ailelere yardım 
için de çalışır. Kuruma yardımınız memle
ket nOtusuna yardımınız demektir. Kıtlık 
zamanında ilk yardım çocuğun hakkıdır. ......... 

B. Nüzhet, reisin suallerini şöyle 
karşılamıştır:. 

- Ben Ankarada iken ifade ver
miştim. O ifadem doğrudur. Bann 
Ankarada iken mahkeme tarafından 
baş makinist Halilin çağınldığına 

dair bir tebliğ yapılmadan ben Bali
li saklamadım. Ve firarına sebebiyet 
vermedim. Hadiseyi haber aldığım 
zaman derhal kendisini arattım. Y o
la çıktığını öğrendim. Çankırı de -
posuna telgraf cektim. Zonguldağa 
giderek teslim olmasını bildirdim. 
Benim Ankara mahkemesinde huzur 
dan vareste tutulmamı da rica ede-
rirn. 

Bundan sonra mahkeme, cevabı 

Ankara müddeiumumiliğine gön -
dermiye karar vermiştir. 

Bursada Mesut Bir Düğün 
Bursa (TAN) - Tüccardan Bay 

Ali Ferruh Yücel ile Bursa kız mual 
lim mektebi müzik öğretmeni Bayan 
Fatma Uzunsoyun düğünleri Çekir
gede Çelikpalas otelinin büyük salo 
nunda yapılmıştır. Şehrimizde ilk 

defa olarak Çelik palas salonunda ya 
pılan bu düğün çok cazip olmuştur. 
Mesut olsunlar. 

27 Nisanda Halkevi Gösterit ko

lu tarafından bir temsil verilecektir. 

EJirneye gidecek talebe 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye ve 
Çocuk bayramları dolayısile Edirne
de de merasim yapılacaktır. Bu nıc· 
rasime şehrimizden birçok kimseler 
çağırılmıştır. Istanbul Spor Futbol, 
Voleybol takımları ayın 21 inde E
dirneye gidecektir. Edirne lisesinderı 
yetişenler kurumu tarafından da U
niversitelilcr arasında Edirneye bir 
seyahat tertip edilmiştir . 

Cemiyet mensuplarından Hukuk 
talebesinden Hamit Doğrulun idare
sinde kız ve erkek 50 kişillk bir ta
lebe grupu ayın 21 inde Edirneye 
hareket edecektir. Bu talebeler 25 
Nisan sabahı Istanbula dönecekler
dir. Diğer taraftan Erenköy Kız li
sesi son sınıfından kalabalık bir 
grup ta Edirneye gidecekler ve orada 
Kız Oğretmen okuluna misafir edile
ceklerdir. 

Gümrükteki sahip.iz e,ya 

Gümrükte bulunan sahipsiz eşya 
ile 23 Nisan çocuk bayramında 2000 
fakir ilk mektep talebesine elbise ve 
a~akkabı verilecektir. Gümrükte bu
lunan bu mallar kanun mucibince 
evvela satılığa çıkarılmakta ve müf
teri bulunmadığı takdirde de hayır 

cemiyetlerine verilmektedir. 
En çok çocuk giydirilecek mınta-

kalar Fatih, Ortaköy ve Samatya 

mıntakalandır. 23 Nisanda buralar

da çocuklara yeni elbiseler dağıtıla

caktır. 

l · d k t · l b'r'b'r Halis Sarıkadıoğlıı dört tane Granulosa 
sc csın en avga e mış er ve ı ı 1 

- ı hücreli yumurtalık uru gösterdi. Dr. Ah-
lerine kurşun atmışlardır. met Asım Onur gilç doğumdan sonra ta

YENi NEŞRIY AT 
mıımlle kap:ın:ın bir mehbel vnk;;ısından 
ve yapacağı sunt melıbel nmell;vesJndrn 
bahsetU. Evipan Narkrızunn dair tebligat- , 

ALMANCA YARDIMCI KİTAP _ Orta ta bulundu. Yapılan münakaşalara Kcn:ın 
mekteplerle liselerde tnklp edlimektc o
lan "Metod Alge., den talebenin 16yiklfo 
istifadesi için Alınan lisesi muallimlcrln
drn Zeki Cemal tarnrından (Metrıd Alge 
ile Almanca öğrenenlere yardımcı kitap) 
ismllc bir eser neşredilmiştir. Bu eser ay 
ni uımanda Almancayı doğru ve pilrüzsilz 
okumııyı, konuşmayı temin ettiği gibi Al
man gramerinin belli başlı kaidelerini de 
bol misallerle izah etmektedir. Tevzi yeri 
Kanaııt kütüphanesidir. 

ÇOCUK DUYGUSU: İçi ve dışı renkli o
larak intişar etmekte olan Çocuk Duygusu 
mecmuasının 30 cu sayısı çıkmıştır. 

LOKMAN HEKİMİN 20 inci sayısı çık
mıştır. İçinde birçok faydalı yazılar var
dır. Tavsiye ederiz. 

Tevfik Sezene!, Mohmut Ata, Ahmet A
sım Onur, Hadi İhsan Gediz, İhsan Arif. 
Silleymnn Fehim, Abrnham Snlnmon ve 
Sinny lştirl\k etti. 

Askerlik i şlerı J ---
Bedelli erler 

Fatih Kaymakamlığından: 1-5-938 tatil 
günOne tesadüf etmü.tc olduğundan Fa
tih şubesine mensup bedelli erat 30- 4-938 
cumartesi günü sevkedllcceklerlndcn 
mezkCır gün snbahı saat 9 da ~bede ha -
zır bulunmaları. 

DANS MUSİKİSİ: 
23,05 Pe:;te. 

- · ------ -·- - - - -~ - - ·-
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YAZAN: MELEK CELAL 
Bu nefis eserden bir tane 

alınız. 

Ertuirul Sadi Tek Tiyatrosu 
EDİRNE 

Cümhuriyet sinemasında 

En güzel 

filmlerin 
en giizeli 

La Habanera T O R K 
SİNEMA

SINDA ZARAH LEANDER .................................... ..,,. 
---~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~----------------~~--------~~~~___./ 

lıBUGON MATiNELERDEN BAŞLIYARAK • ÇOCUK BAYRAMI HAFTASI iÇiN 

i P E K sinemasında 2 BÜYÜK f ILM BiRDEN 
1 -Tehlikeli Macera 
Atetli - Kanlı - Heyecanlı İSPANYA SERG0ZEŞTLERİNİ gösteren Fransızca sözlü büyük film. 

B"' rollerJe : l O R. E T T A Y O U N G • ·o O N A M E C H E 

• HARDI PERiLER 
DiYARINDA 

muvaffakıyetini kazanan, TÜRKCE SÖZLC - eğlenceli büylik komedi . 

2 LOREL • 
.. •• Senenin en büyük 
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21 - 4 - 938 

T N 
Gündelik Gazete 

---0-
TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde. tıer• 

feyde temiz. dDrDat. ıamımt olmak. 
karlln gazete1I olmıya çaııımaktır. 

-0--

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, l Sene 2800 Kr. 
750 Kr, 15 Ay , 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr. 1 AY 800 Kr, 

Milletlerarası posta ltUlıııdına dahil ol
mıynn memlek~tler tctn 30, 16. 9. lU lira 
dır. Abone bedeli peştndl~ Adres deıte
tlrmek 25 kuruştur. Cevap tctn mektul> 
lnra 10 kuru'!luk oul flAveııt IAr.ımdır. 

1 GONON MESELELERi ı 
Yugoslavycidaki 

Emlak 
[Yazan: M. ZEKERiYA] 

Yugoslavyada emlaki olup ta Tiir· 
kiyeye hicret etmiş olanların orada 
bırakb1dan emlak hakkında hüku· 
met l'ugoslavya ile bir anlaşmaya 

vnnnı tır. 

Bu anlaşmaya göre Yugoslavya hü 
kiimeti bu emlake mukabil emliı.k 
•ahiplerine dağıtılmak üzere hlikiı· 
metimize 500 bin lira verecektir. 

Halbuki Tilrkiyede bu paradan 
hisse bekliyen 25 bin ki i vardır. Pa· 
ra 25 bin kişiye takı;im edilince 
bir kimsenin eline istifade edebile -
ceği bir yekun ge~miyecektir. Bu -
nun üzerine hükumet bu para ile 
asri bir '·erem hastanesi yaptırmayı 
düşünmüştür. 

Bu düşUncede bfiyük hir isabet 
vardır. Yugoslavyada malı kalmış 
bir TUrk sıfatile ben bu dii ·ünceyi 
oJkışlıyanlordan biriyim. ~femleke· 
tin en bilyiik derdine ufak bir yar -
dımda bulunmuş olmak zevki, benim 
gibi, diğer hak sahiplerini ~üphe 

yok ki, memnun edecektir. Verem 
hastanesi ihtiyacı o kadar biiyUk • 
tiir ki, bu paranın böyle bir maksat 
için kullanılmasını hoş görmiyecek 
bir Türk bulunamaz. 

Süt Mesel si 

Ne Va!ı9t 

Halledilecek ? 
Bir iş belediyenin eline dü tü mii, 

o işin şüratlc intaç edilemiycceline 
hükmetmek liiznngcliyor. 

işte Eminönü meydanı haliı açıla
ınndı. 

işte daha birkaç ay evvel etütleri 
bitmiş olduğu ilan edilen ve halline 
geçilmek üzere bulunulduğu bildi • 
rilen süt mesele!!i hala olduğu yerde 
duruyor. 

Filvnki simdi belediye et meselesi 
ile meşguldiir. Plan meselesi ile mcş 
guldür. Daha birçok meselelerle mcş 
guldür. Meşguldür amma, süt mese
lesi, yalnız halkın değil, sütçiilerin 
bile şikiıyetini mucip olacak bir hal 
almıştır. Belediye de bu iti hal için 
vanlacak karara varmıştır. O hAlde 
bunun tatbikatına biran evvel geçi· 
lemez mi? 

Deniz Kenarında 

Ev Y apdabilir mi ? 
1stanbul 'ehrinln en büyük dertle

rinden biri de plônsız inıaattır. İs -
tnnbulun planı katiyet kesbetmeden 

belediye inşaat hakkında kuvvetli 
tnkyidat koymaktan çekiniyor. Ne· 
tice şu oluyor: Planınz. intJzamsız, 

\'c çirkin inşaata giiz yumuluyor. 

helediye inşaat talimatnıunesine 

.Röre, deniz kennrında suyun tam hi· 
~asında inşaat yapılamnz· Bina hiç 
01ınazsa suyun bulunduğu yerden on 
llıetre geriye alınmuk lfızımdır. 

llnlbuki bir mliddettcnberi Kala· 
llıışta sahilde deniz kenarında hir 
C\rln Yükseldiğini göriiyoruz. Bu e\' 
tanı • ·~· d "k .. uyun temas ettıgı yer e yu -
SeJnı• ti ' ' 1' ış r. Bu ınııaat beledıye ta ı -
llıatnnmesine uy;un mudur? 

l'aruı hu sahillerin plaj olarak ay

~lnı~ ı ihtimali yüzde doksandır. 
"'1 lt •htirnale kar ı ihtiyatlı bulun -
et ilk Ve buralarda inşaata müsaade 
llıenıck doğru olmaz mı? 

TAN 

Milli Müdafaa 
Ve Kumanda 
Birliği 

• 

S on zamanlarda iki büyük 
devlet, Almanya ve Fransa, 

milli müdafaa kumanda teşkilatın
da bazı değişiklikler yaptı. Bunları 
izah etmezden önce, kumanda birli
ğinden biraz bahsedelim: 

Sulh zamanlarında, harp kuvvet
lerinin idaresi, eskidenberi daima 
münakaşa edilmiştir. Harp kuvvet
leri yalnız nrdu ve donanmadan 
ibaret olduğu zamanlar mesele da
ha basitti. Hava kuvvetlerinin or
taya çıkması bunun hallini zorlaş
tırdı. 

Şurasını hemen söyliyelim ki, 
harp kuvvetlerinin bir elden idare
si meselesi, ancak bu üç kuvvetin 
(ordu, donanma, hava) başlı başına 
birer ordu teşkil edebilecek kadar 
büyük olduğu zaman mevzuubahs 
olur. Açık denizlerde yalnız başına 
bir deniz muharebesini kabul ede
bilecek olan deniz kuvvetleri, bir 
deniz ordusu mahiyetini alabilir. 
Hava kuvvetleri, ordu ve donanma 
ile birlikte ve onlar emrinde çalış
mağa tahsis edilmiş kısımlar ayrıl
dıktan sonra (çünkü artık hiç bir 
ordu ve donanma tayyaresiz muha
rebe edemez) müstakillen hava 
meydan muharebelerini yapabile
cek miktarda kalabiliyorsa < orte o-
larak üç bin tayyare ve her zaman 
bu miktarda idame ettirecek hava 
sanatları) bir hava ordusu teşkil 
edebilirler. 

Donanma ve hava kuvvetleri, 
miistakil ordular teşkil edecek ka
dar büyük olmadığı zamanlarda.
bunlar, ana kuvvet olan ordunun, 
ancak yardımcı kuvvetleri olabile
ceklerinden, tabii surette, seferde 
uu:rn '"ilet 11U<t11Ct1 nazarda yıne Or• 

dunun şefine bağlı olurlar. 

Bu mesele üzerinde, ileri sürü
len tezler şunlardır: 

'- Harpte bütiin kuvvetler, bir 
hedefe (harp hedefine) tevcih edilir 
ler; bunların hareket sahaları deği
şik ve ayrı olsa da, yine birlikte ça
lışmaları ve, bunun için de bir el
den sevk \'e idareleri lazımdır. 

Harpte birlikte hareket edecek 
kuvvetlerin, sulh zamnnında yetiş
tirilmesi ve hazırlanması da bir el
den olmalıdır." 

Mukabil tez şudur: 

".Ordu, donanma ve hava kuv -
vetleri, ayrı ayn ve, herbiri çok ge
niş birer ihtisas istiyen sahalar
dır. Bu kadar vasi kuvvetleri idare 
edecek (insanlık üstünde bir insan) 
bulmak mümkün değildir. 

Harbin idaresi hükumete aittir. 
Bütün kuvve.tler kendi sahala
rında müstakillen hareket ederler 
ve doğruca hükümete bağlı olur
lar." 

Kuvvetlerin birleştirilmesi taraf
tarı olanlar, ordu. deniz ve hava
nın bir "Milli müdafaa Vekaleti,, 
içinde toplanmasını, bunun aley
hinde onlar da her üç kuvvetin, 
üç vekalet ile ayrı' ayrı idare edil
mesini isteder. 

Milyonlara varan ordularla, yinP, 
milyonluk tonda donanmalar ve 
3-4 bin tayyarelik hava ordulan
nın bir Başkumandan tarafından 
idaresi, hakikaten insanlık füıtün
de bir kabiliyet istiyen büyilk bir 
iştir. Fakat, emir ve kumanda bir
liğinden maksat, her üç ordunun, 
tam miinasile, bütün teferrüatile 
bir elden idaresi değildir. Harp kuv 
vetleri Başkumandanı, ordulara 
(donanma ve hava dahil) harp he
deflerini ve genel direktifler vere
cek ve bunlar, kendi sahalannda, 
kendi BEı!<:ktımandanlan emrinde, 
müstakillen hareket edeceklerdir. 

Kumanda birliğini kabul etmi
yenlerin, en çok dayandıkları bir 
delil de şudur: 

"Milli müdafaayı yalnız asker! 
kuvvetler değil, siyasi, mali, iktısa 
di meseleler de alakadar eder. Bü
tün bu meselelerin. milli müdafaa 
bakımından birarada mütalea e-
dilmesi l~zımdır. Bunu ise ancak 

r·y~;~~·;···s;~fi···K·~;+b·;k 
........................................................ 

Fransız Erkanılıarbiye Reiei General Gamelin 
bir' manevrada harekah tetkik ediyor 

bir Basvekil yapabilir; şu halde, 
asıl milli müdafaa vekili, hakikat
te, Başvekildir. Diğer bütün milli 
müdafaa meseleleri gibi, askeri o
lanlar da, ayn vekaletler halinde 
ona baldı olmalıdır. Yalnız bunlar 
arasında birlikte çalışmayı temin 
için müşterek meclisler ve komite
ler teşkil edilmeli ve bu suretle 
muhtelif kuvvetler arasında temas 
ve irtibat sıklaştırılmalıdır. " 

Bazı mütefekkirler de, Başveka
lete, harp kuvvetlerinin müşterek 
çalışmasını temin etmek için, bir 
Erkanıharbiye ilhakını tavsiye et
mektedirler. 

Harp kuvvetlerinin ayn ayn 
idaresi, birçok devletler ta

rafından tecrübe ve tatbik edilmiş 
ve hala da ediliyor: bu usulde en 
çok görülen mahzurlar şunlardır: 

Harp kuvvetlerine bütçeden tah
sisat ayrılmasında zorluk çıkıyor: 
Her üç kuvvet (ordu, donanma, ha· 
va) kendisinin, mümkün olduğu ka 
dar kuvvetli olmasını istiyor. Tah
sisatın takisiminde, parlamento o
yunları ve diğer bazı sebepler, bir 
tarafın haksızlığını ve dolayısile 
milli menfaatin bozulmasını mu
cip oluyor. 

Her üç ordunıın da, mümkün ol
duğu kadar çok kuvvetli olması, el
bette memleket için en faydalı bir 
şekildir. Fakat, bütçe, bunu temi
ne muktedir olmazsa - ki hemen 
hiç bir bütçe bunu yapamaz - bun
ların arasında bir tercih sırası yap 
rnak ve ona göre tahsisatı taksim 
etmek lazımdır. 

Takriben bir büyük Zlrhlı parası 
(yüz milyon lira kadar), beş yüz 
büyük bombardıman tayyaresi ve
ya bin tank parası eder. Bunların 
hepsi de ayni zamanda istenirse, 
tercih hususunda karar vermek ko 
Iay değildir. Bunu ancak, her üç 
kuvvetten ayni zamanda mesul o
lan bitaraf bir şef yapabilir. 

Diğer cihetten, harp kuvvetleri

nin birlikte çalışmasını temin ede

cek olan teşkilatın da (müşterek 

milisler, komiteler), maksadı, iste
nilen derecede temin edemediği gö 
rülmektedir. İşte bu sebeplerle, 
harp kuvvetlerinin ayn vekAletler 
ile idaresi usulünde ısrar eden dev
letlerde, emir ve kumanda birliği
ne doğru bir gidi§ göze çarpmak
tadır. 

Şimdi, Almanya ve Fransada ya
pılan değişiklikleri gözden geçire
lim: 

ALMANYA: 

Mareşal Blomberg, Harbiye 
Vekili ve bütün harp kuv

vetlerinin kumandanı idi. Emir ve 
kumanda birliği, zaten vardı. Ma
reşalin istifası üzerine, bütün harp 
kuvvetleri Devlet Reisi B. Hitler'e 
bağlanmıştır. Devlet Reisi namına 
ve doğrudan doğruya ona bağlı ve 
onun emrinde olarak bir general 
(yüksek kumandanlık §Cf.i) sıfatile 
bütün harp kuvvetlerini hazarda 
idare edecektir. Bu General, Vekil 
salfthiyetindedir. Ordu Genelkur
may Başkanı da Vekil salahiyetin
dedir. Deniz ve hava vekaletleri 
yine vardır. Şu halde, üç askerl ve 
kfılet doğruca Devlet Reisine bağ
lanmak suretlle emir ve kumanda 
birliği takviye edilmiştir. 

Yüksek kumandanlık şefi olan ge 
neral, ordu Genelkurmay Başkanı, 
deniz ve hava vekilleri, Devlet 
Reisinin hususi meclisine azadırlar. 

FRANSA: 

E mir ve kumanda birliğine 
doğru hareket, hemen her 

memleketten fazla Fransada mü
nakaşa edildiği için, bunun safhala 
nnı gözden geçirmek istifadeli o
lur: 

Büyük harpten sonra, harp kuv
vetleri iki ayn vekalet (harbiye ve 
deniz) tarafından idare ediliyordu. 
Hava kuvvetleri, bu iki vekAlete 
tabi idi, sonradan bir hava vekA
leti tesis edildi. 1932 de Başvekil 
Tardieu bu üç vekAleti bir (milli 
müdafaa vekileti) halinde birleş
tirdi. Tardieu'nün maksadı, bu bir
leştirme ile tasarruf elde etmekti. 
Vekaletlerde, ayni işle uğraşan şu 
belerin kaldırılması ile, mali ba
kımdan istifade temin edildi ise de 
yüksek kumanda birliği elde edile 
memişti; müşterek bir Genelkur
may yoktu. Zaten bu şeklin fayda 
ve mahzurlarını ölsmiye vakit ol
madı; Tardieu düştü, bu teşkilat ta 
beraber. 

1936 da yeniden bir (Milli Müda 
faa Vekaleti) tesis edildi. Bu veka
let evvelkinden farklı idi: Milli 
Müdafaa Vekili. ayni zamanda, Baş 
vekil muavini ve harbiye vekili idi. 
Fakat, deniz ve hava vekAletleri ü
zerinde fiili bir İl.mirliği yoktu. M. 
M. Vekili, üç vekaletin çalışmasını 
birleştirmekle muvazzaf idi. Birlik 
te çalışma, (daimi milli müdafaa 
komitesi) tarafından temin ediltyor 
du. Bu komitenin reisi Milli Müda-

faa Vekili, azalan da, deniz ve ha
va vekilleri, bir mareşal, ordu, de 
niz ve hava genelkurmay başkan
ları ve diğer bazı yüksek rütbeli 
sübay ve memurlar idi. Ayrıca, bir 
(yüksek milli müdafaa meclisi) 
vardı ki, Başvekilin reisliği. altın
da, Vekiller heyetinden ve bir ma 
reşnlden teşkil edilmişti. Genelkur 
may başkanlan iştişari aza olarak 
mecliste bulunurlardı. 

Bu teşkilatta da bir Genelkur· 
may yoktu; bundan başka, milU mü 
dafaa vekilinin ayni zamanda har 
biye vekili olması, üç vekalet ara
sında hakemliğini müşkül bir hale 
sokuyordu. 

B u sene b~nda, Mi1li Müda
faa Vekaleti salahiyetleri 

şu suretle genişletildi : 
Milli Müdafaa Vekilinin diğer 

askeri vekfıletlerle olan müşterek 
hareketlerde doğrudan doğruya mü 
dahale hakkı tanındı. 

M. M. Vekili. silahlanma, inşa
at, lmaıat, programlarını tasdik ve 
icraatı takip edecek, tahsisat talep
lerini tasdik ve her üç vekalet Ge
nelkurmay Başkanlarının tayini ka 
ramamelerini imzalayacaktır. Üç 
Genelkurmay Başkanından birini, 
Milli Müdafaa Genelkurmay Baş
kanı olarak tayin edecektir. 

Birlikte çalışmayı temin için, 
M. M. Vekiline şu vasıtalar veril
miştir: 

(1) Daimi Müdafaa Komitesi. 
(2) Üç genelkurmay başkanı, 
(3) Milli Müdafaa ve Harbiye Ve 

kaleti genel sekreteri (mali ıııaha
da her üç vekaletin inşaat ve ima
lat hususunda irtibatını temin e
der); 

(4) Milli Müdafaa Genelkurmay 
Başkanı; 

(5) İstihsal komitesi (her üç ve
kaletin sanat servisleri şeflerinden 
teşkil edilmiştir. Vazifesi bunların 
çalışmalarında birlik temini ve harp 
malzemesi imalatını çoğaltmak). 

Bu teşkilatın en göze çarpan ye
ri, Milli Müdafaa Genelkurmay 
Başkanlığının ihdns edilmesidir. 
Bunun vazifeleri: sulh zamanında, 
M. M. Vekili emri altında ve onun 
namına, onun tara!ından verilen mc 
selelerin tetkik ve halli, kara ve ha 
va orduları için.harbin sevkülceyşi 
hazırlanması, seferberlik ve harekat 

plimlannın yapılmasına ait etüt
lerin birleştirilmesi. Müşterek de
niz hareketleri için de, M. M. Ve-
kili tarafından tensip edilecek hal
lerde, ayni şekilde bir vazife ala
bilir. Yüksek Milli Müdafaa Mek
tebini idare eder. 

Bu teşkilat, 1936 teşkilabna nls
bcten daha topludur. M. M. Veki
linin diğer askeri vekiller üzerin
deki otorit~i ve birlikte çalışma bi 
raz daha kuvvetlendirilmiştir. Fa 
kat yine, tam bir emir ve kuman
da birliği temin edilmiş denemez; 
her üç vekile yine kendi mesuliyet 
leri bırakılmıştır. Seferberlik plan
ları ve harbin hazırlanması husu
sunda ordu ve hava ordusunun ça
lışması Milli Müdafna Genelkur
may Başkanı tarafından birleştiril
miştir. Fakat deniz vekaleti bu ka 
dar bağlanmamıştır. Deniz vekale
ti, hava vekaleti ihdas edildiği za
man bile bütün hava kuvvetleri o 
vekalette toplandığı halde kendi 
tayyarelerini muhafaza etmiştir. 

Emir ve kumanda birliği temini 
için, en mühim şahsiyetlerin mü
nakaşalarının devam ettiğini mat
buatta görüyoruz. Şu halde dene
bilir ki, bugünkü şekil de, tam bir 
kumanda birliğine doğru atılmış 
son bir adımdır. 

YOKSEK MiLLi 

MODAFAA MEKTEPLERi: 

Büyük harpten sonra bazı bü
yük devletlerde, bu isimde yüksek 
mektepler açıldığını görüyoruz. 

Bu mektepler, devlet idaresinde 
en büyiik makamlara namzet insan 
ları yetiştirecektir. 

Asrımızda devlet idaresi, parça
lanmaz bir kiil teşkil etmektedir. 
Siyasi, askeri, iktısadi, içtimai ve 
mali meseleler biribirine o kadar 
bağlıdır ki, bunların birinde vu
kun gelecek bir aksaklık derhal di 
ğerlerine ve dolayısile devlet bün
ye ve mevcudiyetine tesir' eder. İş
te bu sebeple, bir Başkumandan, 
memleketin iç ve dış siyasetile, ma 
li ve iktısadi vaziyetile daima ala
kadar olmağa, onlan anlamağa ve 
takip etmiye mecbur olduğu gibi, 
büyük sivil memurlar da diğer dev 
let işlerile alakadar olmağa mecbur 
dur. Bu suretle, her sahadaki faali-

Hakime ~ 4 \_, • • 1 t 
Takdir Payı 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Amerikada, annesine karşı hiçbir 

se\'gİ beslemiyen, babasına gitmek 
istiyen bir çocuğun vakıası, Avrupa 
gazetclerinL de işgal edecek bir ma· 
hiyet aldı. Hikaye udur: 

Hovard Frankel on iki ya ında 
bir çocuktur. Annesile babası gcçim
si:ı:lik yiizilnden biribirin<l:m ayni· 
mışlar, malıkcıne çocuğun annesi 
yanında kalma ına karar \'ermiş. 
Fakat gUnlerden bir giin llovard'ı 
Brodvay kaldırımları iizerindc bu
lup annesine tesl'ım etmişler. İkinci 
bir defa, hir havai şimendüfer \'ago
nunda uyurken yakalamışlar, tekrar 
annesine götiirmüşler. Diğer bir de
fa da Pcnsil \"anya köpriisiinde bul -
muşlar, bermutat annesine iade et
mişler. Fakat Hovard Amerikada 
meşhur serseri çocuklar listesine gir 
dikten sonra çocuk mahkemesine düş 
mllş. 

Çocuk mahkemedeki Jladesinde 
annesini sevmediğini, babasının ya. 
nında yaşamak istediğini, falrnt ka· 
nunun kendisini annesine bırakma
sı yüziinden bu dileğine kavuşamadı 
ğını ~öylcmiş, vr. sokaklarda serseri 
gezmcsin:n sebebini bu suretle izah 
etmiş. 

• Hikôyenin garip bir tarafı yok. 
Sokaklardaki serseri çocuk1arın va
kıaları tetkik edildiği zaman bun -
dan çok daha entercsanlarına rast -
lamak mtimkündür. Fakat bence bu 
hikfıyenin mühim olan tarafı, çocuk 
mahkemeye düştükten sonra mahke 
menin \'erdiği karardır. Çocuğun a
nası yanında kalma ı kararını aile 
mahkemcst vermiştir. Amerikan kn
nunlanna nazaran çocuk rüşte vn
sıl oluncıya kadar anasının yanında 
kalır. Fakat serseri çocukları muha
keme eden, çocuk mahkemesi, yal • 
nız hukuk ve kanun çerçeveleri için 
de değildir. Çocuk mahkemesi bir 
doktor, bir içtimaiyatçı, bir terbiye
ci, bir hukukçudan müteşekkil bir 
heyettir. İçtimaiyatçı çocuğun, ev 
de, mektepte, okakta hayatım tet -
kik eder, çocuğu serseriliğe veya her 
:hangi bir ciinne sevkedcn amilleri 
araştırır ve tcsbit eder. Çocuğun nı· 
hlyatını psikoloğ bir terbiyeci, sıh· 
hi vaziyetini doktor tetkik eder. Bu 
iiç cepheden yapılan tetkikten son· 
ra teşhis ett ]eri hastalığın raporu
nu muhkemeye verirler. Çocuk mah 
kemesinin reisi bu rapora göre, ,.c 
çocuk kanunlarına göre hiikmünü 
verir. 

llo,·ard Frankel vakıasında mah -
:kenıc, şu kararı vermiş: 

- Ortada karı koca meselesi de· 
ğil, çocuğun hayatı, saadeti, mese
lesi vardır. Bu çocuk bahasile yaııa-

k · t' n· 1' ma ıs lyor. iZ buna mani olama -
yız. 

Bir hukukçu hakışHe belki de bu 
karnr yanlıştır. Çiinkü aile nıahke _ 
~e~inin kanun hudutları içinde vcr
dıği bir karan diğer bir mahkeme 
çiğneyip geçiyor. Fakat bir içtimai
yatçı görüşiiyle bu en dol:'l'u karar
dır, çünkü hukukun \'e kanunun ga
ye 1, ceza verirken dahi nıiicrinıi ıs 
lahı kasteder. Öteki mahkeme kn· 
rannda i abet göstermemişse çocuk 
mahkemesinin ilmi tetkikle; yn _ 

k d'~· b k pa ra ver ıgı u arar, gayeye dnhn 
fazla hizmet ediyorsa daha f 1 • . • az a ısa 

betlıdM-. Hakime tnkdir payı bıral<
mak lazım. 

ERECLlDE: 

Çoban Piyesi Oynandı 
Konya Ereğlisi, (TAN) _ Geçen 

ş~bat sonunda açılan halkevimiz ve 
bılhassa temsil kolu faaliyet . . G e geç-
mıştır. e.nçler "Çoban" piyesini iki 
kere temsıl ctınişler 1700 k d . • a ar se-
yırcinln haklı takdirlerini topl 
1 d . . . amış-
~r ır. Şımdılık ayda bir temsil ve-
rılecek, sonra haftada ikı' te .1 . msı ve-
rıl.meye çalışılacaktır. Halkevi mü-
saıt olmadığı için temsiller s ·· 
Bank bez fabrikası salonund um~lr 

kt d
. a vcrı -me e ır. 

yet bir hedefe, devlet ve rnı'll t' .. d f ~ c ın 
mu a aa, yukseliş ve saad t • 
ih d .1 . e ıne tev 

c e ı mış olur. 

fşt~. b.?Y~ .. rütbeli askerler ve 
her turlu buyuk rütbelı' . . 1 l sıvı dev-
et memurlarından seçileni . .. 

d 'ld 'ğ' b erın gon erı ı ı u mekteplerı· n gayesi de 
bu hedefe varış için çalı ma . . 
ğini temin etmektir. ş bırlı-
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~ iKi GÜNLÜK HIKA YE ~ 
- -- -- -

Futbol Federasyonu 
Fenerbahçeyi Milli 
Kümeden Çıkarttı 

GÜREŞ: Yeni Avukatbk - -- -- -- -- -= = 

Milli Küme Maçlarına Fenerin Yerine 

Girecekmiş 1 Bir "Altı Klüp Muhteliti .. 
Türkiye şampiyonu Fcnerbahçe 

klübünün milli kümeden çıkarılma
sma karar verildiği, dün, mıntaka • 
dan gönderilen şu mektupla klübe 
tebliğ edilmiştir: 

"Milli kümeye dahil klübfinü
:zün iiç defadır bu maçlara işti

ritk etmemesinden dolayı milli 
kümeden çıkarıldığı ve iş'an ahi 
re kadar milli kümeye dahil bu· 
lun~n klüplerle ne hususi, ne de 
resmi maç yapmanıza mü!'ıaade 
cdilmiyeceği futbol fedcrasyo • 

nundan bugün alınan 19-4-938 
tarihli telgrafname ile mıntaka
mıza bildirilmiştir. Keyfiyeti bil
dirir, saygılarımı sunanm.,, 

Bu tebliğte göze çarpan en bariz 
nokta, Fenerin bundan evvel yap -

madığı maçlardan dolayı para ce

znsile tec:ııiyesi kararlan milli küme 

talimatnamesi hükümlerine istinat 

ettrilimekte iken bu seferki kararda 

bu cihetin tamamen meskut geçil -

mesidir. Milli kümede gördüğü ida

r€sizliklere karşı yaptığı itirazları 

bahane ittihaz ederek lstanbulun ve 

Tüikiyenin en muntazam, en fanl ve 

kuvvetli bir klübü hakkında bu de

rece yıkıcı bir karar vermek sure
tile bizzat kendi nizamlarını çiğne

melerini teşkilat idarecilerinden bek 

lcmediğimizi itiraf ederek bu aykı· 

giden bütün klüplere de 800 lira tam 
verilmiştir. Bütün bunlara rağmen 

Fenere 150 lira eksik ödenmek iste
nilmiş ve bakiyesinin avdette veri
leceğine dair bir kağıdın verilme -
sinden da imtina edilmiştir. NE
DEN? 

2 - Harcirahlardan, hatta ilama 
raptedilmiş borçlar gibi itiraz gö -
türmez paraiar bile kesilemez. Çün
kü bu para masraf mukabilidir. Sa
hibinin de mahalline gidebilme~I oa 
ranın tamamen verilmesine bağlı

dır. 

Fenerin vaziyeti de bunun ayni -
dir. Harcirahı tamam verilmediği 

için Izmire gidememiş, bundan do
layı milli kümeden kovulmuştur. 

NEDEN? 
3 - Fenerin lzmire gidememesi

ne harcirahının eksik verilmesi se
bep olduğuna ve bunu futbol fede
rasyonu yaptığına göre kendi se
bep olduğunu bu hareketten dolayı 
yine bu federasyon Feneri tecziye
ye kalkmıştır. NEDEN?. 

4 - Fener, hnrcirahını tam aldı
ğı halde bile Izmire gitmeseydi mil 
li kümeden çıkarılmasına karar ve
rilemezdi. Çünkü bir klübü milli kü 
meden kovmak için iki defa dışarı 
gitmekten imtina etmesi şarttır. Fe 
r.cr ise yalnız bir defa gitmemez -
lik etmiştir. 

5 - Fenerbahçe değil böyle bir 
rı kararın ne derece nizamsız oldu- deplasman maçına gitmemekle, hat

ğunu tetkike başlıyoruz: tiı bütün milli küme maçlarınn iş-

Malıimdur ki, futbol federa.syo • tirak etmese bile--.hakkmda miVlilot 
nunun bu sene bütün deplasman maç siz müsabaka boykotu derpiş cdilc-

larını Taksim stadında yaptırmaya ceğine dair ne milli küme talimat

karar vermesine itiraz eden Fener • namesinde, ne de kurumun diğer 

bahçe, bu yüzden Istanbulda Üçok mevzuatında hiçbir kayıt yoktur. 

ve Harbiye takımlarile karşılaşma- Sarahat yokken tayini ceza etmeye 
mış, ve 250 lira para cezasına çar- de imkan olmıyacağı en basit hukuk 
pılnrak hükmen de mağlup sayıl -
mıştı. Fener buna itirazla uğraşır -
ken milli küme fikstürü mucibince 
lzmirc gitme sırası geldi. Talimatna 
meye göre bu seyahat için Fenere 
peşin olarak verilmesi icap eden 800 
liradan 150 lira eksik verilmek is
tendi. Fener de zaten üç gün geç ve
rilen bu para!lınm ya tamamen tes
viyesini, yahut bakiyesinin avdette 
ödeneceğine dair eline bir kağıt ve
rilmesini istedi. Bu talebi kabul e
dilmediği gibi haricirahı da tamam· 
lnnmadı. Fenerbahçe de bu yüzden 
lzmire gidemedi. 

Beklenen hareket mi1li küme ta
limatnamesi sarahatine rağmen Fe
nerin parasını eksik vermiye kalkan 
lann muahazesi idi, halbuki, bunun 
aksi çıktL Feneri milli kümeden kov 
maya ve üstelik akranile hususi maç 
yapmasına bile müsaade etmiyen 
bir boykot cezasına çarpmaya karar 
verdiler. 

Halbuki: 
1 - Fenere 800 rıra verilmesini 

milli küme talimatnamesi emreder. 
Fenerden evvel Istanbuldan lzmire 

Futbol: 

Yunan ve Mısır 
Milli Takımları 
Dav.et Edildi 
Ecnebi temaslarına fazla ehemmi

yet veren futbol federasyonu, Yunan 

ve Mısır futbol federasyonlarına mil 

li takımlar arasında karşılaşmalar 

icaplarındanken, Fenere boykot ve

rilmiştir. NEDEN? 

6 - Kaldı ki; Fenerin bu hareke· 
tinde amil olan yalnız idare heyeti 
olduğu halde müsabaka boykotile bu 
kararda tesiri olmıyan klübün yüz
lerce genç sporcusu faaliyetten me
nedilmektedir. NEDEN? 

Görülüyor ki Fenerbahçeyi hedef 
ittihaz eden bu acı karar, mevcut 
nizama aykırı ve tamamen örfidir. 
işin en firaklı tarafı, futbol federas 
yonunun bizzat reisi de bu kararın 
n leyhindedir. 

Fenerin yerine kim giriyor? 
Mıntaka mahfilinden aldığımız ma 

lumata göre, Fenerin milli kümeden 
çıkarılmasile boşalan yere, birinci 
ligin milli küme haricinde kalmış o
lan altı klübünden yapılacak bir 
muhtelit takım getirilecektir. Şimdi 
ye )tadar dünyanın hiçbir yerinde 
klüp takımları arasında tertip edil
miş lig müsabakalrına böyle muhte
lit takım getirilmesi görülmüş şey 
olmadığına göre bu tedbir de emsal
siz bir §Qheserdir. 

'Hariçte: 

Halterde Yeni 
Bir Dünya 
Rekoru Kırıldı 

Parlste tertip edilmiş olan ağır 

atletizm müsabakalarının birisinde 

Isviçreli Halter şampiyonu Piyer Ko· 

ti 114,3 kilo kaldırmak suretile ye-
yapılmak üzere müracaat etmiştir. ni bir dünya rekoru kırmıştır. Bun

Muvafakat cevabı alındığı takdirde dan evvelki rekor 113,5 kilo ile Al-
her iki milli takım Ankarada Türk 
milli takımı ile karşılaşacaklar, ay· 

man Ozendoyç'ta idi. 

Kanunu - -- -= = - -- -- -Karacahcyde Garipçe mahallesin- : = 
dr. emekli subaylardan arzuhalci ih- ~ E 
rahim Yı1ma7. imzasilc aldığımız bir : : - -mektupta, adliye .encümeninde mü- - : - -zakere edilmekte olan yeni avukat- : : - -hk kanunu liyihasından bahsedili- :S E 
yor. Kariimiz, iptidai tahsil ite zabıt : : -katipliğinden haşhyarak hakim sını- E : -fına kadar yükseldikten sonra istifa E : -veya tekaüt suretile ayrılanların a- : : -vukatlık hakkı mUkte epleri yeni la- E : 
yihaca kabul edildiğini, buna muka- : : 
bil ayni layihanın arzuhaldliği avu- : E - -katlara has ve tahsis ettiğini söyle- : :: 

~~~:~:~::d·.~· bu··· •ih•tl doğru~ Kutupta Bir Öğle Yemeği~ 
Mektup sahibi, 1632 sayılı askeri : • 

ceza kanununun 206 mcı maddesi "e- E Yazan : Spirin • Çeviren: B. Tok E 
mekli subaylara a~keri mahkemeler
de müdafilik,, hakkını verdiğini, hu 
hakka sahip bulunanların arzuhalci
lik edememeleri bir tezat teşkil ede
ceğini :yazıyor. Memlekette, cüzi te
kaüt maaşlarile geçinemedikleri için 
arzuhalcilik eden binlerce mütekait 
bulunduğunu, bunların arasında yük
sek talı.sil veya lise tahııili görmüş
ler de bulundu(hınu, şimdi bunların 
arzuhalcilikten men'i mevcut ışsız

lcre - aileleri de gözöniine getirilir
se • mlihim bir yekun ilave edeceği
ni ı;öylüyor ve netice olarak, müte
kaitlerin arzuhakilik edebilmelerini 
istiyerek liyihaya hu yolda bir mad

iı ır111ın 111111111111111 • 
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l.tanbula gelmek üzere yola 
çıkan lıveçli Naygrin 

Tekirdağh, 

Pazar Güreşine 
Yetişecek 
Başpehlivan Tekirdağlı Hüseyi -

nin pazar günü Taksim stadında sa
bık başpehlivan Kara Ali ile tutuşa 
cağını evvelce yazmıştık. Ayni gün, 
Avrupadan gelen Mülityimle Him -
met pehlivan karşılaşacaktır. Bu 
vaziyetin tckarrür etmiş bulunduğu 
şu sıralarda Balıkesir Idmıın Birliği 

başltanlığından bir mektup aldık. Bir 
davet şeklinde yazılmış olan mek
tubu aynen alıyoruz: 

Türkiye bas pcblivnnı Tekirdafilı HQ. 
ıtcyln pehllvan 23 niaan cumortesi glfnU 
klilbümilz mcn!aotlnc Balıkesirde ya -
pılacıık olnn pehlivan güreşlerine işti

rak etmek üzere Balıkeslre davet edil-

de ilavesini temenni eyliyor. 
: ........... _ ... ___ ., ....... ·--·· ........ _.,.. ....... . 
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OKUYUCU 

Mektupfarı . • ·--
Gülhane parkının bakımsızlığı 

Okuyucularımızdan Emekli Sübay Z. B. 

lmz.aslle aldığımız mektupta deniyor ki: 
"Ben eski eserleri seven ve korumak is

tiyen bir vatandaşım. Bu mUnascbetle, §Ch

rimizdc ıılAkasızlık yiizilnden günden gü

ne tahribe uğrnmnkta olan eserleri gör
dükçe yüreğim sızlar. Giılhane parkına a

rasıra giderim. Parkın orta kısmında dört 
kadar pek kıymetli aslan heykeli vı:ırd_ır_ 
Çoluk ÇOCUk bun1ann ıııruncıa ıcpinlrler.Ba 
zıları da çakı pe çlvi ile hAtıralarıru yazar
hır. Ynsak edilmesi için her defa bekçileri 
ve altıkadarlan ikaz ettiğim halde Maale-

miş ve kcndlsile antant kalınmıştır. sef önOne gecllememektedir. Bir metre ka 
Baş pehlivan kendlıılle boy ölçüşmek 

dıır yükseğe kaldırılması veyahut birer isUyen Bandırmalı Kara Ali pehlivan 
ile Himmet pehllvrutların da bu miisa _ parmaklık çekilmesi gibi tedbirleri de s6y-
bakaya davet edilmelerini klilbümüzden lediğim halde aldıran olmadı. Tek çiçeği 

istediği cihetle )<cyfiyetin gazetenizde olmıyan bu parkın her kösesinde çiçeklere 
yazılmasını dileriz. el sürlllmemesi hakkında !!Anlar vardır. Hiç 
Kara Ali ile Hüseyin pehlivanın olma~a bu Aslan heykellerine de blrt'r lev-

pazar günkü Taksim güreşine söz ha asılsa ne olur?. Bu işle al~kadarlann 

verdiklerini işittiğimizden hemen meşgul olacağını ümit ederim.' 

tahkikata başladık. Kara Aliyi bul- * 
duramadık. Fakat onu tanıyanları 

ve niyetlerini bilenleri bulduk. On -
lar diyorlar ki: 

- Kara Ali Hüseyinle Taksim sta
dında tutuşacağını ve kuru güreş ya 
pacaklarını çoktan bildiği için pazar 
güreşine hazırlanmaktadır. Balıkesir 

teklüinden haberi olduğunu bize söy 
lemediği gibi gideceğine dair de bir 
şey konuşmadı. Bu vaziyete göre, 
Kara Ali Hüseyini burada bekliye
cektir, sanırız. 
Şu halde Tekirdağlı Hüseyin peh

livan Balıkesir güreşlerini bitirip 
hemen bir otobüse atlıyacak ve Is
tanbula pazar güreşine yetişmeye 

çalışacaktır. 

Biz aldığımız haberlerden, Kara 
Alinin ve Himmet pehlivanların Ba 
lıkesir güreşlerine gidemiyecekleri 
kanaatine vasıl olduk. 

iki pehlwan daha geliyor 
Pazar günü burada toplanacak o

lan ağır cüsseli pehlivanlarımızla 
güreşmek üzere Avrupadan iki peh
livan getirtileceğini de mevsukan öğ 
rendik. Gelecek pehlivanlardan biri 
Amerikalı Şerman'dır. Diğeri Isvcç 
li Oskar Naygrin'dir. Bu iki pehli
vanın da dalavereli güreşler yapma
dıklnn temin olunuyor. 

Isveçli pehlivan otuz yaşındadır. 
Kilosu 97 dir. Burada ilk ağızda kıy 
metini hakkıyla göstermek üzere 
başpehlivandan evvel iki müsnbakll 
yapılmasına, onlarda muvaffak ol -
duğu takdirde başpehlivanla çar -
pışmasma karar verilmiştir. 

Buldan Ticaret Müme~silliği 

Denizli Ticaret Odasından gönderilen 
mektupta deniyor ki: 

"Buldan Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek 
İktısat Vekflletinin Emrile 1932 yılında O
damıza rabtedilmiştir. 1931 Yılında müs
takil Buldan Odasının Veklıletçe bsdik 

edilmiş Biltçesi yekunu 482 lira 50 Ku
ruştan ibarettir. 

Her ı:ene Vektıletçe tasdik edilen Mü
mcssilllk bütçelerinin tamamen tahakkuku 
görülmemiştir. Denizli Vlltıyetl Ticaret ve 
Sanayi Odası Buldan Tüccarlanndan 1932 

Yllından beri 4435 gibi para tahsil etme
mişti. Bu Odalar kendi varidatlannın u:
lığından dolayı idare edemedikleri için 
lktısat Veklıletince lfığvedilmi~tir. 4435 

Lira gibi bir Biltçeyi tahakkuk ettirmeleri
ne manen ve meddcten imktın yoktur. Bu
rada da 1932 Yılından beri bir Mümessil-
llk mevcuttur." 

MF.MLEKETTE: 

Ayancıkta Bir Spor 

Sahası Açddı 

- İvan Dimitriç, dedi, kuzum 
şu toz da ne oluyor? Zehir midir, 
nedir? 

Papanin içerledi: 
- Zehir sensin, dedi.. Bu ne -

den zehir oluyormuş? Sizin anlıya· 
eağınız buna " tavuk tozu,, derler .. 
Gıda enstitüleri bunu bilhassa be
nim tavsiyem ve talimatım üzeri
ne yaptı .. Bunun içinde ... 

Papanin, fevkalade sevdiği bu 
mevzu üzerinde uzun ,bir konferan 
sa girişti.. Bu tozda nekadar kalori 
bulunduğunu, bunun bilmem kaç 
gramının bilmem nekadar tavuk e
tine bedel olduğunu, bundan köC
te ve saire gibi bir sürü yemekler 
yapılabileceğini uzun uzun anlat
tı. 

- Demek bu tozdan köfte de ya-
pılabilir? diye sorduk .. 

- Hem de nasıl bir köfte? 
Petenin kendini tutamadı: 
- İşte bu güzel, dedi.. Her hal

de bu, şimdiye kada:- Kutupta ya 
pılan bütün yemeklerden daha iyi 
olacak .. Biz rekoru kırmış olaca -
ğız!. 

Bunun yapılış tarzı hakkında Pa 
paninden alelacele izahat aldıktan 
sonra hemen işe giri ti.kc.;;,...· ~-=-==--

Enmühim mesCle toz• n su e 
karıştırılması işi idi. Bunun kıva
mını buldurmak lazımdı . Bu me
sul işi Petenin deruhte etti... Ha
muru o kadar ciddiyetle yoğuru
yordu, ki adeta altınla gümüş ha
litası yapıyor zannettim ... 

Oldukça koyu bir et hamuru 
meydana geldi... Ben de bunu mu
ayene edip bilgiç bir tavırla: 

- iyidir! .. 
Hükmünü verdikten sonra, köf

teleri kocaman tavanın içine sıra
ladık .. Az sonra büyük bir zevkle 
bunların nasıl cızırdadıklannı sey
retmiye başladık. 

Fakat sevincimiz uzun sürmedi. 
Tavadaki köfteler acajp bir istiha 
le geçirdiler .. Evvela şişitiler .. Son 
ra yayıldılar .. Nihayet hep bir a
raya gelerek tuhaf ve sulu bir ma
cun halini aldılar. Biz büyük bir 
dehşet içinde gözümüzün önündc
cereyan eden bu sihirbazlığa ba
kıyorduk-

Nihayet ilk kendine gelen ben 
oldum ... Dehşet içinde tava

ya bakmakta olan Petenin'e döne
rek: 

- Herhalde bu, böyle olmıya
cak, galiba.. dedim. 

Petenin elindeki bıçakla tavada
ki sulu macun karıştırarak birşey 
ler öğrenmiye, bu hokkabazlığın 
sebeplerini anlamıya çalışıyordu. 

Ben onu dürttüm: 
- Herhalde bunun içine konma

sı lazımgelen birşey koymayı u
nutmuş olaca~c;ın?. 

Petenln suratını ekşiterek: 
- Maalesef öyle dedi.. Bunun 

içine galeta tozu koymayı unut
muşum ... 

Elimizde hazır galeta tozu yok
tu .. Galetaları ve çekiçleri elimi
ze alarak bunları karşılıklı dövmi
ye başladık ... Hem bu işi yapıyor, 

hem de böyle belalı bir işe giriş
tiğimizden ötürü kendi kendimize 
küfür ediyorduk... Öyle ya!.. Biz 
kim, köfte yapmak kimdi? .. 

Nihayet galetalar hazırlandı .. 

• • 1111111111111111nı11111 

rine serpmek olacağına karar ver
dik ... 

Hakkiaten düşüncemizde aldan
mamışız ... Tozlan köftelerin üzeri
ne serper serpmez köfteler koyula
şır gibi oldu. Fakat .... bir dakika 
geçmeden bunlar da eskilerinden 
beter bir şekilde sulandılar. Ve bi
ribirlerine yapıştılar ... 

Mesele ciddi bir mahiyet alıyor 
du. Çünkü öğle yemeği zamanı yak 
]aşıyordu. Halbuki biz henüz hiç 
birşey yapmamıştık ... 

Tam biz tavanın başında kıvra
nıp dururken yanımıza tayyareci 
Bobuşkin geldi. .. Bobuşkin kutüp
te aşçılık sahasında Papanin'in en 
tehlikeli bir rnkibi idi... Tavaya, 
şöyle, bir göz attıktan sonra bize 
dönerek gayet alaycı bir sesle: 

- Delikanlılar, dedi, görüyo
rum ki bu işlerde pek acemisiniz! 
Öğrenmek liizım .. Öğrenmek .. Köf 
teleri evvela galeta tozuna bular
lar ve ondan sonra kızartırlar ... 

Biz üçüncü defa kollarımızı sı
vadık ve şu menfur köfteleri yeni 
baştan yapmıya koyulduk. Artık 

bu defa da muvaffak olamazsak 
hepsini buzların üzerine döküp bu 
radan kaçacaktık !. 

Yine eski ameliye 'başladı .. "'köf-
+a.1-- __ .1.... ""~ • • !9 ... -

vaya dizildi.. Kalbimiz atarak bu-
yük bir heyecanla tehlikeli anın ge 
lip geçmesini beklemiye başladık .. 
Fakat Bobuşkin haklı imiş .. Yani 
zaman geçtiği halde köfteler dağıl
mamıştı .• 

F erahladık .. derin derin nefes 
aldık .. Ve benzin ocakların

dan uzaklaşarak-birer sigara tellen
dirdik ... 

Fakat çırağım sigarasını ağzına 
götürmeye vakit bulamadan yerin
den fırladı .. Benzin ocağındaki ben 
zin bitmiş ve ocak sönmüştü ... Bü
tün aksilikler bizde idi... Benzin o
cağını ağzına kadar doldurduk .. Ye 
niden ateşledik ... Tavayı benzin o
cağının üstüne koyarak beklemiye 
başladık ... Biz ocağı doldururken 
köfteler tuttu.. Ateşin üstüne ko

yunca cızırdamıya başladılar .. Ak
si gibi ateş te fazla geldi .. Bütiin 
köfteler yanma tehlikesi geçiriyor 
Jardı ... Çaresiz, benzini azaltmak 
lazımdı ... Tekrar tavayı yere indir 
dim ... Benzin ocağını söndürdüm ... 
Yanındaki vidasını çözerek benzini 
boşaltmıya hazırlandım ... Fakat vi 
danın bir ucunu açmamla beraber 
bir benzin fıskıyesinin yükselmesi 
bir oldu ... 

Arkamdan bir feryat koptu ... Fıs 
kıye halinde sıçrayan benzin doğ
ru tavanın içine gitmişti... Pete
nin bunun için haykırıyordu ... 

Artık olan olmuştu ... Yapılacak 
hiç birşey kalmıyordu ... Esasen ye-
mek zamanı da çatıp gcln)işti... 

Herkes acıkmış, sabırsızlıkla bizim 
gelmemizi bekliyordu ... İki rahmet 
ten birini yapmak mecburiyetinde 
idik: Ya namuskfmınc bir şekilde 
gidip herşeyi itiraf etmek ... Veya
hut hiç ses çıkarmadan köfteleri 
olduğu gibi önlerine koymak .. Pe
tenin köftelerin olduğu gibi götü
rülmesi taraftarı idi: 

- Korkacak ne var?. diyordu .. 
Geçen gün Vodopianov'un koca-
man bir bardak benzin içtiğini gö
zümle gö'rdüm. Benzin zararlı bir 
şey değil ki... 

Çocuğun en çok sevdiği şeyler annesi, gü-
nca Istanbula ve Izmire uğrıyarak larmın hitamından sonra haziran or- neş, su ve temiz havadır. Bunian her gün 
muhtelit takımlarla müsabakalar ya çocuğn veriniz. 

Ayancık, (TAN) - Ayancıkta 

~por faaliyeti gittikçe artmaktadır. 

Buradaki Ayancık spor ve Zingal 
spor klüpleri gençlerin bedeni inki
şaflarını temin etmektedir. Ayancık 
spor klübü 10 bin lira sarfederek bir 
bina ve bir futbol sahası yaptırmış
tır. Bu sahada iki klüp pazar gün
leri karşılaşmaktadır. Buranın en he 
yecanlı ve alakalı maçı, her sene 
tekrar edilen ihtiyar ve genç takım 
ların karşılaşmasıdır. Zingal spor 
klübü, daha ziyade memur ve işçi

lerin toplu bulunduğu bir teşekkül 
olduğundan, voleybol, basketbol, te
nis, koşma ve atlama sporlarına da 
mühim yer vermektedir. 

Fakat ne ben, ne de Petenin bun
ları nasıl ve ne şekilde kullanaca
ğımızı bilmiyorduk ... Uzun tered
dütlerden sonra ikimiz de, en mu
vafık tedbirlerin bu tozları tavada
ki henüz dağılmamış köfteler üze-

Biz aramızda münakaşa edip du 
rurken tayyarenin "lokanta" sın
dan bize seslendiler: 

pacaklardır. talannda yapılması tekarrür etmiş-~ 

Bu müsabakaların milli müke maç tir. 

- Hey aşçılar, neredesiniz?. Ye 
(Devamı 8 incideJ 
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Zelzelenin Büyük Tahribatı 

Zelzele lelôketinJen en ~ok uırar gören vüayetlerimiz: Yukarda Yozgat, Kırıehir. 
'A~ıJa: Çorum ve Çankırı 

Yozgat ve Kırşehirde 500 
Ev Yıkıldı, Hasarat Mühim 

(Btıf' 1 incide) 

çıkta kalan vatandaşların yiyecek 
ve sair ihtiyaçları için buraya gelen 
Kızılay müfettişi emrine 2 bin lira 
gönderilmiştir. Maddi zarar ve zi
yanın miktarı henüz belli olmamak 
la beraber pek büyüktür. 

Kırşehir, 20 (Tan muhabirinden) 
:..._ Dün gece sabaha karşı burada ye 
niden şidedtli bir zelzele oldu. Bir
çok ev yıkıldı. Bu sarsıntının tahri
batı hakkında köylerden henüz taf
silat alınamamıştır. 

Yoı:gatta 

SON DAKİKA 

Yalnız Bir 
Köyde800 

Ölü Var 

rü Bay Fatinlc görüştük. Zelzele 
hakkında bize şu malumatı verdi: 

- Zelzele, Orta Anadoluda oldu. 
Başka bir sahaya taalluku yoktur. 
İstanbulun alakası ise hiç yoktur. 

Zelzele tamamen bitmiştir. Artık de 

vam etmiyecektir. Bu zelzeleyi, baş

ka bir mıntakada yeni birer zelzele 
takip etmek ihtimali de yoktur. Zel 
zelenin merkezini arıyoruz. Henüz 
bulamadık. Sarsıntı oldukça şiddetli 
idi. Birçok telefon ve telgraf hatları 
nın da bozulduğunu haber alıyoruz. 

Zelzelenin şiddetinden, kalemleri 

föahiliye Vekiıil 
izahat Verdi-- ! 1 

Ank•rı, 20 (T•n muhabirinden) -
8Uy0k Millet Meclisinin bugUnkO top 
lıntısı ndı. D•hlllye Veklll B. Sükrü 
K•ya dUn memleketimizin muhtelif 
yerlerinde vuku• gelen yer debrenme 
al etrıfındı ıu lzah•tı vermlttlr: 
"-Sayın •rk•da•l•r, dUn memle • 

ketim iz ansızın bir ıcıya d Uftü. Ve bir 
yıH uğr•dı. DUn ıut biri blrk•ç d•· 
klka geçe memleketin muhtelif yer· 
!erinde az çok hlnedllen bir yer deb· 
renmesl oldu. Topr•k c;öküntUıO en 
çok orta Anadolud• hlnedlldl . Bunun 
merkezi Kır,ehlr. Yozgat ve AkdaO · 
m•denl havıllaldlr. Memleketin bir • 
çok yerleri bu aaraıntıyı h issetti. En 
çok zarara uörıyan K ı rfehlr vıı•vet l· 

m lzd lr. Kırşehir vlllyetl mlzıfe KS,kır 

nahiyesine ba(l lı birçok kSylerde ev 
ler yı kı~ dı. D iğer taraftan Yozgatt3 
ve YerkSyde nah iye binası ve lıt11yon 
blnHı oturulmaz bir h•le geldi. Seki· 
il köyUnde 59 evden 49 u klmllen ha · 
Hrı uğr•mı,tır. Bir lllU ve bir lfe ya . 
rılı vardır. Çoö•lm•mHını temenni 
ettiğimiz bu zararlar hakkındı peydrr 
pey alınacak m•IDmat ajınıla ne,re
dllecektlr. 

Maddi zaruın ehemmiyeti yoktur. 
Bu memleket ve bu mlllet maddi ha. 
uratı eaklılnden d•ha iyi olarak ıfer 
hıl bmlr edebilecek k•bllfyet ve va· 
zlyettedlr. Tıııblatln akılllklerlne dı. I· 

m• göğüı germlye •!ışkın olan mllll'l • 
timiz, memleketimiz tablld lr ki, bunu 
derhal tamir edecek, vııtandaslarım• · 

1 zın gönlUnD •lac•ktır. Bir fefkat nca · 
ljı olan Kızılay cemiyeti derhal zelze · 
leden zar•r görenlerin ve mıtemz .. c!e -
ferin imdadın• koştu. Genls mll<y.n -
t• malzeme glS nderdl. HükOmetlnl.! 
de derhal 30.00C l iralık bir ın,aııt yar 
dımı yapılm .. ı nı gö:reten bir kanun 
llylhasını mecllae ıundu. 

M•ddl zararın asla ehemmlvetl yok 
tur. Fakat asıl bugUn memleketim i • 
zln bir kalp albl etrafında yese d li ı;tu 
Oü haber. 200 vatandafımızın enkıll 
altındı ısım .. ıldlr. Bu. bir tUrlU t~IOfl 
edemlyece!ilmlz bir •cıdır. :T'ıblatln 

tuu,..uz hueketlerl k•rış111nda yapı . 
l•cak ba•k• bir ıey yoktur. Yalnn 
bunların elemlerlne mıtemlerlne ı,. 

tlrlk etmekten bafka bir teY elimiz 
den gelmez. Kazazedeler hOkOmetln lz 
t•rafından ma ddeten v e m i nen te m in 

Yozgat, 20 (Tan muhabirinden) -
Sebili köyündeki 59 evden 49 u yıkıl 
mış ve geri kalanlan da kısmen ha
sara uğramıştır. Buradaki köylüler 
yer sarsıntısı esnasında tarlaların

da bulunduklanndan insanca zayiat 
olmamıştır. Yalnız üç yaşında bir 
yavru, yıkılan enkaz altında kala . 
rak can vermiştir. Bir de yaralı var
dır. Kızılay Yozgat valisinin emrine 
felaketzedeler için bin lira ve 60 ça
dır göndermiştir. Halk bahçe ve mey 
danlarda çadırlar altında bekleşiyor. 

Korku ve telaş var. 

Bu Sabah Saat 5 te yerinden fır}ıyan slsmoğraf aletimiz l~~~----ii!ii!!!ililii~--iiiiiiiiiilıİiiİİ;..,;;İİııııi 
yeniden tanzim edilmiştir. 

Çorumda 
Çorum, 20 (Tan muhabirinden)

Zelzele, civar köylerde birçok tah
ribat yapmıştır. En mühim hasarat, 
Sungurlu nahiyesindedir. bu nahiye 
nin Çoğul, Taşlı ve Evci köylerinde 
5 bina yıkılmış, birçok evler duvar 
lan çatladığı için tehlikeli ve oturul 
maz bir hale gelmiştir. Enkaz altın 
da kalanlardan bir kişi ölmüş, bir 
köylü de ağır surette yaralanmıştır. 

Diğer, köylerden hasar hakkında 
fazla malumat alınamamıştır. 

Dünkü Zelzele 
İstanbul, 20 (A.A.) - Bu gece sa

at 1 i 12 dakika 18 saniye geçe şid
detli ve 2 yi 39 dakika 16 saniye ge 
çe nisbeten hafif iki zelzele kayde -
dilmiştir. Şiddetli kaydedilen birin
cisi dün saat 13 te vukua gelen zel
zeleye nazaran yan şiddettedir. 
Bunların da merkez üstü İstanbulun 
480 kilometre şarkına tesadüf ettik 
leri tahmin olunmaktadır. 

Bunlardan başka bu gece sabah 
8 e kadar ayni merkezden geldiği 
tahmin edilen l O hafif zelzele daha 
kaydedilmiştir. 

Aauthanenln notu: Dünkü :zelzelenln 
" 111<u aaatl 13 aaat "O" dakika iken aeh· 
"e" 13 aaıt "5'' dakika ya.ıılmııtır, tashih 
Olunur. 

Aldığımız Telgraflar 
Kırşehir, 21 (Ankaradan h ususi 

surette giden arkadaşımızdan) - Ev
velki gün gündüz başlıyan ve gece 
tekerrür eden zelzele evvelk iler ka
dar şiddetli olmamak üzere m uh te
lif fasıla larla devam ediyor. Yeral -
tından giirültüler ve ıümbürtüler 

gelmekted ir. Facia merkezi Akpınar 
köyüdür. 300 e\.·i bulunau bu köyde 
299 ev yıkılmıştır Bundan başka Ye 
lek '\'e Develi köyleride hasara uğra 
mışlardır. Kırşehir menılckct has -
tanesine şimdiye kadar 41 yaralı gel 
miştir. Yaralıların içinde bacağı ko
lu kırılanlar ekseriyeti teşkil edi -
yor. Bu köyde çoluk çocuk hep bir
den enkaz altında kalarak ölen aile 
)er vardır. Türk Akpınar köyü peri
şan bir haldedir. Ölenlerin sayısı 
henüz belli değildir. 

Fakat 1000 kadar nüfusu bulu -
nan bu köyden sağ kurtulanların 

sayısı iki ~·üzü geçmiyor. Facia zan
nedildiğinden çok daha biiyüktür. 
Kırşehir lisesi de harap bir haldedir. 
Tedrisat tatil edilmiştir· Şehirde bir 
çok binalar hasara uğramıştır. Türk 
Akpınu köyünde enkaz altından mü 
temadiyen yaralı ve ölii çıkarılıyor. 

RÜŞTÜ 

22 Köyde Mühim 
Hasara+· Var 

* 
Ankara, 20 (A.A.) - Yeni Sovyet 

büyük elçisi B. Rençiyef bugün Ha- ' 
riciye Vekilimizi ziyaretinde Sov -
yet Birliği hükumetinin Kırşehir fe 
laketinden · dolayı taziyelerini bildir 
miş ve Hariciye Vekili tarafından 
kendisine bilmukabele teşekkür ve 
tehassüs ifade olunmuştur. 

* Ankara, 20 (A.A.) - Kırşehir zel 

zelesi münasebetiyle İtalya büyük 

elçisi B. Galli bugün Hariciye Veki

li Dr. Arasa çok samimi bir mektup 

göndererek Türk milletinin uğradığı 

felaketten dolayı İtalya hükumeti -
nin ve bizzat şahsının duyduğu te
essürat ve samimi hissiyatı bildir · 
miş ve Hariciye Vekili de cevaben 
hükumetimizin bu husustaki tahas -
süsat ve teşekküratını ifade etmiş -
tir. 

NAZiLLiDE: 

Boynundan 
Ziynet Altın!arını 
Koparıp Almışlar 

Nazmi, (TAN) - Hamzallı köyün 
de bir ev basılarak soyulmuştur. 
Köyde zengin tanınan 80 yaşlannda 
Mustafa Solak iJe karşısı 60 yaşında 
Fatma ninenin evlerine iki hırsız gir 
miştir. 

Kırşehir, 21 (Su reti mahsusada gi
den arkadaşımızdan) - Vilayet mer
kezine her dakika yeni bir facianın 
tafsilatını veren haberler geliyor. 
Şimdi öğrendiğimize göre Türk Akpı· 
nar köyünden başka 22 köyde bü~·ük 
mikyasta hasarat olmuştur. Biitün Vİ· 
hiyet tam hir heyecan içindedir. Halk 
sokak '\'e bahçelerde yatıyor. 

RÜŞTÜ 

Hırsızlar, sandıkta, sargılar ve ku 
tular içinde bulunan paralarla Fat
ma ninenin boynundaki altınlan ko
parıp almışlar ve kimseye birşey söy 
lememclerini, yoksa öldüreceklerini 
söyleyip sıvışmışlardır. Fakat Fatma 
nine hemen feryadı basmış, komşu

lardan Hüseyin Yetim, Hüseyin Adı
güzel, Ali Edis, Ham Şen, Ali Tun
cel ve camiden çıkan bir kısım cema 
at hırsızların peşine takılmıştır. Teh 
likeyi gören hırsızlardan biri taban
ca ile bunlara ateş etmiş, diğeri a
ykkabılannı çıkarıp bırkmış ve ikisi 
de kaçmışlardır. (1 ) 

1 

'Arnavutluk Krah 
· Zu90'nun Düğün 
Merasimi Yaklaştı 
A rnavutluk Kralı Ahmet Zugo 

nun izdivaç merasimi yak
laştığı için Tiranda hazırlıklar 
başlamıştır. İtalya Hariciye Nazın 
Kont Ciyano, nikah merasiminde 
Arnavutluk Kralının şahidi sıfati
le hazır bulunacaktır. 
Londrada çıkan Sunday Dirspatch, 

Ahmet Zugo'nun şahsiyeti ile iz
divacı hakkında neşrettiği bir ya 
zıda şu mallımatı veriyor: 

"İlkkanunun karları, dağı ge
çen genç bir reisin yüzüne çar
pıyordu . Fakat bu geçidin zorluk
ları, onu da, 3000 adamını da zer
re kadar yıldırmamıştı. 

Çünkü Ahmet Zugo, memleke
tinin menfaati ve iktidar mevkii 
için çarpışıyordu. 

Daha önce ·beş yüz ad~mJ ile 
birlikte memleketten atılmış, ken 
disi de idama mahkum edilmişti. 
Fakat Ahmet Zugo tekrar dön
müş ve 500 adamının sayısı altı 
misline ytikselmişti. Kendisi adım 
adım Arnavutluğun merkezine 
doğru ilerliyordu. 

Harp, Ahmet Zugo için hiç te 
yeni birşey değildi. Kendisi f sken 
der Beyin kanını taşıdığına inanı
yordu. 

Balkan harbi sırasında İstanbul 
da bulunan Ahmet Zugo, Sırplıla
ra karşı hrp etmek üzere askeri 
hayata atılmıştı Büyük harp sıra
sında Arnavutluk beş altı milletin 
çiğnediği bir saha oldu. 1920 de İ
talyanlar memleketin bir kJsmını 
işgal ettiler. Ve Ahmet Zugo ile 
arkadaştan bu işgale karşı gelmek 
için uğraştılar nihayet İtalyanlar 
da Adriytiğin kr.rşı tarafına dön
düler. 

A hmet Zugo ilerledik'e mu
h afazakarlar onun atrııfın-

Macar Prenıeıi Apponyi'nin 
diğer bir resmi 

da toplanıyordu Çünkü halk Fan 
Noli hükumetinin aleyhinde idi. 
Ve Fan Noli silah kuvvetiyle iş 
bşına geçmişti. 

Zugo, döğüşe döğüşc Tiranaya 
girdi ve bir diktatör salahiyeti ile 
iktidan ele aldı . Sivil h ükumetin 
reisi o idi. Ve bütün silahlı kuv
vetler onun emri altında idi. 

1925 senesinin başlarında Ah
met Zugo memleketi örfi idare ile 
ile tutuyordu. Kendisi bu sırada 
Cümhuriyeti ilan etti ve yedi se
ne iş başında kalmak üzere Cüm
hurreisliğine seçildi. 

Fakat Arnavutluk bir hayli ge
ri memleket olduğu için Kral Zu
go kendisine d ost aramış, ve İtal
ya ile b ir dostluk ve emniyet mu
ı:ıhodod yarmıct ı n o ho ......... o hıı 

muahede, tedafüi bir ittifakla tak
viye Olunmuştu İtalya, Amayuı
luğa para ikraz etmiş, daha sonra, 
İtalyanın hakim olduğu bir milli 
banka kurulmuştu. 

Arnavutlukta yeni yollar açıl
mış, bataklıklar kurutulmuş ve 
bunların hepsi İtalyan yardımiyle 
yapılmıştır. İtalyan zabitleri Ar
navut ordusunun talim ve terbi
yesiyle meşgul oluyor. F akat Cümhuriyet idaresi, Ar 

navutlukta çok kısa yaşadı 
ve çok geçmeden Krallığa çevril
di. Hadise 1928 de vuku bulmuş 
ve yeni Krallık merasimle ilan o
lunmuştur. 

Fakat Kral Zugo bekardı. Ve va 
risi yoktu. Bir gün Kral Zugo'nun 
eline bir resim düşmüş ve bu re
sim onu çok alakadar etmişti. Res 
min sahibi sıkı siyah saçlı . iri göz
lü, bir genç kızdı. Güzeldi ve çok 
canlı idi. 

Genç kız, Macaristanın en asil 
ailelerinden birine mensuptu. 

Kral. derhal hemşirelerinden is 
tifade etti ve çok geçmeden Kon
tes Geraldine Apponyı, Tiran sa
rayına davet olundu. 

Davet kabul olundu ve Kontes 
Tiranaya geldi. Kendisi resmindeJ 
de çok güzeldi ve Kral Zugo kara· 
rını verdi. 

Bir akşam sarayın salonlarınııı 
birinde Kral ile hemşireleri vE 
Kontes sinema seyre-diyorlardı. 
Filmin temaşasından sonra, Kral 
Kontese sordu: 

- Bana varır mısınız: 
Kontes cevap verdi : 
- Evet! 

SöCOTTE: 

Bir Amele, Taı 
Altında Ö~dii 

Söğüt, (TAN> - Buradan 2 t 
·· t d ki K "" saa o e e ure kömür kl .. .. k b. oca arında bu 
yu ır taş parçası, kuyulardaki a• 
meleden Ahmet Kavcı ile O B 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden)
Zelzelenin verdiği heyecan devam 
ediyor. Facia yerlerinden gelen fe
ci tafsilat burada derin bir teessür 
'Uyandırmıştır. Hükumet, ölen ve a
ç~kta kalan yüzlerce vatandaşın va
ııyeti ile çok yakından alikadar ol
l'r\uş, icap eden yardımların derhal 
~~Pılrnası için alakadarlara emir ve 

?rlfştfr. Dün gece yarısından son • 

~ laat biri 15 dakika geçe şehrimiz 
~isbeten hafif bir zelzele hisse

• iştir. Buraya gelen malOmata 

göre dün gece Kayseride saat biri 
25 geçe, Sivasta saat biri 35 geçe 
birer hafif zelzele kaydedilmiştir. 

Konya Aksarayında birincisi saat bi 
ri 15 geçe, ikincisi saat 3 ü 15 geçe 
iki hareket olmuştur. Çankında da 
saat 1 i 15 geçe ve şiddetlice bir yer 
sarsıntısı olmuştur. 

ı. Fatin Diyor ki: 

Dün, Kandilli rasathanesi müdil -

Kovalıyanlar, hırsızlardan birinin 
Bereketliden Abdullah olduğunu 

görmüştür. Çalınan para 400 kağıt, 

1 O gümüş lira, 60 kadar da ziynet al
tınıdır. 

Türk ve İslam Eserleri Müzesinin birinci salonunda teşhir edilen bu 
Kur'an Mahfazası. Türk oymacılık ve sadefkarlık sanatının erişilmez 
bir örneğidir. Mütehassırlar, bu mahfazaya çok yüksek bir kıymet bi~
miflerdir. Eser, on altıncı asra aittir. Şimdi Dolmabahçe Sarayındaki Ta
rih Sergisindedir. 

d .,., .. 1 sman a-
a5ın uzer erine düşrnü Ah .. 
·· şı·· Os ş. met ol· 

mu ur. man, hafif bir 
kurtulmuştur. Ocakla ~ara ile 

k "ld r gayrı fenni 
şe ı e açılmış olduğund . . 
memesi ~n te bbü an, ışlettl-

~ ste bulunulrnuı 
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AYDINDA: 

Zeybeği En iyi 
OynıyanBir 
I<öy Halkı 
Aydın, (TAN) - Halltevi bando 

takımı Balta köyüne gitmiş, köylüle
rimize muhtelif havalar çalmıştır. 

Bu köyün delikanlıları ve hatta ihti
yarl~n, orijinalitesini hiç kaybetme
miş hakiki zeybek oyunu oynamakla 
marufturlar. Bandonun gittiği gün 
Balta köyünde akşama kadar eğlenil-
Jlliştir. • 

Sürek Avı 
Aydın, (TAN) - Halkevi avcıla

nndan otuz beşi Ortaklar istasyonu
na gitmişler, oradaı;ı Naipli köyü 
dağlarına çıkarak bir sürek avı yap
mışlardır. Dönüşte Ortaklarda iki sa
at kalınmış, davul ve zurnalar çalı
narak eğlenilmiştir. * Aydın, {TAN) - Söke hususi 
muhasebe tahsildan iken zimmetine 
256 lira geçiren Hamit, ağır ceza 
mahkemesince, beş yıl on ay ağır ha
pise mahkum edilmiştir. 

55 Yaıında Katil Kadın 
Aydın, (TAN) - Sevgilisi ile bir

leşmek için, Ortaklar istasyonu kar
şısındaki evinde uyuyan kocası Rüş
tüyü gece yarısından sonra tabanca 
ile öldüren 55 yaşında Emir Hatice 
hakkında verilmiş olan karar temyiz 
mahkemesince nakzedilmiştir. Ağır 
ceza mahkemesi eski karannda ısrar
la Emir Haticeyi yine 18 yıl ağır ha
pise mahkiım etmiştir. * Aydın, (TAN) - Belediye, gay
ri sıhhi gördüğü şehir içindeki 14 ha
nı kapatmış, bir hana da sıhhi eksik
lerini tamamlaması için 20 gün mü
saade vermiştir. 

GEMLiK HALKEVINDE : AD ANADA: 

Payas Maden 
ihraç iskelesi 

. o:acak 
Adana, {TAN) - Etibank maden

lerinin ihraç iskelesini tesbit etmek 
üzere, mezkur bank inşaat müdürü 
İrfan, makine müdürü Kudret ve 
krom şirketi müdürü Necip ile Eti
bank mektebinin mütehassısı Tans
ley'den mürekkep bir heyet gelmiş, 
Payas, Dörtyol ve Yumurtalık (A
yas) iskelerinde tetkikata başlamış
tır. 

Gemlik Halkevi temsil kolu genç teri "Knvga Sonu" piyesini muvarfa
kıyetle temsil etmişlerdir. 23 Nisanda da "Aynaroz Kadısı,, piyesini oy
nayacaklardır. Resimde Gemlik gençleri grup halinde görülüyor. 

Kuvvetle söylendiğine nazaran, 

Payas iskelesi, Etibank madenlerinin 

ihracı için daha müsait görülmekte

dir. Bu tahakkuk ettiği takdirde, Pa

yasın umran sahasında çabuk ilerli
yeceği iddia olunabilir. Esasen Pa-1 

yas küçük olmakla beraber güzel ve 

kaza olmıya namzet bir nahiyedir. 

KARACABEYDE: 

iyi Su Geliyor 
Fidanlık ve Bir 
Yurt Kuruldu • 
Karacabey, (TAN) - Belediye ta

rafından, üç saat uzaktaki Gölecik 
suyu buraya getirilmektedir. Be
lediye reisi Neşet Torun ve ilçebay 
Remzi Ozman, inşaatın bir an evvel 
bitirilmesine gayret etmektedirler. 

Karacabey, (TAN) - Ziraat fen 
memuru Refik Ekincinin gayretile 
vücude getirilen sekiz dönümlük 
akasya fidanlığından bu yıl beş bin 
fidan alınmıştır. Bunlar köylere ve 
civar kazalara satılmıştır. 

Zirai vaziyet bu sene geçen yıllar 
dakinden iyidir. Halk bir taraftan 
kozacılığa hazırlanmaktadır. Bursa
dan getirilen 150 bin dut fidanı fen
ni şekilde dikilmiştir. 

Memur Yurdu Kuruldu 

KAŞTA: 

ihracatı Artan 
Bir Ege Limanı: 
Şirin Kaş 
Kaş, (TAN) - 70 sene evvel ye

rinde kömür ambarlarından başka bir 
şey bulunmıyan Kaş bugün 700 nü
fuslu küçük, şirin bir kasabacık ha
lini almıştır. Evlerlnin adedi 200 e 
yakındır. 

1 O sene evveline kadar harap bir 
manzara arzeden kasabamız, son yıl 
larda imar edilmeye başlanılmış ve 
çehresi tamamile değişmiştir. Köy -
lerde de umran hareketleri görül
mekte, köylüler yeni evler yapmak 
imkan ve fırsatlannı kaçırmamakta
dır. Bilhassa köy yolları hiç durma
dan ıslah ediliyor. 

Kaşın iktısadi vaziyeti hafif ise 
de, son yıllarda palamut, kereste, kö 

YANDA: 

Doğu Oniversitesi 
Van (TAN) - Alınan haberlere 

göre, Maarif Vekili Saffet Arıkanın 
riyaseti altında bir heyet yakında 
buraya gelecek, Doğu Üniversitesi
nin Vanda mı, yoksa Van gölünün 
başka bir kıyısında mı kurulması la
zım geleceği hakkında tetkiklerde 
bulunup kararını verecektir. 

mür, buğday, arpa, miyankökü, pi
rinç, fasulye gibi, istihsalat ve ihra
catı artmıştır. Kaşın sahilde ve Ro
dos, Meis adaları yakınında bulun
ması, ihracat imkanlarını artırmak
ta, bu da çiftçiyi ve tüccarı daha faz 
la çalışıp daha fazla kazanmaya sev
keyliyen bir sebep olmaktadır. 

(Hikayeden Mahaat) 

Kutupta Bir 
Öğle Yemeği 

(Başı 6 ıncıdaJ 

mekleri göremiyoruz... Haydi ba
kalım... Açlıktan ölüyoruz ... 

Petenin tavayı yakaladığı gibi 
büyük bir soğukkanlılıkla içeri gö 
türdü ... Köftelerin görünüşü. umu
mi bir sevinç doğurdu ... Herkes ye 
rinden fırlıyarak bizi tebrik etti ... 
Peteninle ben masanın bir köşe
sine iliştik ... Süt dökmüş kediler 
gibi fıtnanın kopmasını mütevek-
kilime beklemiye başladık ... 

Köftelerin ilk tadına bakan Vo
dopiyanov oldu.. Köfteden koca-
man bir parça kopararak ağzına 
attı ... Düşünceli bir vaziyetle lok
mayı çiğnedi, sonra bize dönerek: 

- Aferin çocuklar, dedi. En mü 
kemmel bir lokantada bile bundan 
iyisini yapamazlar ... 

Bunun peşinden diğerleri de 
köfteleri atıştırmaya başladılar ... 
Ben, bu olan biten işlerden hiç 
birşey anlamıyordum.. Bu yeme-
ğin bu kadar süratle yendiğini öm
rümde görmemiştim ... Bizim tayya
redekiler köfteleri öyle acele yi
yorlardı ki neredeyse biz bile im-
renecektik... ' 

Benim, köftelere el bile sürmedi
ğimi gören Vodoftiyanov: 

- Sen ne yemiyorsun?. diye sor 
du . 

Ben: 
- Bilmem neden, canım iste

miyor ... 
Tarzında birkaç kelime mınlda

narak hemen yanımdaki ile konuş
maya başladım ... 

Fakat Vodopiyanov yakamı bı
rakmıyordu: 

- Kibarlıktan vazgeç te yemek 
ye!.. diyordu. Sonra birşey bula
mazsın! .. 

Oradakilerden birisi, bu defa da, 
Petenine musallat oldu: 

- Sahi yahu, siz ne diye yemi
yorsunuz? .. 

Petenin büyük bir soğukkanlılık 
la : 

Levazım Amirlii!i it:ınıP.. 1 
Eşya ve Teçhizat anbarı ıçın 50 

bin metre kaneviçe 25 Nisan 938 Pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
Istanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7500 lira, ilk teminatı 562 buçuk li
radır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. isteklilerin ihale
den bir saat evvel kanuni vesikalari
le beraber teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri. "480,, "1898,, ... 

lstanbul Levazım amirliğine bağ
lı müessesat için 25 bin kilo zeytin 
tanesi 25 Nisan 938 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede Levazım 

amirliği satınalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5000 lira, ilk temina
tı 375 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. "481,, "1899,, 

* İdareleri İstanbul levazım amirli-
ğine bağlı müessesat için alınacak 

olan 22 bin kilo taze bakla 35 bin a
det enginar 20 bin kilo Semizotu, 
12 bin kilo bezelya 7500 demet de
reotu, 10 bin adet marul, 10 bin de
met Maydanoz, 11 bin adet yeşil sa
lata, 11 bin demet taze soğanın pa
zarlıkla eksiltmesi 21 Nisan 938 Per 
şembe günü saat 15,30 da Tophane
de Satınalma Komisyonurfda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 5073 
lira ilk teminatı 380 lira 47 ku~ 
tur. Şartnamesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vcsikalarıy 
le beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (2203) 

TAVŞANCILDA : 

Postane isteniyor 

* Aydın, (TAN) - Belediye, zira
at nümune bahçesi karşısındaki mey
danda asri bir mezarlık tesisine ka
rar vermiştir. Mezarlık, 938 mali se
nesinde hazırlanmış olacaktır. 

Karacabey, (TAN) - Malmüdürü 
Osman Inselin gayretile bir "Memur 
lar yurdu" açılmıştır. B~kanlığa Os 
mı:ın Tn"Pl idare mP-mnrluihınA -.::.. 
hendis Niyazi Açar, muhasipliğe Zl 

CEYHANDA iMAR FAALiYETi: 
- Bizim kamım1z tok, dedi. Biz 

kızartırken on taneden fazla köfte 
yedik ... 

Tavşancıl, (TAN) - İki sene evvel 
nahiye merkezi olan Tavşancılda pos
ta ve telgraf idaresi kurulmamıştır. 
Bu sebeple trenlerdeki posta memur
ları, Tavşancıldakilere gönderilen 
mektup, gazete ve saireyi gelişi gü
zel insanlara teslim etmektedirler. 
Bunların yerlerine varması djl bir 
talih işi olmaktadır. Bu derdin izalesi 
1çın aıaıtaaarıarın serı lıımmetı bek-KIRSEHfRDE : 

Halkevinde Konferans 

Veriliyor 
Kırşehir, (TAN) - Halkevt, mu

hitimizin bütün kültürel ihtiyaçları
na cevap vermiye çalışmaktadır. Her 
hafta muntazaman faydalı konferans 
lar verilmektedir. 

Temsil kolu gençleri, 23 nisan bay
ramı için bir müsamere hazırlamak
tadırlar. 

Halkevinin önündeki gazino kaldı
rılmış, orada bir park yapılması için 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

raat Bankası memur muavini Recai 
Pekel, veznedarlığa müstantik Nu
ri Günenç, katipliğe maarif memuru 
Şevki Okyay getirilmişlerdir. Yur -
dun azası 64 ü bulmuştur. Güzel bir 
kitaphanesi ve radyosu da vardır. 

GEMLiKTE: 

Gemlikte Köy Bürosu 

Peteninin bu sözlerini duyar duy 
--- S....,- ~-..:....--, :.& .. ~ 

hakikati söyleseydi de böyle ka-
bahatten büyük özürler atmasaydı. 
Herkes biribirine baktı .. Salonda u
fak bir mırıltı oldu... Buhran baş
göstermişti ... Yemğeini bitirenler
den biri ayağa kalkarak son kalan 
iki köfteyi önümüze itti. Sertçe bir 
sesle: 

- E bari şunları yiyin, dedi.. 

Artık mukavemet etmek mA-

leniyor. 

ler harikulade güzeldi... En ufak 
bir koku bile duyulmuyordu ... İlk 
lokmayı yuttuktan sonra Petcnin'e 
dönerek: 

- Nasıl?. dedim .. : 
Petenin bayağı içerlemiş bir hal-

de: .-
- Biz bu işte öyle bir atladık ki, 

azizim ... Yazık güzelim köftelere .. 
Boşuna yememişiz! .. 

Orta okul direktörü Bekir, okulun 
önündeki parkı ıslaha karar vermiş, 
yüzlerce mazı getirerek diktirtmiştir. 

Gemlik (TAN) - Bu sene burada 
mükemmel bir köy bürosu kurulmuı 
ve 1493 lira 34 kuruş harcanmıştır. 

400 kilometre uzunluğunda telefon 
hattı vücude getirilmiş, buna da 
1888 lira 73 kuruş sarfedilmiştir. 

420 lira 30 kuruş sarfile korucu
lara elbise ve ayakkabı alınmıştır. 

Ceyhan gittikçe rfizel bir şehir haline geliyor. Belediye yeniden bir
çok binalar yaphrmıt, yollar, aiaçlı bulvarlar açtumıştır. Resimde 
.ıtzel bir cadde ıörillilyor. 

nasızdı. Peteninle bakıştık
tan sonra kahkahalarımızı zor zap 
tederek önümüze birer köfte çek
tik... Daha yemeden ağzımızda 
benzinin kokusunu ve tatlımtırak 
lezzetini duyar gibi oluyorduk:. 

İlk lokmaları ağzımıza attık ... 
Çiğnemiye ve biribirimize bakmı
ya başladık ... Fakat hayret .. Köfte-

Herkes hayretle bizim bu konuş 
mamızı dinliyordu. Oturup herşeyi 
anlatmak icap etti .. Bizim halimize 
uzun uzun güldüler .. Bizse, tayyare 
benzininin harikulade uçuş hassa
sını düşünerek asık bir suratla ak
§8tlla kadar aç aç dolaştık ... 

bildiğim için, yüksek sesle bağ1r:mağa, bana vaktimi 
kaybettirdikleri için bunları muahazeye başladım. 
Fakat hala beni Sender'in şahsiyetini çalmakla it
ham ediyorlardı. 

Fena halde kızdım, hepsini tahkire başladım. Bu 
şekilde aptallıkların bize harbi kaybettireceğini söy
ledim. Hayretle yüzüme bakıyor, h81a beni yakalayıp 
götürmek istiyorlardı. Götürmelerine izin vermek
ten başka çare kalmamıştı. Mahalfi komitede beni 
gayet fena karşıladılar. Ben daha birşey söylemeden, 
komitedekilerden biri beni tevkif edenlere yüksek 
sesle çıkıştı. Orasının polis istasyonu olmadığını, a
damları tevkü edip oraya götürmenin münasebetsiz 
olduğıınu söyledi. Fakat bu sözlerin arasında eğer 
ben bir iş üstünde yakalanmışsam, bu lekenin bana 
ait olduğunu da ilave etti. 

Ben gülerek, nefretle bunu reddettim. Fakat tavır -
}arından, ve işlerin gidişinden bu meselenin beni me 
zarlığa pek güzel götürebileceğini görüyordum. Tek
rar sesimi yükselttim, öyle şiddetli bir lisan kullan
dım ki, içlerinden birisi riıvelverini masanın üstüne 
koydu ve patlatmıya başladı, kurşunlardan biri bir ar 
kadaşı, veya gizli düşmanlardan birini öldürebilirdi. 
Nihayet bunları kandırdım, fakat beni otomobille e
vime götüremiycceklerini söyledikleri zaman, saba
hın da beşi olmuştu. Beni öldürmeye teşebbüs ettik
leri halde, ortada değişmiş bir vaziyet yokken gitme
me müsaade etmelerinin budalalık olduğunu söyliye 
cektim, fakat münakaşanın tekrar karışacağını düşü
nerek vazgeçtim. 

Eve yürüyerek gittim. Yolda ikide bir karakollar 
durduruyordu, fakat bunlara, geçmek için ismimi söy 
lemek kafiydi. HattA bir karakoldan ötekine bana 

, müşkülat çıkarmamalan için emirler dahi veriyor
lardı. Madridin çok garip bir görünüşü vardı. Bütün 
pencereler, balkonlar açıktı, bütün sokağa bakan ya 
tak odalannda ışıklar Y,anıyordu, fakat sokaklar ka
ranlıktı. En büyük binalar karanlık ve bomboştu. 
Madıid, tıpkı teffaf bir biaaya benliJordu. :S... mıi 

A 
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betçinliı biri seslenyiordu: 

- O'Donell sokağına gitmeyiniz, orası tehlikelidir. 
Alcala tarafından gidiniz. 

İkide bir korka korka atılan rüvelver sesleri du-
yuluyor, ve sonra birdenbire kesiliyordu. Fakat bun
lar Guadarramadan gelen bir adamı korkutamazdı. 
Ben kalenderane yürüyor, tenha görünen sokak
lan tercih ediyordum. Alcalanın köşesi, ve Prencipe 
de Verzara pek 19hane idiler. Zenginlerin en büyük 
evlerindeki avizelerin haşmetli ışık yağmuru pence
relerden dışanya aksediyordu. Çünkü evlere pence
re ve balkonların aydınlık tutulması emri veril
mişti. Bundan maksat ta evlerde saklanan faşistleri 
kolaylıkla bulabilmekti. Her gece bunlardan biri, e
linde silahile yakalanıyordu. Bunlara tatbik edilen 
iki nevi ceza şekli vardı. Bazan elinden silahını alır, 
kendini ya pencereden, ya balkondan sokağa atar
lar, yahut en yakın siyasi teşkilata götürürlerdi. Sa
bah olunca cesetleri şehrin haricine nakletmesi için 
Salibiahmere telefon ederlerdi. Yalnız şüpheli olan
ları emniyeti umumiyeye götürürler, bunları adi mah 
kemelere teslim ederlerdi. 

İşte ben, bu garip ışıklarla aydınlatılmış, Madridin 
en karışık sokaklarından böylece geçtim. Evime gel
diğim zaman gün doğmuştu. Yatmadım. Bir kadın 
arkadaşıma telefon ettim, fakat onu bulamadım (ta
bii bu telefon edilecek bir saat değildi) hemen bir 
mektup yazıp postaya verdim. Bundan sonra Guadar 
WJ• ,.__ '* ın sndwe ftl'dlilm 1 t • .,. 

gittim, kumandan otomobili ile beni oraya götnrecek 
ti. Kumandan söz verdiği dakikada oraya gelmişti, 
fakat bana öğleye kadar hareket edemiyeceğini söy
ledi. Gidilemiyeceği için otomobilini bana verdi. Ben 
de Müdafaai Milliye Nezaretine bir yazıcılar teş
kilatının şubelerine, en sonra da Guadarramaya gi
deceğini haber aldığım beşinci alayın barakalarına 
gittim. 

Bu küçük gezintide, sathi olmakla beraber yeni mü 
şahedeler elde etmiye muvaffak oldum. Yazıcılar teş 
kilatında bir tek mul)arrir bulmadım, fakat birçok 
züppelere rastgeldim, hadiselerin manası bu kadar 
açık belirdiği bu dakikalarda bunlann hareket tarz
larını öğrenmek benim için bir zevkti. Bu züppelere 
Müdafaai Milliye Nezaretinde de rastladım. Bunların 

birçoğunun ismini bilmiyordum, fakat bunları pek 
çok yerlerde, müteaddit defalar görmüştüm. Resim
de bunlar da tanınmış insanlar kategorisine geçmiş
lerdi. Bunlar hiç beklenmeden yalnız çok görüldük
leri için insanın hayatına karışıverirler. Ne aktör, ne 
de eserin muharriri olmadıkları halde bunları tiyat
ro sahnelerinin arkasında görürsünüz, yazı yazma
dıkları halde muharrirlerin içtimalannda, resimden 

. çakmadıkları halde ressamlann klüplerinde bulunur 
lar. Bunlar her yerde sanat üzentileri olduklan için 
bunları ateş etmeseler de siperlerde de göreceğimi 
sanmıştım. Fakat bu sahada züppelikleri iflas etmişti. 
Bunları bir alay mevzuu olarak alamazsınız, çünkü 
pak çok arem bunlar kendilerini birçok yerlerde 

iyi muhakemeli ve istidat sahibi adamlar diye kabul 
ettirirler. Bunların kudreti, hercailiklerinde, hemen 
bir muhit yaratmak züppelikliğindedir. Bunların a
rasında iddialı şairler bulunur, daima aralarında a
vam dedikleri halka çirkin bir güzellik telkinine ça
lışan cinsiyetini bozmuş, kadınlaşmış bir erkek var
dır, veya kadın tipini, sert çehresile bozan, içinde ka 
dın hazzı bulunmadığı halde, aklınca kadın alBkuı 
uyandıracak sırrı keşfeden, taklitlerile, edalarile bir 
kadın şahsiyeti temsil etmiye çalışan anormal efemi
ne tipler vardır. 

Beni büyük bir tecessüsle karşıladılar. Guadarra
ma'dan geldiğimi söylediğim, ve oranın vaziyetini 
anlattığım zaman, kendi iddialarile beni tashihe ça
lıştılar. Kendilerinin bu sırları bildiğini gösteren bir 
tavır takındılar, bütün hadiseleri kabul eder görün
düler, fırtınalara, heyelanlara kumanda veren bir 
ton takındılar, tayfunların yolunu değiştirip başka 
bir istikamete çevirmeye özendiler. 

Guadarrama'da olup bitenlerin hakikatini bana 
anlatmıya çalıştılar. Bunları önce büyük bir merak
la dinledim, fakat bana öyle yalanlar, öyle deli saç
maları söylediler ki, bir saniye kendimi delilerin 
veya isteriklerin arasına düşmüş sandım. (Bunlar 
her şeyi herkesten iyi bildiklerini id dia etmek ma
nisine tutlmuş bir nevi isteriklerdir, bu sebeple ga
yet kolaylıkla hakimiyetlerini ilan ederler}. Bana 
intihar eden miralayın nasıl öldüğünü, üzerimizde 
uçan tayyarelerin uçarken neler yaptıklarını anlat
tılar. Ben bunlara itiraz ettim, fikirlerimiz birleş
meyince, benimle beraber Guadarrama'ya gelip han
gimizin haklı olduğunu ispat etmeyi teklif ettiler. 
Bazıları sapsarı kesildiler, diğer cephelerden bahse 
başladılar. Bazıları benim fikirlerimi tecnvuzkara
ne bulduklarını bana söylemeden, kızdılar. 

Hemen taktiklerini değiştirdiler. Toledo'dan, 
Cordoba'dan, Hueska'dan bahis açtılar. Ben bunları 
yine ayni müstehzi nefretle, tıpkı bir gece evvel a
narşistleri dinlediğim gibi dinledim. (Devamı t.•ar) .. 
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'~Artık Ben de Yakında 
Sizden Ayrılıyorum,, 

Bu karar verildikten sonra, işe 
girişilmişti. {Gimri) köyünden ye
di, sekiz kilometre yukarda 
Diknik mevkiindc, şimalden gelen 
Yolların birleştiği noktada, aşağı
daki dereye aykın, üç katlı bir du 
Var inşa etmişler .. bu duvann ild 
taraflannda taş siperler vücude ge
tirmişler .• Dış duvarın yakınında 
da - yine taştan - iki küçük ev ya
parak, buraya yerleşmişlerdi. 

F akat çok gariptir ki, bu iş-
ler görülürken, Gazi Mo

hammedin ruhunda ve maneviya
tında artık hayattan uzaklaşaca -
iına dair birtakım hisler uyanmıya 
başlamıştı. 

Gimride ikamet eden dayısının 
kızı ve Şamilin halazadesi, bir gün 
akrabalarından birkaç kadınla Di
kik mevkiine gelmiş, Gazi Moham
ınet ile Şamili ziyaret etmişti.. Bu 
zj_yaret esnasında Gazi Moham -
ınet, ha.yatın faniliğine dair ba
zı şeyler söyledikten sonra: 

- Nitekim, artık ben de yakın
da sizden aynlacağım. 

Demişti. 
Bu sözlere fena halde müteessir 

olan kadınlar: 
- Sen gidersen, bizim halimiz 

ne olur? 
Diye, feryat ederek hıçkıra hıç

kıra ağlamıya başlamışlardı. 
Gazi Mohammet, onları güçlük

le teskin edebilmiş, ve: 
- Ne korkuyorsunuz? Ben gi

dersem, Şamil var. O, benim yok
luğumu aratmıyacaktır. 

Buna ok biiyük imanım var. 
Onun için, siz de müsterih olunuz. 

Diye, teselli eylemişti. 
Kadınlardan biri: 
- Şhmil, senden aynlmaz: O, 

Ölümde de seni takip eder. 
Demişti. O zaman Gazi Moham

?net, memnun bir tebessümle gü
lerek, şu cevabı vermişti: 

- Hakkın var. Ben de bundan 
korkuyorum. Fakat, gördüğüm bir 
rüya üzerine Şamilin yaşıyacağı-
na hükmediyorum ve bundan do
layı da seviniyorum. Bakınız, size 
gördüğüm o rüyayı nakledeyim ... 

Gürül gürül büyük bir nehir üze
rinde, iki direk yüzüyordu. Bu 

direğin biri benimdi. Diğeri de Şa
ll'lilin ... Benim direğim, suyun akın
tısına kapılarak akıp gitti. Şamilin 
direği ise, bir kenara ilişerek o
l'ada tevakkuf etti... Bundan anlı -
:'torum ki, Şamil ile beraber, bü -
:'tük bir cereyana kapılacağız. Şa -
fnil kurtulacak. Ben ... 
Radınlar rica etmişlerdi. Onun 

SOılerini ikmal ettirmemişlerdi. 

Y ine o günlerde, Gazi Moham
medin canını sıkan bir va

lta olmuştu. 
l<ırımın Bahçe saray şehri ule

lt\asından Hasan Hüseyin Molla a
dtrıda bir adam vardı. Çarlığın o 
ba\1aliyi istila etmesinden sonra bu 
'danı oralarda barınamamış. Kaf
ltasyaya hicrete mecbur kalmıştı. 

l:Iasan Hüseyin, bir müddet şu
~da, burada gezdikten sonra, Ga
~ l\iohammedin yanına gelmişti. 
Oaıi. Mohammet, bu adamın ilmi
~ hürmet ederek kendisini yanın
fst tnisafir etmiş .. bütün refah ve 

~ahatini temin eylemişti. Çeçe
b" ana gittiır.i zaman da beraber 
.:.Ot.. 6 

ti. arerek ona orada vazife vermiş-
~ asan Hüseyin Molla, bütün Çe
l/en köylerini gezecek .. cihadın farz 
~ faüıeti hakkında halka vaaz-

Verecekti. 
aq~azi Molla, naklettiğimiz hadi
bu d~ayısile geri çekildiği zaman, 
ela asan Hüseyin Molla, ora
ltaı-ı kalmıştı. Ve işler, birdenbire 
l>a~ış, yollar o kadar süratle ka 
tıı.. b ıştı ki, Ga:tl Mohammet ar -
~fl\ u adamdan bir daha haber ala-

l ı§tı. 

t\lı!; ~mdi kazaklann elinden kur 
bır iki Çeçen gelerek tek -

rar Gazi Mohammedin bayrağı al
tına girmişlerdi. Gazi Mohammet, 
Çeçenistanda cereyan eden vaka
lan sormıya başlamıştı. Bir aralık 
Hasan Hüseyin Mollayı hatırla -

mıştı. 
- O zavallı adamı, oraya bırak-

tık, acaba, ne oldu? 
Demişti. Çeçenler, hiç tereddüt 

etmeden cevap vermişlerdi: 
- Biz onu öldürdük. 
Gazi Mohammet, hayret etmiş-

ti. 
- Sebep? 
- Çünkü, siz bu tarafa avdet et-

tikten sonra, o adam da çarın ku
mandan ve zabitlcrile birleşti. Biz 
de, yakalayıp öldürdük. 

Gazi Mohammet, acı bir tecs -
sürle kaşlarını çatmıştı. Ve der
hal başını Şamile çevirerek: 

- İşittin mi, Şamil? Bu adam
lar, çok iyi hareket etmişler .. İha
net edenler ölüme müstahaktır. 

Benim bile en küçük bir ihanetimi 
hissederseniz, hiç tereddüt etme -
den öldürünüz. 

Diye bağırmıştı. 

ı şte bu sıralarda, Kafkas 
ordusu kumandanı ge

neral Veliaminof, Çeçenistandaki 
işlerini bitirmiş, cenuba doğru sark 
mıya başlamıştı. 

Gazi Mohammet, bunu haber a
lır almaz, derhal l Gimri) etrafında 
müdafaa tertibatı almakla bera -
ber, Şamil ile beraber altmış mü
rit alarak kendisi de Dikinikte.ki 
müstahkem mevkie kapanmıştı. 

Bu geçit elde bulundukça, Rus
lar aşağıya gcçmiye muvaffak o
lamıyacaklardı. Ayni zamanda Ga
zi Mohammet, bütün maiyeti erka
nı ile gelip kendisine iltihak etmesi 
için Hamzat Beye de haber yolla
mıştı. O kuvvet te geldiği takdir
de artık Ruslar, ciddi bir mania 
karşısında kalacaklardı. 

Ordu kumandanı casusları vası
tasile, geçidin kapatıldığını duy -
muştu. Fakat Gazi Mohammet ile 
Şamilin orada olduğunu bilmiyor
du. Onları (Gimri) yi müdafaa e-
deceklerini zannediyordu. 
' Onun için, geçidin kapanmış ol
masına o kadar ehemmiyet ver -
medi. Yolu kapıyanlan oradan sö. 
küp atmak için kuvvetlice bir müf
reze gönderdi. 

Bu müfrezenin kumandam olan 
mağrur zabit, karşısında adi bir 
duvar ile iki evden ibaret, ehem
miyetsiz bir mania görünce, hiç 
tereddüt etmeden ileri atıldı. Fa
kat, mazgallardan boşanan öyle 
bir yaylım ateşi ile karşılaştı ki, 
başta kendisi olmak üzere, bütün 
o kıta, orakla biçilmiş gibi serildi, 
kaldı. 

Diğer alaylar, uzakta değiller
di. Bu müthiş ateşi duyar duymaz, 
mühim bir hadise olduğunu hisset
mişler, derhal onlar da koşup gel
mişlerdi ve, duvarın önündeki man 
zaranın fecaatini görür görmez, 
bütün şiddetlerile onlar da hücu
ma geçmişlerdi. 
Kanlı bir mücadele başlamıştı. 

Fakat müdafaa o kadar kuvvetli 
idi ki, Rusların bütün hücum saf
ları, mazgallardan sel gibi boşa -
nan ateşlere dayanamıyorlar .. mü 
him zayiat vererek geri çekiliyor
lardı. 

B u korkunç müsademe yeri
ne ordu kumandanı da gel

mişti. O taş duvarla iki küçük eve 
sığınmış olan bir avuç kahramanı 
oldukları yerde imha etmek için 
mühim tedbirlere girişmişti. Fa
kat o anda, Gazi Mohammet ile 

şamili sevindirecek, ordu kuman - . 
danını da telaşa düşürecek bir ha
dise zuhur etmişti. Ve iki tarafın 
da gözleri, şarktaki yüksek ~ağ~a
rın arasından inen yola çevrılmış-

ti. b. -
Yolda mühim miktarda ır su-

vari ıutası ağır ağır iniyor, Rus-

lann vaziyetleri, tehlikeye giriyor
du. 

Bu atlılar Hamzat Beyin kuvve
ti idi. Gazi Mohammedin bu güzide 

naibi, onun emrini alır almaz, der 
hal hareket edip süratle buraya gel
mişti. Ve, bulunduğu yüksek mev
kiden mücadele sahnesinin vazi -
yetini görür görmez, yapacağı iş
te tereddüt etmişti. 

Fakat onun bu tereddüdü uzun 
sürmemişti. Müritlerin şiddetle mü 
dafaa ettikleri duvara hücum e
den Rus kuvvetlerinin gerisine ta
arruz ederek muhacimleri iki ateş 
arasında bırakmak istemişti. 

Hamzat Beyin hareketini ehem
miyetle tarassut eden Rus ordu ku
mandanı, derhal onun maksadını 

keşfetmişti. Eğer bu hareket de
vam ederse Hamzat Bey, başku

mandan (general Posen)in karar
gahında bulunan kısmı külli ile bu
radaki fırka arası na girecekti. Ve 
hiç şüphesiz ki, bu müritler, yine 
müthiş telefat verdireccklerdi. O
nun için kumandan derhal hareke
te geçti. Bütün kuvvetini toplı

yarak Hamzat Beyin karşısına di
kildi. 

Hamzat Bey ile müritler, bu 
maniayı yanp geçebilirlerdi. Fa
kat, birdenbire vaziyet değişiver
mişti. Geçidin başından, yeni bir 
Rus alayı zuhür edivermişti. Her 
taraftan, çılgınca: 

- Hurraaa!. 
Sesleri yükselmişti. Bütün o dağ

lar, taşlar, uçurumlar ve yalçın ka
yalar, inim inim inlemişti. 

Biraz evvel Ruı; generalinin ma
ruz kaldığı tehlikeye, şimdi de 
Hamzat Bey girmişti. İşte bu daki
ka, öyle bir dakika idi ki, mürit
ler harbinin tarihi, tam bir dönüm 
noktasına gelmişti. (Devamı var) 

Bu başlığı belki yazılanmın hep· 
si için münasip görürsünüz; fakat 
bu sefer bahis gerçekten tıraş üze· 
rinedir. 

Bu zamanda, tıraş olmak erkek
ler için önemli bir meseledir. Ka
dınların saçı da onların başına bir 
dert olmakla beraber, kendileri öy 
le saymazlar, giizelliklerini arhr· 
mak için iyi bir vasıta tutarak saç
Jarile nekadar çok me~gul olsalar, 
vakitlerine acımazlar. 

Halbuki erkeklerin sakalı, eski· 
den uzun bınkıldığı zamanlarda 
bile, gece yorganın içinde mi, yok
sa dışarısında mı bırakılması iyi O· 

lacağını dü~iinerek ba~luına hü· 
yük dert olurmuş. Şimdi kendisini 
medeni sa~·an her erkek her giin ta 
ze tıraş olmıya mecbur olduğun
dan erkeklerin sakalı daha büyük 
bir derttir. 

Bunu düşünen iki Amerikalı he· 
kim, Hollandar ile Kasclman, tam 
dört yıl, 31 kişi iizerinde tıraş tec
rübeleri yaparak yiizi.i acıtmadan, 
hem de perdahlı olarak, tıraş ol -
mak için yiizün ııahunlanması, us
turanın gezdirilmesi, tıraştan son
ra yapılması lazım gelen şeyler fi. 
zerine derin tetkiklerde bulun • 
muşlar. 

Bu tetkiklerin neticesi genç ol
sun, yaşlı olsun, erkek okuyucula
rımın hepsine alaka verir diye sa· 
nıyorum. Çünkii bu zamanda yaşlı 
oJ;.,ak ta beyaz sakalları uzatmak 
için insana bir hak verdirmiyor. 
Onun için erkek okuyuculanmdan, 
hu gerçekten marazi tıraş bahsine 
birkaç gün tahammül etmelerini 
rica edeceğim. Bayan okuyuculan
ma gelince, onların saçlanndan ho
rada haylice çok bahsedildiğinden, 
birkaç gün yalnız erkeklerin sa -
kallarından bahsedilmesine gücen
meııeler gerektir. 

Zaten benim tanıdığım, hem de 
ıenç bayanlal' arasında, her Hbah 
eşlerinin sakalını tıraş etmekten 
zevk alıınlar nrdır. Erkek ıiçin de 
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Tamamen Satıldı :. Ziraat Bankası dün Anadolu ve 

· Fransa, Üç 
Aylık Kontenajn 
Müsaadesi Verdi Saray yumuşak buğdaylanndan 7-8 , 

çavdarlı 405 bin kilo ve 7 - 8 çavdar 
1937 senesinin Türkiye yulaf mah

sulü tamamen satılmış bulunuyor. 
Yurdumuzdan arpa alan dış memle
ketler bu yıl fazla miktarda yulaf al 
mışlardır. İç piyasalarda da yerli sa 
tışlar artmıştır. Müteahhitler yulaf 
açıklarını kapatmak için yulaf ye
tiştiren mıntakalardan mal aramak 
ta iseler de bulamıyorlar. Yulaf sto 
kunun eritilmesi yüzünden piyasa 
yükselmiş ve kilosu 5,25 kuruşa sa
tılmıştır. Dün piyasamızdan otuz bin 
kiloluk bir parti 5,25 kuruştan müte
ahhitler tarafından alınmıştır. Malın 
bitmiş olması yulaf fiyatını buğday 

fiyatı derecesine getirmiştir. 

Peynir Fiyatları Yüksek 
Peynir fiyatları yüksekliğini mu

hafaza etmektedir. Bu kış yurdun 
muhtelü mıntakalanndaki hayvan 
zayiatı süt miktarını azaltmış oldu
ğundan peynirlerin ucuzlaması 

mümkün görülmemektedir. Taze be
yaz peynirlerin dün kilosu 32,37 -
36,36 kuruş arasında ve kaşer pey
nirleri de 52,20 kuruştan verilmiştir 
İstanbul civarındaki ağıllarda istih
sal olunan koyun sütlerinin halisi 
toptan ve kilosu 12 kuruştan bağla
nılmıştır. Keçi sütleri ise kilosu 6 - 7 
kuruştan fazla değildir. 

ADANADA: 

lı sert buğdaylardan 180 bin kiloluk 1 

partiler satmıljbr. Yumuljaklar 1>,28 
ve seriler 5,20 kuruştan verilmiştir. ' 
Tilccar nAmına yedi vagon bufday • 
gelmiş 5,14,5 - 5,28 kuruştan mra 
mallar ve 6,12 - 6,20 kuruştan Polat
lının ekstra buğdaylan satılmıştır. • 

* 

Fransa Ticaret Nezareti Türkiye 
mahsulatı için üçüncü devre konten 
jan listesini neşretmitşir. Yurdumuz 
dan Nisan, Mayıs, Haziran aylan 
için üç aylık kontenjan olarak veri
len ithal müsaadesi şu maddelere 
aittir: Kental olarak, 300 kental ka-

Anadolu malı otuz. bin kilo arpa buklu yumurta, 200 yumurta akı, 
4,10 kuruştan, 15 bin kilo çavdar 
5,11 den, 40 bin kilo Antalya mısırı 250 şekersiz yumurta sansı, 40 şe-
çuvallı 5,10 kuruştan, bir miktar iç • kerli yumurta sansı, 750 arpa, 5000 
ceviz kilosu 30 kuruştan ve iç tom- 1 (doğru ithal .Jcaydiyle} tane mısır, 

bul fındıklardan bir parti 36,25 - 37 12500 (muvakkat ithal kaydiyle) ta-
• kuruş arasında sa~tır. • ne mısır, 9000 kuru bakla, 200 kuru 

* İhracat için dün de blr miktar av fasulya, 120 kabuklu ceviz, 246 iç ce 
ı derisi satılmıştır. Kunduz derileri • vizdir. Temmuz, Ağustos ve Eylul 
: iskontolu olarak çifti 1000 - 1300 ku aylan için de üç aylık ve dördüncü 

ruştnn; vaşak derileri ayni şartla • devre kontenjanı tesbit edilmekte-
çifti 900 - 1300 kuruştan, Karadeniz dir. 
mıntakasının tilki derileri iskontolu f 
olarak çifti 200 - 500 kuruştan ve 
en iyi s~me mallar 600 - 1375 ku - ı 
ruştan verHmlştlr. ı 

···························-
BORSALARDA : 

Bankanın Bu~day 
1 

Satııı Hararetlendi 

Japonyaya Gönderilen 
Mallar 

Japonyaya takas suretiyle gönde
rilen mallanmız arasında son bir 
parti 120 balyalık tiftik mevcuttur. 
Bazı firmalann gönderdikleri nümu 
neler üzerine Japonların piyasam12. 
da non beş bin balya miktannda tif
tik alacakları söyleniyor. Mevcut 
stok malın ehemmiyetli bir kmnı 
böyle bir satış ile karşılaşırsa geçen 
senenin mallanndan on bin balya 
kadar mal kalmış olacaktır. 

ODADA: 

Ziraat Bankasının buğday satış

ları gittikçe hararetlenmiye başla

mıştır. Bankanın piyasada tesis etti

ği vaziyet bütün alıcıları peşin para 

ile mal almıya alıştırmıştır. Bu sa-
Maden Suyu Kalmadı _ tışların yalnız kırmacı ve fabrikatör 

Adana, (TAN) - Burada Afyonka lzmir Fuarı için 

Müracaatlar Artıyor 
rahisar maden suyu bulmak imkanı . Jere tahsis edilmesi şehrimizin ek-
kalmamıştır. Eczahanelerde ve diğer mek ve un ihtiyacım temin için ol
satış yerlerinde mevcut bitmiştir. duğuna göre yapılan unlann da yal
Böyle buhranlara meydan kalmama nız şehir ihtiyacına kullanılması la· 
sı için alakadarların hesaplı harelret zım gelir. Banka, bu ciheti göz önün 
etmeleri temenni olunmaktadır. 
GlRESUNDA : de tutarak, İstanbulun ihtiyacı için 

İzmir Fuan için çıkan talipler 
gittikçe artmıştır. Pavyonların ek
serisi tutulmuş ve bir kısım yerler 
de tamamen kiralanmıştır. Fuann bi 
rinci ve ikinci derecedeki pavyon-

satılan buğdaylardan yapılacak un-

68 Bin Liraya Mektep lann da yalnız şehrimiz için satıl- lannın ekserisi ecnebi firmalar ta-

Giresun, (TAN) - 68017 lira 33 ması lizım geldiğini alakadarlara rafından kiralanmıştır. Kültür Park 
kuru~ bedeli keşini, on dersaneU ve bildirmiştir. Şehrimizden başka bir taki Sergi Sarayının inşaah ancak 
üç katlı ilk okul binasının kagir ve mıntakaya un gönderenlerin veya iki senede bi~ğip~ bu sene pa,t'· 
betonarme bsımlannın in§&SJ kın parterleri arasındaki yerlere ye 
41321 lira 82 kuru... ihale -..:ııı·ımi-.. ba§ka bir §ehre banka buğdayındaB İk 

r- eu ~ ni pavyonlar kurulmaktadır. tısat 
tir. Bu inşaat eyl(ıl sonunda bitm.i§ yapılmış un satanlann cezalandın!- Vekaletinden İstanbul konservecile-
olacaktır. ması cihetine gidilecektir. rine gönderilen bir tebliğde konser-

en büyük sabah keyfi eşi tarafın
dan - sözle değil • gerçekten tıraş 
edilmektir. Bayan okuyuculanm a
rasında, bu işi kendilerine zevk e
dinmiş olanlar, Amerikalı hekim
ler:~ öğütlerinden istifade eder -
ler. 

Hekimler, tıraş işine kan.-nca, 
berberler gibi usturayı bilemekle 
işe başlamıyarak, her şeyden önce 
işin tarihine kadar çıkacaklan ta
biidir. 

Bizim daha sakalımız bitm'edili 
zamanlarda, tıraş olmanın yeni• bir 
kat olduğunu, Yavuz Selim tahta 
çıktığı vakit, onun da sakalını eli
mize alırız, diyenler bulunduğu i
çin Yavuzun sakalını kimsenin e
line vermemek üzere hra~ ettir
miş olduğunu rivayet ederlerdi a
ma, doğrusu, erkeklerin tıraş ol
maın ondan pek eski bir usuldür. 

Eııki Romalıların hayatını tas
v'.lr edt"n o ölmez Ko Vadis roma· 
nını okudunuzsa,o vakit te erkek
lerin her gün tıraş olmalan mü
him bir iş olduğunu görmüşsünüz
dür. Zaten Romalılardan önceki za 
manlarda da, tarihte nekadar ge
riye gidilse, tıraş her vakit var -
dır. En eski zamanlara ait arkeolo
ji araı;tırmalannda ustura işini gö
ren aletler daima bulunmuştur. 

O halde erkekler niç:b tıraş ol
mıya liizum görmüşler? Kimisi te
mizlik için der. Fakat kirli erkc.-k
ler de tıraş olurlar. Kimisi kadın· 
lara kendilerin& beğendirmek için, 
der. Halbuki ııakal. bıyık tıraş et
mek tekrar moda olmadan önce ka 
dınlar erkekleri yine beğenirler
di. Bıyıksız bir erkek tarafından 
öpülmekten hoşlanmıyan kadınla
rın çok olduğu bile rivayet edilir
di. 

Benim fikrimce, erkekler sakal
larını eşlerinin eline vermemek ~ 
çin traş olmayı düşünmtiı;ler ve hını 
da da aldanmışlardır· ÇUnkft tnş 
olmuı erkeğin de sakalı yine ka
dının elindedir. 

Hayvan Borsasında ve fabrikalarının cazip bir §ekilde 
Evvelki gün hayvan borsası satıı- Fuara lştirak etmeleri tavsiye olun

lannda piyasaya pek az koyun geti- muştur. Fabrikatörler müşterek bir 
standard yapmayı ve konservelerin 

rilmi§tir. Satılanlar: On beyaz kara- faydalannı halka tanıtmak için ted-
man, otuz kıvırcık, seksen altı kara bir almayı düşünmektedirler. 
yaka, 1660 süt kuzusu, bir oğlak, 140 
şark öküzü, 39 öküz, yedi inek, dört yeni Esnaf Hastanesi 

Esnaf cemiyetleri birliği Mollafe
dana, dört manda ve üç malaktır. Bu 

nari sokağında büyük bir konak ki
hayvanlar kesilmek üzere mezbaha-

ralamıftır. Birlik burasını esnafın 
ya gönderilmiftir. 

r " 

B ORSA 
20 - ' - 1938 

ÇEKLE& 
Acıl11 ltapan" . 

Parla 25.1125 25.1125 
New-York 0.793142 0,793142 
Mlllno 15.0793 15.0793 
Brüksel 4.7018 4.7018 
Aüna 86,7460 86.7460 
Cenevre 3.4422 3.4422 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4240 1.4240 
Prag 22.7968 22.7968 
Madrld 12,6984 12.6984 
Berlln 1.9678 1.9678 
Varşova 4.2158 4.2158 
Budal)elte 3.9682 3.9682 
BUkret 105,8730 105.8730 
Bel&rad 34.5238 34.5238 
Yok ohama - -
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630,- 830.-
Moskova 23,7475 23,H75 

PARALAR 
Ahi 

Frank ~.I 
Dolar 

~ Liret .!!l 
Belcfk• rr. · 6 
Drahmi ~ tsvtcre rr. ., 

:> 
Leva :a 
Florin '; 
Kron Çel 

.. a 
Marlı: c 
ZloU 

«I 
't:ı 

Penco c 
Le7 c8 

Dinar 
ICroD lnec .. ,j 

sağlık ve hayatını korumak için o-

tuz yataklı bir hastane haline koya

caktır. Esnaf ailelerinin doğum işle

ri için bir de kadın koğU§U kurula

caktır. Konağın geniş bahçesi de ne

kahet bahçesi yapılacak ve çamlar 

dikilecektir. Esnaf hastanesinin üç 

doktoru, röntgeni ve müteaddit has

tabakıcılan temin edilmiftir. 

Cemiyetlerde Seçim 
İdare heyetlerinin yansını değiş

tirecek olan esnaf cemiyetlerinden 
fırıncılar dün toplanmışlar, fakat 
ekseriyet olmadığından seçimi Mayı 
sın ikisine bırakmışlardır. Bahçıvan
larda da ekseriyet olmamış seçim 29 
Nisana kalmıştır. Bugün lokantacı
lar cemiyeti toplanarak seçim yapa
caklardır. 

Konserveciler Toplandı 
İstanbul konserve fabrikatörleri 

dün Ticaret Odasında tekrar toplan~ 
mı~lllr, çalıştırdıklan işçilerin İş Ka
nununa göre vaziyetleri hakkında 
izahat vermişlerdir. 

Fabrikcılar, kadın işçilere sekiz 
saat mesaiden fazlası için fazla üc
ret vermeyi kabul etmişlerdir. An
cak mevsim ve mahsullerin alım za
manlariyle işlenme zamanının mu
ayyen olmaması dolayısiyle kad . 

·1 . b ın ış-
ç~ erın azan geceleri de çalışmalan 
lazım gelmektedir. 

Oda gerek bu mütalealan k 
bu fabrikaların muamele v g~l e 

ergı eri 
hak~ında vaki müracatlarını tetkik 
etmıye başlamıştır. Gelecek bir top
lantıda her iki meseleye ait raPor 
hazırlanarak alAkalı tnak 1 gönderilecektir. am ara 
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( B A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

Biricik 
Açık Yol 
Tasfiyedir 

(Başı 1 incide) 

B iz titizden titiz davrandık. Mu
kavele haricine çıkan, en e

saslı taahhütlerini ayaklar altına a
lan, halkın emniyet ve saygısını kay
beden, lstanbulun umranına sarfedi
lecek ana kaynakları tam bir hizmet 
mukabili olmadan elimizden alan 
bir şirkete; insaf dairesine dönmek, 
memleketimizde çalışmaya devam 
etmek" için tam imkan ve fırsat ver
dik. 

Şirket, bu hnreketimizdeki feda
karlığın ve dürüstlüğün yüksek de
recesini anlamadı, anlıyamadı. An
kara müzakerelerinde hep menfi bir 
yol tuttu. 

Şirketin, lstanbul halkına sene
lerce mukavele şartnamesine aykırı 
bir cereyan sattığı, teknik zabıtna

rnelerile tespit olunmuştur. Dürüst 
ve ciddi bir şirketin §Öyle hareket 
etmesi lUzımdı: Cereyanı ve tesisatı 
mukaveleye uygun bir hale getir
mek için icap eden masrafı göze al
mak, taahhütlerini tamamile ifa et
mediği senelerde halktan haksızca 
aldığı ücretten bir kısmını geri ver· 
mek ve diğer fuzuli surette tahsil 
ettiği paraları ödemek, makul ye in
saflı bir kar arayacak şekilde bir ta
rife hazırlamak ... 

Ş irket, bu tabii yolu tutmak
tan uzaktır: "Biraz para sar

federim amma bunu ilk tesisat mas
rafıma ilave ederim.,, gibi iddialar
la menfi yollar arıyor. Iyi niyet sa
hipliği imtihanını kati bir surette 
kaybetmiştir. 

Elektrik Şirketine böyle parlak 
bir fırsat verdikten, şirket te bunun 
kıymetini bilmeyip menfi yollar tut
tuktan sonra yapılacak bir tek iş kal
mıştır. O da tasfiyeye giden en kes
tirme yolu aramak ve bulmaktır. 

Halkın itimadını kaybeden ve bu 
kadar fena bir imtihan geçiren bir 
şirkete imtiyazlı bir müesşese sıfati-
ıe Dır &ıuuu:: 111 .. ıuıı::n ıı::uuıu°"' ... -.ınc 

mez. 
Oyle ümit ediyoruz ki Nafıa Ve

kaleti tecrübeyi ve imtihanı kiı.fi gö
recek, (Sofina) mümessillerinin gös
terdikleri suiniyet karşısında tasfi
yeden başka yolları artık tamamile 
kapanmış sayacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Elektrik Şirke
tine Tebligat 

(Başı 1 incide) 
lanmn, isimleri bir cetvel halinde 
bildirilmek ve hükumetin muvafa
kati alınmak şartiyle, ecnebi olabile 
ceğine dairdir. 

Elektrik Şirketi ile olan müzake
reler durmuştur. Şirketin murahha-

Avrupada YeniBir4ler 
Paktı Kuruluyormuş 

Yeni Anlaşmalara Almanyanın da 
~ 

iltihakı Temin Edilecek 
(Başı l incide) ı büyük bir tezahürü olarak seçilen 

ketin nmumi vaziyetini izah ve teş- bir günde İtalyan politikasının esa
rih etmiştir. Mumaileyh, lktısadi sını teşkil eden muvazene meselesi 
kalkınma ve iktısadi salah için za- fiilen halledilmiş bulunacaktır.,, 
ruri olan kararnamelerin tetkik ve ümanitc diyor ki: 
kabulünün tabi olacağı şartları tet "Bugünkü vaziyet, İtalya ve İngil 
kik etmiştir. Bu kararnam~lerin 1 terenin Fransaya karşı yaptıkları 
mayıstan evvel bunları tan~ım ede~ bir şantajın neticesidir. Halbuki ha
nazırlar tarafından Başvekıle tevdı kikatte Almanyaya Şarkta tam hare 
edilmesi !Azım gelmektedir. ket serbestisi bırakmasına mukabil 
B .Bonne, ~eynelmilel .v~iyet hak İtalya, Akdeniz havzasında Korsika: 
kında uzun ızahat vermıştır. Mumn- da ve Savuada kendi arzuları için Al 
ileyhin bu izah ve teşrihi bilhassa 
lngiliz - ltalyan itilafına ve Fran
sızlarla Ingilizler arasında yapılan 

ilk müzakerelere tahsis edilmiştir. 
B. Marşando, mali vaziyet hak

kında izahat vermiş ve esham bor
sasına meşhut olan itimada müstenit 
faaliyetin hazine üzerindeki mesut 
akislerini göstermiştir. 

Bu izahattan anlaşıldığına göre, 
hazine huzur içinde bulunduğundan 
ve normal surette vaktinde tediyat 
yapılmakta olduğundan hükumet. is 
tir.nai mahiyette yeni hiçbir mali tcd 
bir almak niyetinde değildir. 

B. Saro, Fransada bulunmaları ar 
zu edilmiyen ecnebilerin nezaret n 1-
tında bulundurulması ve memleket 
ten çıkarılması için ittihaz etmiş ol
duğu tedbirler hakkında meclise ma
Itımat vermiştir. 

Fransa • lngiltere yakınlığl 
Londra, 20 (Hususi> - Sunday 

Express'in siyasi muharriri Fransa 
Br.şvekili B. Daladye ile hariciye na
zırı B. Bonne'nin 28 nisanda Lon -
drayı ziyaretleri esnasında görüşüle 
cek meselelerden bahsederken, harp 
vukuunda Ingilterenin Fransaya tay 
yareler iare etmesinin konuşula

cağını anlatıyor. Çünkü Fransa ihti
yat plotları çok olduğu halde ihtJ -
yat tayyareleri mahduttur. Ingiltere 
ise birçok ihtiyat tayyareler yapmak 
tadır. Bu yüzden harp vukuunda In 
6n~, 10' ......... o-:r.. 'l.a;:r:r-c ..,,erCl:lllt: 

cek ve bu suretle iki taraf namına 

dövüşecek tayyarelerin sayısı çoğa 
lacaktır. 

Yeni bir dörtler paktı 
Gazeteler, Romada başlanan Fran 

sız - İtalyan görüşmelcrile meşgul 
olmaktadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
"Romadan gelen haberler. B. Da

ladyenin Fransa ile İtalya arasında, 
İngiliz - İtalyan anlaşmasına müşa
bih pir anlaşmaya varmak niyetini 
gütmekte olduğunu bildirmektedir. 
Bu takdirde, Avrupa politikasında 

tam bir değişme vukua gedecektir.,, 

manyanın müzaheretini elde eyle
mektedir .. , 

Amerikaıla memnuniyet 
İngiltere - İtalya anlaşması hak

kında resmi mütalealar başlamıştır. 
Mister Roosevelt anlaşma lehinde 
söz söylemiş ve Chamberlain kabine 
si tarafından tatbik edilmekte olan 
siyasete müşabih "realist,, siyasetin 
Büyük Britany veya sair memleket
lerdeki taraftarlarını teşcie matuf 
telakki ettiğini anltmıştır. 

Maamafih iyi malUmat almakta o
lan mahafil, B. Roosevelt'in bu be
yanatının kendisinin İngilterenin 
hattı hareketine mümasil bir hattı 

hareket takip edeceği manasını ta
zammun etmemekte olduğunu beyan 
etmektedir. 

* Berlin, 20 (A.Al - Resmi mahafil. 
Almanyanın İngiliz - İtalyan hila
fından fevkalade memnun olduğunu 
teyit etmektedir. Korespondans Po
litik e Diplomatik gazetesi bilhassa 
diyor ki: 

'"Alman - İtalyan münasebatı, 
mihvere istinat etmektedir. Bu mih-
ver ise mürura mani bir cidar değil
dir. Almanyanın harici tazyiklerden 
kurtulması İtalya için faydalıdır. İ
talyanın İngiltere ile doğrudan doğ
ruya bir itilAf akdederek iki memle
ket arasındaki ihtil&fı ortadan kal-
NLrrn<MU nA A lmanv• ~* ı..)'.ı..ı .. 
dır.,, 

Yugoılavyadaki akisler 
Belgrat, 20 (A.A) - İngiliz - İ

talyan itilifının imzalanması, Yu
goslavya gzetelerinde bir çok müta
lealara mevzu teşkil etmiştir. 

Bütün gazeteler ve bu arada Tay
mis, Fransız - İtalyan kati görüşme 
!erine bugün başlanılacağı ve Fran
sanın Cenevre toplantısından evvel 
İtalyan İmparatorluğunu tanıyacağı 
hakkında Roma muhabirlerinden nl
dıklan telgrafları neşretmektcdir. 

sı, müzakere zabıtnamelerini imza- Maamafih diğer taraftan, yine 
dan istinkfıf ettiği için, müzakereye· Taymis gazetesinin Paristen haber 
devamda fayda görülmemiştir. Şir- aldığına göre, Romadaki görüşme -
ketin birinci murahhası İstanbula ler ancak ihzari bU: mahiyet arzet -
gitmiştir. Briıkselden yeni talimat mektcdir. Zira, kati görüşmelere baş 
istemiştir. Diğer murahhaslar bura- lamadan evvel B. Daladye, Bonne, 
da bekliyorlnr. Çnmberlayn ve Halifnks, Fransa için 

Vreme gazetesi, bu husus hakkın
da eski nazırlardan B. Yankoviç'in 
yazmış olduğu bir makaleyi neşret
miştir. Mumaileyh, bu yazısında Yu 
goslavyanın İngiliz - İtalyan itilaf
fından mutlak surette memnun ola
bileceğini kuvvetle iddia etmekte ve 
Yugoslavyanın harici siyasetinin, 
doğrudan doğruya değilse de dolayı 
siyle iki memleke.t arasındaki görüş 
meleri bir nisbet dahilinde teshil et
miş olduğunu beyan eylemektedir. 
Filvaki İtalyan - Yugoslav itilafı, 
İngiliz - İtalyan görüşmelerini te
ehhüre uğratabilecek veya işkal ede 
bilecek manialar arasından Adriya
tik meselesini çıkarıp atmıştır. 

BOZÖYÜKTE: 

Karaköyü Su Bastı 
Bozöyük, (TAN) - Son günlerde 

yağan yağmurlardan sonra Karakö
yü sel basmıştır. Buğday, pancar, ar
pa zeriyatı kısmen mahvolmuştur. 

Seller, 4 sığırı da sürükleyip götür
müştür. 

Bozöyük, (TAN) - Pazarcık şosesi 

nin 9 ve 10 uncu kilometreleri arası 
bozulmuş, bir yeri de taş yığını ile 
dolmuştur. Münakalat, şosenin kena 
rında toprak yoldan müşkülatla te
min olunuyor. 

• * Bozöyük, (TAN) - Alibey Dü-
zü köyünden Sait Yılmaz, köyünde 

mektep binası ypılmasma sa~

mek üzere bin lira teberrü etmiştrı. 

Bir çocuğu kurtarmak en bilyiık bir 
şanstır. Ç. E. Kurumu binlerce yavruyu 
kurtarmıya çalışır. Ona yardım edinlz. Sa
vaş vazifesini başarmış olursunuz. 

mühim olan İngiliz - İtalyan anlaş -
masının muhtelif cephelerini birlik
te tetkik eyliyeceklerdir. 

DeyU Herald diyor ki: 
"Halen imzalanmış olan tr.giliz -

İtalyan ve yakında imzalanacak bu 
lunan Fransız - İtalyan anlaşmala -
rından sonra, Almanyanın da bu an
laşmalara iltihak etmesi için çalışı
lacak ve bu takdirde bu anlaşmalar, 
bir "dörtler paktı,, mahiyetini ala
caktır. B. Çamberlayn, İngiliz - Al
man görüşmelerine başlamak fikrin 
den cilymış değildir. B. Daladye de 
uzun zamandanberi, bir Fransız -
Alman anlaşmasına taraftar bulun
maktadır. Herhalde bu mesele, Fran 
sız nazırlarının Londrayı zixaretleri 
esnasında yapılacak görüşmelerin e
sas mevzuunu teşkil <.'deccktir. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris gazeteleri de Fransız İtalyan 

münasebetlerile meşguldür. Figaro 
diyor ki: 

"İngiliz - İtalyan paktının imza
sından ve Fransanın verdiği vaitler
den sonra, B. Mussolini, B. Hitleri 
elinde bir çok mühim ve yeni kozlar 
olduğu halde karşılıy~bilccek ve bu 
suretle Roma - Berlin mihverinin 

* Prag, 20 (A.A) - Çiftçi partisinin 
naşiri efkarı olan Vckov gazetesi, İ
talyan İmpnratorluğunun Çekoslo
vakya tarafındn tanınmasını selam
lamakta ve şöyle yazmaktadır: 

"Formalitelere riayet etmemek 
korkusile hayatın cereyanına karşı 
yürümek bir delilik olur. Tanıma ted 
biri makul ve elzem idi.,, 

Sosyal - Demokratların organı o
lan Prano Lidu gazetesi diyor ki: 

"Bu kadar acele etmemize lüzum 
yoktu. Oportünist bir siyaset takip 
etmek her zaman için tehlikelidir. 
Cebirle vücude getirilen bir vaziye
ti tanımak muhataralıdır. 

Müstakil bir gazete olan Narodni 
Politika şöyle yazıyor: 

"Çekoslovakyarıın Milletler Cemi
yetinin kararını beklemeden hatta 
Fransayı beklemedan İtalyan İmpa
ratorluğunu tanıması memnuniyete 
şayan bir hadisedir. Milletler Cemi
yeti emniyetimizi temin edemiyor. 
Cemiyet İtalya ile aramızdaki mü
nasebetleri tehlikeye düşünnekliği
mizi bizden istememelidir. İtalya ile 
müşterek menfaatlerimiz vardır.ı, 

* Türk - Rumen dostluk cemi
yeti reisi Bay Livadaro dün Daçya 
vapurile şehrimize gelmiş ve Üniver
site talebeleri tarafından karşılanmış 
tır. Bay Livadaro Jehrimizde bir 
müddet kalacaktır. 

TAN 21 - 4 - 938 

ALMANYA: Viyana Mektupları: 
--------· 

B. Hitlerin Doğum 

Ylldönümü Merasimi 
Berlin, 20 (Hususi) - Her Hitlerin 

49 uncu yıldönümil, bütün Alman
yada tesit olunmuştur. Bu münase
betle yapılan büyük geçit resmine, 
Avusturya askerleri de iştirak etmi§-: 
lerdir. 

Plebisit Günü, Rey 
Sandığı Başı_nda 

Görülen Manzara 
Matbuat servisi şefi Otto Ditrih 

tarafından dün neşredilen bir beyan 
namede Hitler "kılıcını bir defa bile 
kullanmadan büyük Almanyayı vü
cude getiren milletin askeri,. olarak 
tavsif edilmektedir. 

Hitlerin Roma ıeyahati 
Berlin, 20 (A.A> - Politik mahaCil

lerden alınan malfunata göre, B. Hit 
lere İtalya seyahatinde altı nazır, 
birkaç müsteşar ve birçok general 
refakat edecektir. 

B. Hitlerin, Avusturya seyahatin
de olduğu gibiı bu sefer de gaybubeti 
esnasında Feld Mareşal Göringin 
temsil edeceği bildirilmektedir. 

Prens Otto, Vatan Hıyaneti 
ile itham Ediliyor 

Berlin, 20 (A.A) - "Ammittag,, 
gazetesi, "Sonuncu Otto., başlığı al
tında yazdığı bir makalede Otto de 
Habsburg'a karşı çıkarılan tevkif mü 
zekkeresini mevzuu bahsederek di
yor ki: 

"Tarih Habsburg Hanedanı hak
kında herhalde son sözünü söyliye
cektir. Fakat bu sonuncu mümessil 
için söyliyeceği pek az şey vardır. 
Sonuncu Avusturya İmparatoru ve 
Macaristan Kralı Şarl'ın büyük oğlu 
Otto aranıyor. Fakat rvllletinin sev
gisiyle değil, polis tarafından. Geçen 
Martın en buhranlı günlerinde ecne
bi devletleri Avusturya işlerine ka
rıştırmak istemekle ittiham edilmek 
tedir, İmparatorluk Hanedanı bu hat 
tı harekete siyaset adını veriyor. Biz 
buna sadece vatana ihanet diyoruz. 
Siyanet artık hanedan tarafından 

değil milletler tarafından ve milletin 
içinden çıkan devlet adamları tara
fından yapılabilir ... 

Prag'da bir hiidiae 
Prag, 20 (A.A.) - Bir takım ame

le, Hitlerin vıldfüıümü miin.Aı;:Ph<>tiv 
le, bayrak asmış olan Alman sefa
reti müsteşarı B. Andre Kenke'nin 
evinin penceresine taş atmışlardır. 

Amele, gamalı haçlı bir bayrak 
gördükleri zamar. bunun Haynlayn 
taraftarlarının bir tahriki eseri ol -
duğuna zahip olmuşlardır. 

Hariciye nezareti erkanından bir 
zat, Alman sefirine itizarda bulun-
muştur. 

LEHiSTAN: 

Milli Birlik Kampı 

Partisinde ihtilaf 
Varşova, 20 !A.A.) - "Milli bir -

lik kampı" partisinde ihtilaf çıkmış
tır. Polonya gençlik birliği mensup
larından 40,000 kişi "Milli birlik 
kampı" nın gençlik şubelerinden çık 
mışlardır. 

"Genç Polonya" teşekkülünün şe
fi Rutkovski bir beyanname neşrede 
rek bu teşekkülün mareşal Smigly 
- Ridz'in milli tesanüt prensipine sa 
dık kaldığını fakat "Milli birlik kam 
pı" ile teşriki mesai hususunda ser
bestçe hareket etmek hakkını muha 
faza ettiğini kaydetmiştir. 

iz mirde 
Dünkü Maçın 
Tasilatı 
İzmir, 20 (Tan muhabirinden) -

İzmir muhteliti, geçen sene İstanbul 
da 1-4 gibi bir farkla yendiği Först 
Viyana takımını, bugün kendi saha
mızda 2-3 mağhip ederek parlak bir 
zafer daha kazandı. 

Çocuklarımız, gerek birinci dev -
rede, gerek ikinci devrede güzel bir 
oyun çıkardılar. Buna mukabil Vi
Y'llnalılar, İzmir takımı karşısında 

acemice hareketlerle mağltibiyeti 
hissettiler. 

İzmir muhteliti, maçın başından 

P rağ, (Hususi muhabirimiz
den) - Plebisit günü, hava 

yine buz gibi ve zaman zaman kar
lı. Sokaklarda dünkü nümayişler
den, resmigeçitlerden eser yok. 
Her mahallede birkaç bina veya 
mağaza (Wahl) a yani reyiama tah
sis edilmiş. İkinci belediye daire -
sinde bu şekilde intihap yeri hali
ne getirilen bir mektep binasına 

giriyorum. Kapıdaki polise gazete
ci olduğumu ve intihabın nas11 ce
reyan ettiğini görmek istediğimi 

söylüyorum. Beni bir odaya alı

yor. 
Odada uzun bir masa başında se

kiz on kişi oturmuş, önlerinde bir
takım kağıtlar. Komisyon reisi ol
duğu anlaşılan zat, ziyaret maksa
dımı öğrenince nezaketle yer ve 
izahat veriyor: 

- Reyifıma iştirak hakkı olan 
herkes partiye müracaat ederek is
mini kaydettirir ve bir kağıt alır. 
O kağıtla buraya miiracaat eder, 
bizdeki listelerde herkesin ismi ve 
numarası yazılıdır. Ona göre .. 

- Peki, Yahudiler! 
- Yahudilerin intihaba iştirak 

hakkı yoktur. 
Bu sırada içeriye genç bir kadın 

giriyor. İsmini söyledikten sonra ö 
niine u7.atılan kağıdı alıyor. Bu killcıt 

ta iki daire çizili. Biri Ya, öt.eki Nein 
dairesi. Rey veren hangisine taraf
tarsa üzerine kalemle bir haç işare
ti çizecek. Kadıncattız derhal ko
misyon azasının gözleri önünde Ya 
dairesinin üzerine bir haç işareti 

yapıyor. Sonra kağıt açık bir zarfa 
konuluyor, kapanmadan rey kutu
suna atılıyor. Soruyorum: 

- Verilen reylerin sahiplerini an 
lamak imkanı yok mudur? 

- Nasıl olur. Rey pusulasının 

üzerinde ne fstm,...~n-!!"°ya"'ılı -
dır. Burada hüviyetini ispat eden 
her kimse, verdiğimiz rey pusula
sını alır, şu gördüğünüz kapalı ye
re girer. orada vereceği cevabı çiz 
dikten sonra pusulayı zarfa koyar, 
kapatır ve sandığa atar. B akıyorum. Odanın bir köşe-

sine bezle örtülü tahtadan 
bir bölme yapılmış. Lakin anlaşı
lan bu gizlenme imkanından isti
fade eden yok. Herkes Yasını doğ 
rudan doğruya, apaçık veriyor. La
kin komisyon reisi bana verdiği 

izahatı bilfiil tatbik etmek için o
lacak, rey vermiye gelen posbıyık 
h, babacan bir ndamı kolundan ya 
kaladığı gibi tahtaperdenin arkası
na süriiklüyor. Maamafih o, perde
nin arkasından çıkıncıya kadar ge 
lenler. reylerini açık vermekte de
vam ediyorlar. 

Bu tahtaperde oyunu tehlikeli 
bir şey. Rey sandığı başında bulu
nanlar rey verenlerle ayni mahal
lede oturan parti adamları. (Evet) 
diye cevap verenler onların öniinde 
apaçık yazdıklarına göre kendili
ğinden tahtaperdenin arkasına gi 
denin bir fcsatlığ1 olduğu muhak -
kak. Maazallah partice mimlenmek 
ihtimali var. Onun için komisyon 
reisinin dostlar alışverişte görsün 
gibi perde arkasına sürüklediği a
damdan başka oraya giren olmadı. 

Rey pusulasından bir tane nümu 
ne istedim. Üzerine (kıymetsiz nü 
mune) diye yazıp iptal ettikten son 
ra verdiler. Bir tane de reylerini 
istimal edenlere verdikleri ve üze
rinde Hltlerin resmi bulunan ro-
zetten hediye ettiler. Teşekkür ede 
rek aynldım. 

Plebisit bövlece her tarafta ke
mali sükunetle cereyan etti. Öğ
leye doğru sokakta herkesin yaka
sında Nazi rozetinden başka Hit
lerin resmi de görülüyordu. Yahu
diler, herkesin iki ro:J:et taşıdığı bu 
günde mahiyetlerini büsbütün mey 
dana vuracak boş bir yaka ile so-

sonuna kadar tehlikeli akınlar yapı- 'detle' durdurdular. lzmir kalecisi, 
yor, Viyanalılar ise bu ak:ınlan dur- demirden bir ağ gibi idi. 
durmak için boş yere çabalıyorlar- Viyanalılann çektiği şiltleri ma
dı. Fakat, oyuncularımız, tek bir ka- hirane bir şekilde kurtanyor ve or -
le halinde oynadıkları için, bütün talara atıyordu. Oyun, son dakika
gayretleri boşa gitti. Birinci devre • sına kadar hakimiyetimiz altında ce 
nin IOll dakikalannda Viyanalılann reyan etti ve İzmirlilerin 2-3 galibi
bfrkaç hOcumunu müdafilerimiz şid yeti ile neticelendi. 

kaklarda görünmemek için olmalı. 
evlerinden çıkmamışlardı. 

Neticenin akşam saat altıda ilan 
edileceğini söylüyorlardı. Maama
fih ne olacağını kati olarak tahmin 
etmek kabil olduğu için bu Hanı 

beklemedim. Akşam' saat beşte Vl
yanadan ayrılmıya karar verdim. 

G ördüklerimi yazdıktan son
ra mektubu atmak için pos 

taneye gittim. Postanenin önü deb 
şetli kalabalık. Birçok çığırtkanlar 
ellerinde Bitlerin resimleri ve Al
manya haritaları bulunan pullu. 
damgalı kartpostallar satıyor ve 
bağırıyorlar: 

- Führerin .gülen resmil• 
bugünkü tarihli posta kartı! 

- Bugünkü tarihin resmi kart
postallar! 

Herkes hatıra olarak bunlardaJS 
alıp tanıdıklarına gönderiyor. Pof 
tanenin önünde halk kuyruk tet" 
kil etmiş, sıra bekliyor. Ben de il" 

raya katıldım. Yarım saat sonra 
gişenın önüne gelmek kısmet oldu. 
Posta memuruna zarfı uzattım: 

- Lutfen açınız. Döviz kontrolil 
vardır. 

Zarfı açtım. İçindeki kağıtlanJl 
arasında Almanca kelim:eleri vı 

cümleleri görünce: 
- Bunlar nedir? diye sordu. 
- Ben gazeteciyim. İstanbula 

vadi~ gönderiyorum. 
- Müsaadenizle tercüme ett 

ceğiz! 

- Fakat mektubun acele gltm 
si lazım. 

- Yarın gönderirsiniz! 
- Teşekkür ederim, bekleml 

vaktim yok. 
Dedim ve mektubu alarak 

sin geri sıktım. 
Trene bine~ken sordular: 
- Yanınızda a1tın var mı! 
- Bilmem, arayınız! 
Bütün bavul boş elbisele 

yelek ceplerine kadar arandı. 
tın kaçırmadığıma kanaat get 
ten sonra trene binmeme müaaa 
etliler. Üç saat sonra Avu..+.•-• 
hududundan çıkarken ayni sual 
ayni arama! 

Bu iş tc bittikten sonra Çek 
vakya hududuna girdik. Yerime 
turarak geniş bir nefes aldım. .. 
}erimin önünde çeşit çeşit renkl 
bayraklar, gamalı haçlar, ünifor 
malar, ışıklar, yıldızlar, y 
gotik harfler uçuşuyor. Kuuıl.IUI .. 
rım çınlıyor, uğulduyor: 

Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heilf 
----oı-----

Otel ve Hanlar 

Teftiş Ediliyor 
"P Otellerde ve hanlarda te!mJSPa 

riayet edilmesi için teftişlere 
mıştır. Görülen koafor nok,...ıu.-.-
nın da alınması istenmektedir. 
İstanbulun bütün mıntakalannda 
lcdiye ve hükümet doktorlan 
fından otel ve hanlar teftiş ecf 
tir. 

Bilecik, (TAN) - 4 saat 
Küre köyünde yüz senedenberf 
ları köylüler tarafından işlctU 
olan maden kömürü sahaıı;md9 

haftalarda faaliyet artmıştır. G 
8-10 ton kömür ihraç edilip 
lira kadar gelir temin olunma 
dır. Yeni orman kanununun tat 
denberi sürüm artmıştır. 

ve Adapazanna da sevkiyatta 
nulmaktadır. 
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STANIUL GAYRIMOIADILLER KOMiSYONUNDAN: 

AK T 1 F 
KASA: 

16 - Nisan - 1938 Vazıyeti 
PASlF. 

Sermaye 

D. No: 

Lira 
15.000.000,-

Semti ve Mahallesi Soka!}ı . Eml4k No: Cinıi w Hi.sseri Hi.sseye Göre 
Muhammen K . 

T.L. ALTIN: San kilogram 17.149.944 
BANKNOT 24.122.768,18 

20.039.504,-
1.227 .140,12 

ihtiyat Ak~es1 

45.389.412,30 Adi ve fevkalade 
Hu sual 

1350 Beyoğlu Hüseyin E: Valide çeşme 131 Arsa 1285 Kapalı 
Zarf 

140 Açık 
Artırma 

lJFAKLIK 
ağa Y: Taksim cad. 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk hrası 375.789,33 Tedıwüldeld Banlmotlar: 

2.105.172,401 
UlR.007,70

1 6.6?1 .180,10 
3025 Bostancı Çatalçe§IDe E: 16 Mü. Arsa 

Harita: 24 

Hariçteki Muhabirler: 
375.789,33 3100 Kurtuluı E: Kandilli E: Y: 14 Arsa 100 .. 

ALTIN: san kilogram 9.054.614 
Altına tahvılı kabıl Serbest 
dovızler 

Dıtcr dövizler ve Borçlu ldi
rınc baklyden 

llazine Tahvilleri: 

Deruhte cdi, evrakı nakdiye 
karşılıtı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rınc tevfıkan bazınc taratmdan 
viki tiediyat 

Senedat Cüzdanı: 

12.736,038,32 

10,821,061 

20.082.006,61 J 

158.748.563,-

Deruhde edilen cvralrı nakdiye 
Kanunun 6 •e 8 ına maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafmdan 
vlkı tediyat 

Deruhde edi.. cvrakJ aakdi7c 
32.828.865,99 balriycaı 

Kareılrfı tamamen altm olarak 
illveten tedavüle vuedilea 
Recılront mukabili illvctcn tea, 
vazd, 

14.455.059,-ı 144.293·504·- Tttrk Llraın Mevduatı: 
Dövb taahhüdatl: 

158.748.563.-
14.455.059,-

144.293.504,-

19.000.000,-

13.000.000,-
176.293.504,-

15.784.617,98 

3118 

5090 

5094 

5095 
5826 

8201 

Kuzgun etik 

Bebek 

Boyacıköy 

Arnavutköy 
Bostancı 

Altımermer 
Hacı Timur 

Y: Devfirmeler 
Icadiye 

Küçükdere 

Maslak cad 

Köşk cad. 
Çatalçeşme 

E: Atlamatap 
Y: Ahmet Vefik 
paşa cad. 

E: Y: 17 
Mahallen: 150 

E: 45 

E: 3 

E: 32 Y: 43 
E: 16 Mü. 
Harita: 38 

E: 13-17 
Y: 13-15 

Arsa 

Tarla 

4 dönüm çilek tarlası 
ve barakanın 1 / 3 his. 
Arsanın 5/8 his. 
Arsa 

Arsa 

160 
" 

160 
" 

140 .. 
160 

" 130 
" 

330 .. 
HAZiNE BONOLARI 
TlCARI SENEDAT 

3.000.000,-

43.819.509,85! 
Altma tahvili kabil dövizler 

46.819.509,65 Diitcr dövizler Ye alacaklı ldi
nnı baklyelerı 

l.231,131 

31.881.163,74 

8602 Beşiktaş Köyiçi E: Karanfil E: 2-2-8 Kagir hane ve dük- 1000 Kapalı 
Zarf 

Esham ve TaJnilit Cibdam 

(Deruhde edilen evrakı nak 
A- (dı7enın kar,ılıtı t.:ıham •e 

(Tahvıllı (itıbarf luymctlc) 
B - Serbeıt esham ve tahvilit 

Avaaslar: 
Altm Ye Döviz nzerlne 
Tahvil1t iliı:erıno 

Hissedarlar, 

lluJıtellf: 

38.766.491 ,58 
7.015.339,16 

!13,859,85 

l'ekfın 

45.781.830,74 

8.694.913,88 
4.500.000,-

14. 798.604,67 

343.482.430,'56 

Muhtelif~ 

Yt"kftn 

31.882.394,87 1 

97.920.733,61 

343.482.430,56 

ve Meydan 
Y: Köy içi Mektep 

8645 Paşa bahçe E: Sultaniye 
Y: Şehitlik cad. 

Y: 11 kanın 4/16 hissesi. 

E: 73-74 lki buçuk dönüm 
arsa ve içinde 
hanenin 23/32 his. 

1350 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulJer on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 2-5--938 tarihine 
lüşen Pazartesi günü uat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

TASFiYE ILANI 
Merkezi Şi§li'de HalA.skir Gazi caddesinde 8/ 1 No. da olan ve Artin 

Solmazgül ile Yahiyel Hananel arasında müteşekkil (SOLHAN MEN· 
SUCAT BOYAHANESİ) Kollektif Şirketi (1 Nisan 938 tarihinden iti-

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
• baren hali tasfiyeye geçmiştir. Taraflarca tasfiye memuru olarak in

tihap olunan RÜŞTÜ' DİZDAROOLU tarafından, ahklmı kanuniye 
dairesinde ve altı ay zarfında ikmal edilecek olan tasfiye müddetince 
de fabrikanın faaliyetine kemafissabık devam ile iı kabul edilecektir. 

BURUŞMUŞ 

CİLT1 

Iskonto haddi% SV2 Ahın üzerine avans% 4~ 

RESSAM 

Leopold • Levy Sergisi 
17 Nisan 93~ Pazar sabahından 2 Mayıs 1938 akşamına kadar Fın

dıklıda Güzel Sanatlar Akdemisinde. Hergün saat 10 dan 18 ze ka-
dar. "2170,. DUhuliyeslzdir. • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Deniz vasıtaları için 32 ton ikinci benzinin 2/5/938 Pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tasmlanmış tutan 7040 lira ve i1k teminatı 528 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 aayıh kanunun 32 nd maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını Galata &ki lthalat gümrüğü binasındaki komisyona 
venneı.rt. "2095., 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 

Bu müddet zarfında her türlü muamelata karşı tasfiye memuru
nun muhatap tutulması ve bugüne kadar meikiir §irket ile bir ilişiği 
olanlann ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında yazı ile aşağıdaki ad
rese müracaat etmeleri ve bu tarihten sonra vukubulcak metalibin 
nazan itibare alınamıyacağı ilin olunur. 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar) Is
tanbulda Divanyolunda (104) numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah (9,S - 12) saatleri hakiki fu
karaya mahsustur. Muayenehane ve 
eve Telefon: 22398 - 21044. 

Tasfiye memuru: İstanbul 4 üncü Vakıf Han birinci kat No. 22 de. 
RUŞTU DİZDAROOLU Telefon: 22793 

Erenköy Kız Llıeıl Sahnalma Komlsyonund~n =.. .. .. 
28 4 938 Peqenbe günü saat 15 de İstanbul Kültür Dırektörluğü 

binası içinde toplanan Okul ebiltme komisyonundan 1172 lira ~1 kuruş 
ke§if bedelli Okul Mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacak
tır. Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ~rtna
melerl proje kelif ve biUAıuiyle buna ait diğer evrak okuldan görülüp 
öğrenilir. 

ZA YI - Kasımpap iskeselesinde 

mukayyet 2808 numaralı arabamın 

plakasının kaybolduğunu ilin ede
rim. Hurşit. 

İlk teminat 176 liradır. 
İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin

den alını§ olduğu -vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlü
iünden alınmıı ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle Komisyo
na gelmeleri. ••2299,, 

biri 
Ko•ya Yll.tyeH Daimi E11cüme11l11den : _ 

1 - 15 Nisanda ihalesi ilan edilen veteriner dairesine luzumu olan 
(800) lira muhammen kıymetli ihsa atat ve edevatı için talip çıkmadığın· 
dan ihale· on gün müddetle uzatılarak 25 Nisan 938 Pazartesi gününe ~
lik edilmiştir. Talip olanların bu günde eksiltmeye girmek üzere 25 Nı
san saat on beşte Konya Vilayeti daimi encümeninde bulunmaları ilim 
edilir. 

Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasından : . 
Mersinde yaptıl'.ılacak Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Şube bı

nası 6 Mayıs 1938 tarihine müsadif Cuma günü saat on beşe kadar kapa
lı zarf usuliyle apğıdaki §erait dairesinde eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Türkyie Cümhuriyet Merkez Bankası Müdüriyeti Umu
miyesinde kapalı zarf usuliyle yapıl8Caktır. 

2 - Muvakkat teminat teklif fiyatının % 7j u nisbetinde Banka temi
nat mektubudur. 

3 - Bu i,e ait evrak Otuz 30 Ura mukabilinde Ankarada Türkiye Cüm 
huriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğü ile İstanbul, Mersin ve İzmir 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankaları Şubelerinden alınır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için müteahhitlerin asgari yetmiş 

beş bin liralık tek bir bina işi yapmıf olmalan ve usulen Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhitlik vesikası ile Banka teminat mektubunu ve yeni 
sene Ticaret Odası vesikasını bir zarla ve mukavelenameye merbut teklif 
listesini de ayn bir zarfa koyarak bu zarfların 6-5-938 tarihinde saat 
15 On beşe kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdür
lüğüne imza mukabilinde tevdi eylemeleri ve teklif mektuplarında mu
kavelename ile fenni ve huauat prtnamelerin taraflarından görülüp ka
bul edilmiş olduğunun tasrihi mepııttur. 

5 - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası bu işi en fazla tenzilat ya
panlara vermek ile mukayyet değildir. "2242,, 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mah
kemesinden: Beyoğlu Anadolu sokak 
Londra apartıman 2 No. da oturan 
Vera Kamhi vekili avukat Methi Sa-

İst. Asliye 4 üncü Hukuk Mahke
mesinden: 

Seyfettin vekili avukat Şefik ta· 
rafından İstanbul üniversitesi hu-

Bir doktorun ıayanı ı 
hayret ke§fi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. Işte, Viyana Uni· 
versitesi profesörü Doktor Stej· 
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay· 
vanların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindekı 
Tokalon kremi terkibinde mev· 
cuttur. Her akşam. yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o 
cildinizi besleyip gençleştirir vP 
buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 

1 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için elit unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul 
lanınız. Siyah benleri eritir. açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
'Ün zarfında en esmer ve sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

IAYANLARIN 
Nazarı Dikkatine 
Satın aldığınız Tokalon kremi 

vazolarının büyük bir kn·meti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuru ala
cak, ayni zamanda kıvmcttar 
m~~kif atları bulunan Tokalon 
musahakasına iştirak hakkın 

it tarafından Beyoğlu Asmalı mes- kuk fakültesi mütercimi Faruk ale) 
çitte Kamhi apartımanında mukim hine açılan davanın muhakemesin 
Rifat Kamhi aleyhine mahkememi- de: 400 liranın tahsiline ve dava ta 
zin 935/ 399 numaralı dosyasile açı- rihlnden itibaren yüzde beş olaral 
lan boşanma davasından dolayı müd kanunt faizin ve 2342 kuruş masarif 
deialeyhe gönderilen dava arzuhal muhakemenin ve yirmi be§ lira ile 
sureti mumai1eyhin mezkur adresi reti veklletin müddeialeyh FaruJt 
terkedip bir semti meçhule gittiği tan tahsiline karar verildiğine dai 
şerhile bili tebliğ iade edilmesi üze- mahkememizden verilen 16-2- f}" 
rine bittalep H. U. M. K. nun 141 ve tarih ve 48 No. lı ilamın sureti teblif 
142 ci maddelerine tevfikan bir ay edilmek üzere yukarıda adı geçer 
müddetle ilanen tebliğat ifasına ka- Farukun evvel ve ahır oturduğu ye 
raı verilmiş ve dava arzuhali sure- lere gönderilmiş fae de bulunam~ 
ti de mahkeme divanhane.tne talik m1f ve esuen oturduJu yeri belli 01 

kılınmıt olmakJ• mmnalleyh Rlt.t madılmdan nql tebU,at yapılmı: 

• ""•<'n hir hil,.f "°''' "';~ "~• .... ~-- • .: 
~._-----.: 

Kamhinln bu mücldet artında mah- 11Uf olduJundan dolayı bir ay mür 
kemeye müncutla dava U'ZUhaUnl detle illnen tebligat yapılmaaı ter 
tebellill ve on giln içinde cevap li- slp kılınmıı ve mezktlr illmın sur• 
yihası vermeııd lümmu teblil maka- ti mahkeme divanhanesine uılm 
mına kalın olmak ilaere ilAn olunur. olmakla keyfiyet ıuete ile de na 

(7053) olunur. 

ZAYI - 3048 · ·ı · sıcı numaralı ara-
,acı.lık ehliyetnamernı kaybettim. 
enialnl alacaiJ.mdan hük' .• k 

•- muyo -ır. ACabacı Fethi. 

Sahibi ve wnumJ ne-. 
.,. •Yatı tdarc 

•en: Ahmet Emtn YALMAN G 
crnı. ve t.ı--' a7.e-
....., ... .,. •Yat Türk Lirnttet Şir-

ııteti. flamldıiJ yer TAN M 
atbaası. 



1 

ız=============================================-========== 21 • 4. 938 
_. __ Dr. bıaan Sami 

Zıd ıeyler bir araya gelmezler. 
GRIPIN ile -bat ağrısı gibi ••• 

/ Bir tek kaıe G R i p İ N bazan 
Beıt, m,, .mwYe adale ainlannı dindirerek gününüzü kurtarır. 

Ba d Nede, brontit, ıriP ıeçirerek bunlarm dofunu:aiı zan a biiJ(ik hutaldd.n önler ve bayabmzı kurtarır. 

hLaa;a& Jc:.l,nMJa tünde 3 bte almabilir. 

30 N 1 SAN 
O lln n-6at 11eoılııade mlilaim hir h&diee olecaktlr. On 

Yr' co • iden •iman . tMdir mektuplarma bir mubbelei 
fiikıllD ..... ÜW"e 

30 Nisandan itibaren 
,, MODERN TURKIYE Mecmuasının 

, Fiyatı 10 kuruşa 
J T...ıt EcfDecelitlr. ~ 

~ &WjG ' .. ine 1&6CllW bedm• 30 NiM.yı.P 
21& .... C rluıi .;•1a-i • ı ı• stilmcıelctir 

JO Nisan Tarihini Bekleyin 
I• 'fedal•dellli iartısrada 6ayra• olacaisıarz. 

ASIPIN KENAN 

MEYVA. TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV A.LARIN USA.RELERiNDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A. TOZUDUR. 

Emsalals bir fen buibn ~~~Z'-\\\\~~'\'l'r' '' ~, 
':-~'\."\\~~\\ -..-.-~ 

oldutanclu ......_ taldld edDebll -......... .._,..._ "-." ,\<' . . - ~,,, , ' 
ıwl mttmldba ~- & ........... ~'-.~ ~ .ıi ı• 

--::_ ..._ -- ... ,,, /' 
mide ,......ı.nm, eqDIJderlnl Ye _:_ --

:nmnnlcl lnlrıhaslan giderir. AP im -=- '!. -ı..1i19aaa bale eder. Umaml ...,._ ~ -. -~ • 
nffpnwnhldvmı en mda 9*Ntt.e 

llllltıla 98 in- haJ'al " ,.....,. 

ÖKSOROK $URUBU 
Öksürük ve nefes darlı~ ~ 
maca ve kıamık öksürükleri l 
pek tesirli lllçtır. Her ~anode 

ve ecza depalannda bulunur. 

Türkiye İt Bankası A. Ş. İstanbul 
Şubesinden: 

Ulusal Eğemenlik Bayramı genel 
ı tatil günleri kanununa tevfikan 22 
Nisan öğleden sonra başlayıp bir bu· 

1 çuk gün devam edeceğine göre o gü. 
ne rastlıyan Cuma günü saat 13 ten 

1 itibaren İstanbul, Beyoğlu, ~alata 

1 
şubelerimizle Beyazıt, Kadıkoy ve 

1 
Üsküdar Ajanlarımızın kapalı bu.
lunduğunu değerli müşterilerimize 

l saygılarla bildiririz. 
ı~~~~~~~~--

1 
lıtanbul Komutanllğı 1 

llanlan 

İhale günü talibi çıkmıyan Selimi· 
ye kışlasının hamam kazanile yıkan· 
ma mahallinin çökmekte olan çatısı· 

Romatizma ağnlan ......,... nın bir kısmı tamir ettirileceğinden 
ı ihalesi on gün uzatılarak 25 Nisan 

için en iyi iJiçtır. INGIUZ KANZUK IJOllNESI 938 Pazartesi günü saat 15,30 da ya-
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 

RESSAM OKUBLAB BZYOGLU • l8TANB1JL 879 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 66 ve PAZARI liradır. İsteklilerinin ilk teminat 

Artistik ve etüd yağlı, sulu, afif, ·-----------•• .. ----------• makbuz ve mektuplarile 2490 sayılı 
boya1arile fırça, tuval ve bütün re- kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya· 
sim malzemesini Yenipostane cad. zılı vesikalarile beraber ihale günü 

Memduh Aygün'de bulursunuz. B A. $ K u R T vakti muayyeninde Fındıklıda Ko-
mutanlık Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. "2219,, 

I ·: 
~ Catal, Bıçak, Kaşık Fabrikası m:ı::;:.=:,u~~t;:ı ~~b;:: 

Balbnl•rm Wrindal 99 Anapanm z ndsi· tin ile 161 çift çizme ve 180 çift ye-
6. ÇATAL, KAŞIK " BIÇAK aldJtumcl• mu- meni satılacaktır. Açık arttırma ile 
•üblr BAŞKURT markamı anymn. Palan· ihalesi .6 Mayıs 1938 Cuma günü sa· 
--. ....._" lanhau. A-napa mallaımdu at 1~ de yapılacaktır. Hepstnln mu· 
.... 7t11me1r " dalUl anmtar. hammen tutan 783 lira 85 kuruftur. 

Toptan Sallı Yeri: İlk teminatı 59 liradır. Şartnamesi 

Tahtakale caddesi No. 51 ::ae:u!~1:;:! ~0ın:~ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! makbuz veya mektuplariyle 2490 sa· 
: yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele-

EKZAMt·N 
NE Vi 

Sinir ağnlan. asabi öksürükler; uyku

suzluk. Ht ve yanm bat ağn11w bat dön
mesi; baygmhk. Ç'81Hn+. ve sinirden ileri 

ıelen bütün rahatsahklan tlderir. 

Jandarma Genel Ko111utanhğı Ankara Sahnal111a 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine altmıf kuruş fiat tahmin edilen "'35,000,, metre. 
den "45,000., metreye kadar "22,900., lira değerinde vasıf ve örneğine 
uygun yazlık elbiselik kumat 3/5/9 38 Salı günü saat onda kapalı zarf 
uauUle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi paruız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt
meye girmek istiyenlerln "1717 .. lira "50,, kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubunu ve prtnamede yazılı vesikalan muhtevi teklif 
mektubunu belli gün saat dokuza kadar komisyonumuza vermif olmaları. 

"1082,, "2101,, 

Doktor Aranıyor 
ŞARKKROMLARI T. A. Ş. DEN: 

Şirketimizin Ergani - Maden kazası dahilindeki Guleman Krom ma. 
deni lfletmesi Merkezi için qağıdaki prtlarla bir doktor alınacaktır. 

1 - 250 - 300 lira ücret verilecektir. 
2 - İkametglh ve ikametgAhının tenvir ve teshini firkete aittir. 
3 - Taliplerin Türk olman prttır. 
4 - Operatörlükte ihtıusı olanlar tercih edilecektir. 
Taliplerin tercümei hallerini muhtuaran gösterecek bir mektupla prk 

Kromları T. A. ş. Ergani - Maden adresine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. "2235,, 

Devlet Oemıryol!arı v~ l ırııanları isl8tme U. idaresı ıl(~rıız~r 

Avnıpa Hattında tapnacak odun ve odun kömürlerine 20-S--938 tari
hinden itibaren ana hatta mer'i tarifeler tatbik edilecektir. Fazla tafsi· 
lit için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1131) (2189) 

*** Muhammen bedeli 2285,50 Un olan 14 kalem Galvanize saç ve çelik· 
ler açık eksiltme usuliyle 7-6-1938 Cumartesi günü saat 10,30 da Sir· 
kecide 9. uncu lfletme Satın Alma Komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Bu ite girmek lstiyenlerln nizami vesikalariyle birlikte 171,45 liralık 
muvakkat teminat mektuplannı hlmilen KoJ!lllyona müncaatlan llzım· 
dır. Şartnameler parasız olarak kom.iayondan verilmektedir. (2244) 

Denlaank Akay lılehneslllCI•• : 
23 Nisan 938 MlW Hakimiyet Bayramı münasebetiyle 22 Nisan 938 

Cuma günü Köprüden 112 No. lu saat 13,30 ve Yalovadan 117 No. lu sa
at 13,50 seferleri yapılacaktır. 23 Nisan 938 Cumartesi günü Pazar tari· 
fesi tatbik olunacaktır. "2228,. 

rinde yazılı veslkalartyle beraber 
ihale günü vakti muayyeninde l'ın· 
dıklıda Komutanlık satın alına ko--
rnisyonuna gelmeleri. (2254) 

1
UOLANTS[ ~~ 
' UNI NY. 


