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Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılan ve Türki

yenin bir tek aile dergisi olan bu aylık rövünQn dördüncü 
sayıııı tıktı. "Ana,, .şehirli ve köylü biıtün ailelere hitap 
eder. Sosyal yükselmemize rehber olarak çıkarılan bu dergiyi 
muhakkak alınız. 

Zelzele_, Fasılalarla Devam Ediyo 

~kpınar köyünde, enkaz. yığınları altından cesetler çıkarılıyor Koca•ını, çocuklannı kaybeden zavallı bir kadın, ya& içinde, ağlıyor 

~dliyemizde 'Maddi Zarar 3 Milyon . 
lnkisaf K h• . 340 K•• •. 8 . 

Büyük Felaketin 
Kati Bilançosu Ha~ırlıkları ırşe ırıD oyu ır 

Enkaz Yığını ·Halindedir An kara, 21 N isan "(Ba.,mu
harririmizden) - Adli

ye Vekaletinin 1935 yılı istatis

tiği, cetvel ve grafikler h alinde 
ç. . • • • • • u..-.. 
UU)'UJC: sa)':tö.lJ bir Cl t l::tinde
dir. Renkli grafikler:le doludur. 

Vekaletin 1935 istatistiği geç kal
mıştır. llk esasların hazırlanması, 
çok vakit almıştır. Fakat l936 ista
tistiği matbaaya v.erilmiştir. 1937 
istatistiği de üç aya kadar hazır ola
caktır. ıı 

Bu sayede adliye makinesinin iş
leyişindeki verim, canlı rakamlar 
şeklinde karşımıza çıkacaktır. 

Adliye Vekaleti muhitinde bu ve
rim hakkında temaslarda bulundum. 
Bana dediler ki : "Biz adliye maki
nesinin arzuya uygun bir şekilde yü
rüdüğüne dair hiçbir iddiada değiliz. 
Hcrşeyi pembe görmüyoruz ve pem
be göstermek istemiyoruz. Eskiden 
kalan noksanları benimsemiyoruz. 
Bunları her yerden ortadan kaldır
mıya gücümüz yetse yapacağız. Fa
kat gücümüz yetmediği için adım 
adım gidiyoruz. 

Enk~z A tından C setle Çıkar1lıyor, Hükumet ve 
Kızılay Şefkat Elini Uzattı, Hayvan Telefatı da Mühim 

Kırtebir, 21 ( Huıusi surette gid en arkadatımızdan) - Kırte- · 
bir Vali vekili M. Doğu ile görüttüm . Bana d e d i k i: 

- Z elzele m erkezi Akpınar k öyünü n d e bağlı olduğu Köfker 
nahiyesidir. Vila ye tin 340 köyü tahribata uğramıttır. Hasara uğ
ramıyan köy yoktur. Kötker n a h iye sinin 22 köyünde oturacak ev 
ka.lmaınıttır. Köyler e nkaz halindedir. Şimdiye kadar 204 ölü ve 
4 kayıp tesbit e dildi. Yardım ve sıhhiye h eyetleri 4 kamyonla ça
lıtmaktadırlar. Facianın diğer kurbanları olan yaralılar da yarm 

h aatan eye getirilmit o lacaklar ve ölüler tesb it edilecektir. Z el

zele, hemen her yarım saatte bir devam etmektedir . Kızılayın v e 

hükumetin yardımı ile çadır ve yiyecek tedarik e diyoruz. Bugün 

yeniden 300.çadır aevkedildi. Şehirde bir iane listesi açıldı. Halk 
kazazede yurttat!ara mütemadiyen para topluyor.,, 

Kırşehir, 21 (Gece sabaha karşı)- Çiçekdağı kazasında 10 ölü ve 1 ya
ralı olduğu tesbit edilmiştir. Bu suretle ölenlerin snyısı 130 u bulmuş 
oluyor. Bu kazanın H köyü tamamen, 7 köyü de kısmen harap ol -
muştur. RÜŞTÜ 

En Çok Zarar Gören Köyler 

Bir Yardım j 

Listesi 
1 

Açıyoruz 
Yurdun genlt bir k11mına bllyilk 

bir fel.lket çöktO, binlerce vatandat 
yurtauz kaldı, yüzlerce kiSyOmOz yı· 
kıldı, binlerce aile matem içinde • 
dir. 

Kızılay ve tıOkOmet derhal bunla. 
rın yardımına kofmu9tur. Fakat, 
felAket bUyUktür ve muvakkat bir 
yardımla geçlftlrllecek gibi dei'jll· 
dfr. DUn her taraftan bu felAkete 
u!lramıt yurttaılara yard ım tçln bize 

yapmıya hıuırdır kanaatindeyiz. Bu M aksndımız yolumuzu istatis- Kırşehir, 21 (Hususi surette giden arkadaşımıznan) - Zelzele mın- glbllere bir yardım lmkAnı vermek 

tiklerin yardınıiJe müsbet takasındaki yer sarsıntıları fasılalarla, fakat gittikçe hafifliyen bir Uzere. bir yardım llateal açıyoruz. 

• müracaatlar yapıldı. Her vatandat 
kendi kudretrne gare bu büyUk ke
deri austurmnk için elinden geleni 

Dün gece yansından sonraya kadar gelen tafsilata göre, 
zelzele faciasının merkezi, Kırşehiıin Köşker nahiyesi ve 
bu nahiyenin Akpınar köyüdür. İlk haberlerdeki korkunç 
zayiat miktarı , çok şükür, tahakkuk etmemiş, kayıp ola
rak tespit edilen birçok vatandaşlar meydana çıkmıştır. 
Son vazcyete göre, facianın bilançosu ~dur: 

J 30 ölü, 9J ağır ve hafif yaralı, 50 ka~•Pi 340 
hasara uğrıyan köy, 36 tamamen harap olan 

köy, 4000 tamamen yıkılan ev, 2000 kısmen 

yıkılan ev, looo duvarları çathyan binalar, 

2500 telef olan muhtelif cins hayvan, 3 milyon 
liralık maddi zarar. 

Facia Sahasında Gördüklerimiz 

bir şekilde bulmaktır. Bir kısım mah hızla devam ediyor. Facianın merkezi Koşkcr nahiyesi ve bu nahiyeye Toplanacak para veya eıya Kızılay 
kemelerin bir seneden diğer seneye bağlı Akpınar, Develi ve diğer 22 köydür. Kırşehrinin Köşker nahi- vuıtaalle felAketzedelere gönderlle • Kırtehir, 2 1 (Hwusi surette gönderdiğimiz arkada•ımızdan)-
d 1 1935 cektlr. Siz de yardımınızı gönderiniz. T 

evrettikleri iş er senesinde a- yesine bağlı olup en fazla zayiat veren köyleri bildiriyorum: Akpınar [ llk list e oiıuncu sayfada] Zelzele faciasının en acıklı sahneleri Kı11ehir köylerinae geç.mit-
•alnııştır. 1936 ve 1937 de bu azalma 50 ölü, 20 yaralı; Köşker 16 ölü, 5 yaralı; Develi 14 ölü, 7 yarah; Saf- tir. Tamam 340 köyde tah ribat var •• Şafak sökerken, zelzele mın-

Akpınar, Köyünün 
Kurbanlarını Kadın ve 
Çocuklar Teşkil Ediyor 

~eavh~r;1emeeltemn.inştuır:.ze· rı!nadke"a!okbyiru .. kkısvaımr- razlı 2 ölü, 7 yaralı; aşağı Hamurlu 3 ölü, 5 yaralı; Tatar Ilyas 1 ölü, 1 takasına in dim. Köy köy dola,iyorum. Nihayet, ta• üstünde tat 

d~. & • yar~~~;;:d:ı:k~:::1~!r~::;.ü·ıia~/;:;ı1~1~1::'ı~~a':c~ ~:;~;;nde mü- FACIANIN kalmıyan Akpınar köyündeyi".'·· Ortada köyden :aer yok •. Bir 
Hedefimiz her yükü taşınır bir him hasar vardır. Merkez kazanın Köşker mıntakasında yıkılan evlerin R 1 I yığın h arab e .• Akpınar 300 evli 1200 nüfuslu Kırtehirin Köşker 

hale koymaktır. Bakacağız: Bir cüzü adedi iki bini bulmuştur. Çiçekdağı kazasına bağh 17 köy tamamen ES MLER nahiyesine bağlı yefİl, güzel, zengin bir köydü .. 48 saat evvel mev-
tam nekadar iş görebilir. Ona oka- 13 köy de k"men harap ol muştur. Bu köylerde de lO ölü ve bir yaralı Kı<şehir zelzele lelükeUno nit d l- cut olan bu mesu t k öyün toprakl arı üzerinde timdi, gözü yaşlı 

kadar yük vereceğiz. Yardımcılarla olduğu haberleri geliyor. Yakın köylerdeki evlerin yüzde yirmisi kami- ğer resimler altınc ı saylamızdadır. in sanlar dolaşıyor .. 
hu yiikü biraz artırmak imkanı len, yüzde ellisi de kısmen harap • r.= p .. 

;:;: b~n~ü;;:ı::·~::;:.:;:.a:ki ;: ~;~.~~:'~; ';,.~:ı!~d;;~ ö~~~eh;:~:~ 1 gıı111il1111111il111111111111ilili11111111111111111111111111llllJllUllllll111111111111111il111111il111111111111111111111111~ 1 ı~; ~~ ,;;:~;r,;~~P;~~::~o;:u :~ 
nelerden kalan yükü seyyar ekipler lıların miktan. zelzele dolayısile bo § ~ • . := 1 ° u. an~ yo.l gosteren koylü: 

kullanarak tasfiye etmek ve mahke- z~lan tclcfo~ ve tclgr~f hntla.n y~ - _ erın 7avallılara § su - Olulerı gomuyorlar, dedi ve 
l?leleri günü gününe çalışır bir hale zunden henuz tamamıle tcsbıt edıle = LJ ~ = stu. 

koYınak için tasavvurlarımız var- memiştir. Evvelce tesb;t edilen bir· ;:: § . Yolun kenarmda bir ihtiyar. ku-

dır. çok kay>plar meydana çıkmaktadır. = Bnhk"'lr mu•nbml ıc;n T evlik Fikret E c~gmda tuttuğu dort beş yaşlarmda· Meşhut suçlar usulünden iyi neti- Bütün köylere süvari jandarmalar := : = kı yavruya ekmek yedirmiye çalışı-
% aldık H s·· t ı .. d il . ı· F . = Harabı zelzele bir k!Sy: Şu yanda bir çatının - BOtOn o m•nural carı11lk.lifı bir de ka lı n = yordu Ilk konuşmı . alk memnundur. ura ve memur ar gon er mış ır. acıa - ÇürUk dlreklerı dehfetlc fırlamıı: öteden : Rld ı b f il ö .. ki ti ı = . ya cesaret ettiğim Yü~Ünden belki de yüzde iki, üç hata kurbanlarının tesbit edilmesine çalı- =: Çamur yıOıntıaı ıekllnde bir zemin katının E _ ıa;;nd::akl~ya~:uknau~ltl t;:111~e~ı:t~e E: yaşlı Akpınnrb bu ihtiyar oldu. Yü-
oluyor. Fakat yavaslık yüzünden ha- şılmaktndır. Dün gece geç vakte ka = Yıkık temelleri manzur; uzakta bir meaken E Yabancı gClzlere g8ıtermeıln sefaletlnl... E: ziınü.n ~ütün hatları daha çok derin-
~U olnbilecck hatal;r bundan elbette dar kurtarılamıyan folôketzedclerin ;:: Zomloo ••D•• <611ml• homoo ••kut ,...,,., ;: " '"' tah•mmuı "" """ ''""'"'' buo"' E leşmışt'.. Ge~iş omuzlar. çökmüştü. 
at kat fazladır. Bundan başka mü- sayısı ile ölenlerin miktarının ~ok = Önünde bir kadı n •.• Of, artı k latemem gClrmekl = Bun un, bu Hhnel püryels glrye meıhunun. E: ~ğradıgı felaketi, yıkık köy harabe-

t'~ru zaman yüzünden hakların zayi fazla olduğu tahmin edilmekte idi. = Bu levha kalblml tahrik içinse, kAfldlr; E Biraz hamiyet ve rlkkatıa 11zlıyan dll lpAk 7" E: sıne bakarak. kesik kesik cümlelerle 
~1t>ınsı gibi mahzurlar da vardır. Fakat, büyük ihtimamlarla yapılan = T"'v•u• oyllyomom "' yU.,k, voıov mUokl•, : ;:: onlabyo•du. Gelinini. k•zonı ve bir 
1/~§hut suç muhakeme usulünü §C:- kurtarma ameliyesi neticesinde öl - § Velev haıfn ve mUfevvea, ki, b8yle bir hall ~ ~:;::~r~~~1::",ıı~ı:~ı~t~ı~:~h;1;1~m:~k := torununu kaybetmiş.. ku<'ağındaki 
., ıtJ9rde işlenen cinayetJo .. ha,,.kın~ d··u··gwü zannedilen ve miktan mühim = GörOp te aızlamaaını •. $imdi •lz bu ~lmaall, - 61zln kalblnlz elbet ac ır. de!jll mi? veri", = yavruyu bir mucize kabilinden k 
-..a ...,. it' - Bu levhl matemi her tUrtQ dehtetll ı : v = tarabild "ğ" · Ur· tatbik etmeyi düşu"" nüyorıı'z. bir yeküna varan ,kazazede yurttaş = e a ın, : ~rln ıu dullara, yoksul kalan ıu eytama, = ı 1 ıçın memnun Ak düşmuş 

-.-.t;. ::: Şu mulıterem vatanı" bir kena rı barldlne; .. Verin e.nlnl"e gayet ıu bir yıOın beterini ::::: sakalının tellerile oynıya .. n k "" _k (Deva?tn ~iidf!) lann muhim bir kımnı kurtarılabil- - . - ğl uçu yav 

:4.lımet Emin 'Y TM AN miştir, ; (Devam• 
4 
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TAN - 22 - 4 - 938 

1'nkaradan 
~n ve Telgrafla 

~otıllıiltı. •••••••• 

No. 37 Yazan : M. SIFIR 

Mavnacılara Musallat 
Olan Kimdi? 

SIHHİYEDE: HOLANDALI ARKEOLOJi HEYETi: · çük Çocuklar 
Sinemalara 

Giremiyecekler 
Şehirde Difteri 
Hastalığının 
Arttığı Görüldü 
Vilayet hıfzıssıhha komisyonu 

dün toplanmış, şehrin umumi sağlık 
vaziyetini tetkik etmiştir. Komisyon, 
geçen senenin ilk dört ayile, bu se
ne arasında bulaşık hastalıklar ba
kımından bir mukayese yapmış ve 
difteriden maada bütün hastalıkların 
üçte bir nisbetinde azaldığını gör -

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Kırklareli mebusu doktor B· Fua
dın çocukların umumi sinemalara 
ve tiyatrolara girmelerinin yasak 
edilmesi hakkındaki kanun tekli
fi meclis ruznamesine alınmıştır. 

Bu liyihaya göre, 16 yaşını bitir
memiş olan çocuklann sinema, ti
yatro ve dans salonu ve bar gibi 
eğlence yerlerine götürülmeleri 
ve kabul edilmeleri yasak olacak -
tır. 

Avni Bey Çoban Recep ı Aptullah Rei• 

, müştür. Yalnız difteri vakalan bu 
' yıl geçen senelerden fazladır. Diğer 
' taraftan şehirde bitle mücadele edil 

mesi ve tifüs vakalarına meydan ve 
rilmemesi kararlaştırılmış, mücade
le şekli tesbit edilmiştir. 

Buna aykırı hareket edenler 5 
liradan 50 liraya kadar hafif pa • 
ra cezasına veya 3 günden 1 aya 
kadar hafif hapis cezasına çarptı
nlacaklardır. B ir aralık lstanbul mavna

cılarına bir casus eli uzan
mıştı. Kendisini tanıtmaktan ne
den ise çok çekinen bu adanı, ha
berlerini gizli hizmetler grupu ku
mandanına mektupla gönderiyor
du. Barba imzasını kullanan bu es
rarlı casus, mektuplarını fena bır 
ingilizce ile yazıyordu. Pullarını 
yapıştırdtğ1 zarfım damgalatma
dan posta kutularına atıyordu. Bu 
suretle şahsiyetini gizliyordu. 

Kumandana ilk yazdığı mektu -
bunda, şahsi menfaatten ziyade 
İngiltere hükumetinin selamet ve 
muvaffa.kıyeti için çalıştığından La 
his açmıştı. Fakat kumandan her 
neden \se, bu gizli ve amatör t'n-
susun mektubunu oktıduktan son
ra yırtmış ve kağıt sepetine atıver
mişti. Mehmet Ali, o gun diğer ka
ğıtlar arasından bunu almış, bana 
getirmişti. Okuduğum bu mektubu 
mlindericatı ile pek tc kağıt sepe
tine atıhnıya layık bulmadım. I-
çinde dikkate değer şeyler vardı. 
Şöyle deniliyordu: 

"İstnnbul l\lavnacılar cemiyeti 
reisi kahraman Mehinct te milli -
cilerlc beraberdir. Cephane kaçın 
lacağını bildiği halde kaçakçılara 
ma\•na veriyor, deniz üssü kuman
danlığına verdiği beyannamelerde 
kira ile mavna tutan kaçakçılann 
isim ve hüvi) fü~~ini anlış- göste
riyor ve kumandanlığı aldatıyor.,, 

Bütün bunlar doğru idi de ... Ku
mandanın bu mektuba ehemmiyet 
vermemesi bende hayretten ziyade 
şüphe uyandırdı. Mehmet Ali Be
ye: 

- Acaba, dedim, bu bir dolap ol
masın? 

Rüzgardan bile nem kapacak ka
dar hisli ve içli olan muhatabım 

biraz şaşaladı ve sarardı. Telaş ile: 
- Ne dolabı? dedi. Anlıyama-' 

dım. 

- Telaş etme. Sen bu mektubu 
okudun mu? 

- Hem de birkaç defa. 
- Öyle ise kumandanın bu ka-

dar mühim bir habere ehemmiyet 
vermemesini ve sağlam bir ipucu 
kaçırmasını neye hamlettin? Her 

halde bu bir dikkatsizlik değil gi
bi geliyor bana ... 

- Yani? 
- Yani seni kontrol için tertip 

edilmiş bir şey olmasın bu? 
- Hiç zannetmem, Çünkü dai

rede kağıt sepetlerini karıştırdığı
mı şimdiye kadar kimse görmedi~ 
Hatta odacı bile ... 

- Şu halde, kumandanınızın böy 
le bir habere göz yummakla bize 
bir cemile gösterdiğine hükmede -

lim ve gidip hemen elini sıkıp te
fekkür edelim. Böyle şey olmaz, 
kardeşim. Elbette bu işte bir kurt 
yeniği vardır. Bunu düşünüp bula
lım. 

O gün haşhaşa verdik. Birçok ih
timalleri gozönüne getirdik. Bir 
türlü çözemedik bµ kör düğümü .. 

B irkaç gün sonra bir öğle vak-
ti Mehmet Ali Beyin güler 

yüzü pansiyondaki odamızın kapı-
sında göründü. Elindeki mektubu 
masanın üzerine attı ve: 

- Haydi bakalım, dedi. Buna ne 
diyeceksin? Yine kumandanın ka
ğıt sepetinde buldum işte ... 

• Yırtık mektubu elimle birleştir-
dim ve birkaç defa okudum. Bunun 
mündericatı evvelkinden daha .;ok 

mühim idi: 
"Deniz komodoru Miralay Naz

mi Beyin maiyetindeki zabitler • 
den deniz yUzbaşısı ismail Hkkı 

ilk •ıiınak yapıldı 

Bey dün ma\•nacılar cemiyetinde 
Abdullah reis ile görüşmüştür. Dört 
mavna kiralamıştır. Bu mavnalara 
bu akşam Cami altındaki deniz am
barlarından s'ilih ve cephane konu 
lacak, yarın Millet vapuruna veri
lecektir. Deniz UsıU kumandanlıtı
na dün verilen beyannamede bu 
mavnaların şeker komisyoncusu 
Kostantin tarafından tutulduğu 

yazılmıştır, diye kumandanlık al • 
datılmıştır .,, 

Hava tehlikesine karşı ve zehirli 
gazlerden korunmak için İstanbulda 
ilk sığınak sıhhat müdürlüğü bahçe
sinde yapılmıştır. Burada eskiden 
mevcut bir konağın sağlam kemerle
ri ıslah edilmiş, kapılar ve menfez
lerle takviye olunmuştur. İçerisine 
musluk, hala, elekt~ ve su tertiba
tı d~ yapılmıştır. Sfğınak beş met
re derinliktedir. Tavanı betondur. 
Istanbulun muhtelif yerlerine yapıla 

Şark memleketlerinde tetkikler yapan Holandalı arkeoloji heyeti tehri
mize ıelmittir. Heyet izası toplu bir halde görünüyor 

Bu projedeki hükümlere aykırı 
hareket edecek olan tiyatro ve si
nema sahiplerine de 25 liradan 100 
liraya kadar para cezası verilecek, 
tekerrürü halinde hapis cezası iki 
aya çıkarılacaktır. 

Hayret! Söyliyecek söz bulamı
yordum, yutkunuyordum Mehmet 
Ali, gülerek dedi ki: 

- Kumandan her halde bu ada
mın kendini gizlemesinden şüphe
leniyor, mektuplarına ehemmiyet 
vermiyor. Yahut mektup sahibini 

eskiden tanıyor, bu adamın gru,p 
ta çalışırken çıkarılmış ve fena not 
almış adamlardan olduğunu bili • 
yor, yazdıklarına inanmıyor. Bir 
üçüncü ihtimal bulamıyorum ben. 

- Böyle de olsa, mektupta ge
çen isimlerin kumandanın dikkati
ne çarpması komodor Nazmi Beyi 
gözliyen casuslan uyandırması lA
Zlm gelmez mi? Yoksa Nazmi Beyi 
tarassut ve takipten vaz mı geçti
ler? 

- Hiç kabil mi bu? 'Galata şube 
.,\n\n .... 'kar-~'\uu:-....~---.~ -

cak olan bu sığınakların birincisi 50 
kişiliktir. 

MAARİFTE: 

Müfettişler Anacloluya 
Gittiler 

Maarif Vekaleti umumi müfettiş 
leri dün muhtelif Anadolu ve Trak
ya vilayetlerinde son bir teftiş tur -
nesine çıkmışlardır. Müfettişler, bu 
yılki verimleri tetkik edecekler, ge-

lecek tedris yılı için muallim, tale
be kadrolarile mektep binası ve şube 
ihtiyaçlarını mahallinde tesbit eyli
yecekler, raporlarını Vekalete vere
ceklerdir. 

HolanJalı arkeoloflar 

POLİSTE: 

Sevdiği Kadını 
Kezzap Dökerek 
Yakmak istedi 
Sirkecide, Ankara caddesinde Ha

tay lokantası sahibi Mustafanın öte
denberi tanıştığı Eliz ismindeki ka
dınla son zamanlarda arası açılmış
tır. Fakat, Mustafa, Elizle tekrar ba
rışmak istemiş, kadın ise yüz verme 
miştir. Bundan muğber olan Musta 
fa Elizden intikam almaya karar ver· 
miş, ve evvelce hazırladığı büyük 
bir şişe kezzabı dün Elizin üzerine 
dökmüştür. Dökülen kezzaptan Eli
zln bacakları, mantosu ve çoraplan 
yanmıştır. Eliz tedavi altına alınmış, 

Mustafa yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

• 
lednde onun ismi hiç ekşik dlmaz. 
Nazmi, Haydar, Eyüp, Ek:rem, A
ziz Hüdai, Hüseyin Hüsnü ve Ha
kim zade Mehmet Beyler bizim 
grupun gedikli şüphelileridir. Ar
kalarında gezdirilen adnmlar eksil 
mez, ara sıra nrtar da. Bundan baş 
ka serbest çalışan casusların göz
leri de hep bu zatlerin üzerlerinde
dir. Hatta dün Ertuğrul Şakir, A
ziz Hüdai Bey için kumandana ye
ni bir rapor verdi: 

* Üsküdardıt Hayreddin çavuş ma 
Tayyare ile şehrimize gelen Hol - hallesinde oturan Tavukçu Sadık oğ 

liındalı arkeoloji heyeti yann sabah lu Mustafa, bir kadın yüzünden Ka -

"Elindeki çantaya inanmayın. İ
çinde kesilmiş gazete parçaların -
dan, boş kağıtlardan başka bir şey 
yoktur. Onun ehemmiyetli evrakı 
şimdiye kadar anlaşılamıyan bü -
tün esrarı peşi sıra gezen arkadaş-

larının ceplerindedir., diyor ve bir
kaç isim saydıktan sonra bunlar • 
dan birini yakında tutturacağını 

vadediyor. Bu raporun bir kopye
sini dün akŞ?m Yusuf Beye ver • 
dim. Görmedin mi sen? 

- Gördüm. Fakat şimdi sen, o
nu bırak ta bu işi halledelim. Naz

mi Beyin ötedenberi bu işle alaka
sı olduğunu, mavnacılar cemiyeti
nin nakliyat için vasıta bulduğunu 
kumandan bilmiyor mu? Hele mek 
tupta zaman tayin ediliyor ve deniz 
ambarlarından alınacak cephanele
rin Millet vapuruna verileceğine 

kadar her şey yazılıyor ... 

- Evet .. O da yazılı. Bu mektu
bu sepetten çıkardıktan sonra ku
mandanın giinlük emir defterine 
de baktım. Ne Galata şubesine, ne 
de Çavuşyana yazılmış bir emir 
görmedim. 

Mehmet Ali Beyin bu haberi Ü· 
zerine iki arkadaş büsbütün mera
ka düştük ve düşiinceye daldık. 

(Devamı var} 

' 

MUŞTA: 

Haıa Kar Var 

saat sekizde yine tayyare ile Holan 

daya gidecektir. Heyet reisi Crom • 

bel dün bir muharririmize demiştir 
ki: 

- Bayan Moore'in araştırma ce

miyetine mensup olan heyetimiz 
şarktaki tetkiklerine senelerdenberi 

devam ediyordu. Tahran, Tebr:iz, 
Meşhet, Belgrad, Kudüs gibi şarkın 
bellibaşlı şehirlerinde ve civarında 
hafriyat ve tetkikler yaptık. Dört se 
ne evvel memleketimizden ayrıl • 
dık.,, 

Beş kişiden ibaret olan heyet aza
sından başka, tayyarede bir pilot, bir 
makinist, bir telsizci ve bir de oda 
hizmetçisi vardır. Arkeoloji heyeti 
azasından üçü kadındır. 

Tarihi kitapların re•imleri 
Maarif Veknleti müzelerimizde 

bulunan eski ve tarifü kitaplardan 
çekilen fotoğraf camlarını Ankara -
da toplatmıya karar vermiş ve bir 
de büro kurmuştur. Müzelerdeki cam 
ları Ankaraya götürmek için 1stan • 
bula bir memur gelmiştir. Vekalet 
bu camlardan çoğaltacağı fotoğraf

ları Avrupa miizelerindeki bu çeşit 

iLK YAPILAN SJCINAK: 

sımpaşada Karabaş mahallesinde o

turan boyacı Emin oğlu Yaşarı sus

talı çakı ile sol böğründen ağır suret 
te yaralamıştır. 

eserlerle mübadele edeceği gibi, isti 
yenlere de satacaktır. • * 23 nisan milli bayramı müna 
sebetile bütün resmi daire ve mües
seselerle mektepler bugün öğleyin 

tatil edilecek; yarın da tamamile ka
palı kalacaklar, pazartesi sabahı tek 
rar açılacaktır. 

• * İlk oku11ar bir haziranda kapa 
nacak, liselerde orta okullarda 20 
mayısta imtihanlara başlanacak, 28 
de bitirilecek, 2 haziranda olgunluk 
imtihanlarına başlanacak ve yirmi 
haziranda ikmal olunacaktır. 

• * Edirne lisesinden yetişenler ce 
miyeti tarafından Edirneye tertip e
dilen seyahate 150 üniversite talebe
si iştirak l'!tmiştir. Talebeler dün ak
şamki trenle Edirneye hareket etmiş 
lerdir. Seyahat dört gün sürecektir. 

Muş, (TAN) - Burada ve civarda 

hala 55 santim kar topraklan ört -

mekte devam ediyor. Hayvanlar aç

lık çekmektedir. Ot ve saman fiyat
ları bir misli artmıştır. Köylünün ve 
hayyan sahiplerinin endişeleri devam 
ediyor. 

Sıhhiye MüdUrUiğü yanındaki bahçede hava hücumlarına karşı 50 klti
Iik blr sığınak yapılmıştır. resimde sığınağ'ın iç koridoru görülüyor. 

BELEDİYEDE : 

Yeni Bir V alde 
Hanı inşası 
Kararlaştırıldı 

Berline Bir Ticaret 
Heyeti Gönderiyoruz 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Almanya ile Türkiye arasında yeni 
bir ticaret anlaşması akdi için gö -
rüşmelerde bulunmak üzere bir heye 
timiz yakında Berline hareket ede -
cektir. 

Valde hanının boşaltılması için ki- Etibank ve Maden Arama 
racılara resmi tebligat yapılmıştır. Enstitüsü lıletme Hesapları 
Han ay başında boşalmış olacaktır. Ankara, 21 (TAN) - Bugün saat 
Diğer taraftan Vakıflar idaresi tara- 10 da Kamutayda bütçe, iktısat ve di 
fından Yenipostane karşısında yaptı vanı muhasebat encümenlerinden mü 
rılacak olan yeni Valde hanının pro- rekkep heyeti umumiye huzuru ile 
jesi kabul edilmiştir. Bu han seksen İktısat Vekaletine bağlı müessesat -
odalı olacak, Haziran başında inşaata tan Eti Bank, Maden tetkik ve ara
başlanacaktır. Arsa üzerindeki kü - ma enstitüsü "M. T. A." ve elektrik 
çük dükkan sahiplerine Haziran 1 e işleri etüt idaresi "E. t. E." nin 1936 
kadar boşaltmaları hususunda bu - işletme yılı hesapları tetkik edilmiş 
günlerde tebligat yapılacaktır. ı· 

ır. 

Temmuzda yeni otobü•ler 1ktısat Vekili B. Şakir Kesebir'in 
i1liyecek de hazır bulunduğu içtimada bu te-

Beledi:·e otobus imtiyazını Tem - şekküllerin 1936 bilançoları ile ida
muz başmdan.itibare~ullanacaktır. re hevetleri ve mürakipleri .rapol'l 
1\llCaK şnn"?frnKuv-Ot ~.s gcn::xrı:u ..,.. • • a: ..... -, ., 
ği için, diğ~lerinin işle.mesine müsa- fından incelenmiştir. 

ade edilecektir. ünümüzdeki Razi- Müzakere esnasında sorulan sual
randa yapılacak yıllık fenni muaye- lere bizzat İktısat Vekili tarafından 
nede çok hurda olan otobüsler sefer- tenvir edici cevaplar ve teşekküllerin 
den mcnedileceklcrdir. mesul müdürleri tarafından gereken 

Halen şehrimizde işliyen otobüsler teknik izahlar verilmiştir. 
118 tanedir. 

Aile lifleri 
Belediye ve Mebus seçiminde esas 

olmak ve bu iki seçime ait formalite
leri kısaltmak maksadile aile fişleri 
ihdasına karar verilmişti. Bu usul, 
Beyoğlu merkez ve Hasköy nahiyele
rinde tecrübe mahiyetinde tatbik e
dilmiye başlanmıştır. Tecrübe, 20 
günde ikmal edilecek, sonra, şehrimi
zin her tarafında tatbik edilecektir. 
Bu fişler aile reisleri tarafından en 
doğru malumatı ihtiva etmek üzere 
on gün içinde hazırlanıp en yakın za
bıta merkezine verilecektir. 

• * S"elediycnin bakkal dükkanla-
rını tahdit ctmiye karar verdiği hak
kındaki haber yanlıştır. Yeni beledi
ye zabıtası talimatnamesi tatbik edi
lince bakkal dükkanlarında bazı de
ğişiklik yaptırılacaktır. 

• * Belediye, şehrimizdeki nakil 
vasıtalarile sınai tesisat için, fiş u
sulüne dayanan birer dosya vücud'? 
getirmiye karar vermiştir. 

• 1 * Florya plajları bu sene belecH
ye tarafından toptan olarak kiraya 
verilecek, müteahhit bunları, isterse 
parça parça başkalarına kirahya bile
cek tir. 

• * Belediye hizmetinde. fnkat 
muhtelif şubelerde çalışan bütuıı şo
förlerın garaj müdürlüğü ve büti.ın 

mi.istahdem ve amelenin de tcmiz1ik 
müdürlüğü emrinde toplatılmaları 

kararlaştırılmıştır. 

Nisteki Müsabakada 
Ekipimiz ikinci 

Ankara, 21 (A.A.) - Nisde ya
pılan Uluslararası binicilik miisa
bakasında ekipimiz saniye farkile 
ikinci olmuştur. Fakat, puvan he
sabile birincile berabere kalmıstır. 

Eti Bank idare meclisinin heyeti 
umumiyeye arzettiği raporundan 
bankanın 1936 "!;enesinde Kuvarshan 
ve Ergani bakır madenlerinin tesisi 
işini deruhde eylediği ve Guleman 
krom madeninden 9.000 ton krom ih
raç ettiği. Ereğli işletmesinin ele a
lınması için lazım gelen formalitele
re giriştiği ve T. İş Bankası ile müş
tereken idare olunan Keçiburlu ma 
den ve fabrikasından da 3.500 ton 
kadar kükürt istihsal olunduğu an
laşılmaktadır. 

Banka ve diğer idarelerin modern 
ve rasyonel çalışmaları heyeti umu
miyece büyük takdirle karşılanmış 

ve İktısat Vekaletinin açtığı bu yeni 
çığırdaki faaliyetler memnuniyeti mu 
cip bulunmuştur. Heyeti umumiye 
işletmelerin bilançolarını ittifakla 
kabul ve mesul idare mercilerini ib-
ra etmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
22 Nisan 1938 

CUMA 

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 168 
Arabi· ı957 Rumı· ı354 

Sefer: 21 Nisan: 9 
Gilncş: 5,17 Öğle: 12,12 
ikindi: 16.20 Akşam: 18,55 
Yotın : 20,33 İmsfık: 3,22 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yurdun Trakya Kocaeli Bölgclerilc J{ll 

radcnllln Garp kıyılarında ve kısmen f:' 
gede hava kapalı vtı yer yc.r yağışlı, diğer 

·~ bölgelerde umumiyetle buluUu geçnı1• 
rüzgarlar Doğu Anarloluda durgun, Ege 
ve Kocaeli bölgelerinde cenuptan kuvvet~ 
lice, diğer bölgelerde umumiyetle şlı1l9 ~ 
istikametten. Orta Anadolu, Marmara ,~ 
Karadenizin iarp kıyılarında kuvvetli eS' 
mişUr . 

1 -~ Dün lstanbulda hava kapalı ve ya"'ı 
ıl' geçmiştir. 24saat zarfında yağan yıı.ğt'l'1 I'' 

nın metre murahbaına bıraktığı su mi , 
tan 1,1 kilogramdır. Rür.gAr sakin ıcıı~ , 
mıstır. Saat 14 te barometre 758.6 rrı!l• 

9
., 

metre idi. Hararet en ~ok 18,4 ve en 
13.6 ssıntfsrat olarnk kaydedilmiştir. 



-- 22 - 4 - 938 TAN 

rs··ü"(;[f i\f"i t... ._J 
Suudi Arabistan ve 

Yemenin istiklali 
M·tt ti C . t• T 1 o r - ' ISPANY A: 1 e er emıye ı op anıy r j, UZAK ŞARK : Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

1 ngiltere ile İtalya arasında N ... B Toplantıda 1 

-o- Prene Hududu 
lerônden

1

::71~~:;a ;~:~=;:-.::~: egus, U 1 T l ı Boyunda Kanh 
halara,, dairdir. İngiltere ile İtalya, Delege Bulunduracak 1 .i, Japon ar il Bı·r Harp Başladı Orta Şarktaki bu sahalar yüziinden · 

ihtilifa düşmemek için bu zeyli im- ~ Lo d 21 (H ·) ispanya 
2 ı Londra, 21 (Hususi) - Habeşistan 1 Polska Zebrojna İtalyan siyasetini aarruza n ra, ususı -
a anuşlardır. harbi, bilhassa Prenelerde, çok feci 
Zeylin birinci maddesine göre, "iki imparatoru Haile Selasiye Milletler müstehziyane bir. ~~a "t~~ki~d ~ ve kanlı bir safhaya girmiş bulunu-

taraf ta Suudi Arabistan yahut Ye- Cemiyeti umumi katibine müracaat yor ve bu siyasetın ı yuz u 0 u G •ı ıı' yor. Halen ölenlerin ve yaralanların 
h'ıenin istiklali \.'e bütünlüğünü ihlal ederek konseyin gelecek 9 mayıs top nu söylüyor, bu siyasetin umumi eçtı er miktarını tesbit mümkün değildir. 
edecek herhangi harekette bulun- lantısına bir murahhas göndereceğini sulh ~a.yeleri?den .bambaşka olan ga ı ' Fransanın Ispanya hududundaki şe-
tnaktan, yahut bir anlaşma imzala- bildirmiştir. İngiltere Habeş mesele- yelerını tenkıt edıyor ve İtalyanın 11 hirlerinden Perpinyan'dan verilen 

h'ıaktan ~ekineccklerdir.,, Ve ikinci sinin tasfiyesi için konsey~ m~racaat ~örtl~r. i~ind~ ha~m bir rol oyt~mak : / ş~;~:v:~~a~!b!H;:~~:ını-:u~a~:~ haberlere göre, öğleye doğru 8 asi 
:maddeye göre "İki taraf ta bu iki A- ettiği için Milletler Cemıy~tınde a- ~~tedığ?1~ an ~~tı ~n ~n~a t yan 1 1 u etmektedir. Japonların Suçavı tayyaresi, huduttaki Puigerda üzerin 
rap memleketinin herhangi kısmın- za olan, fakat konseye dahıl bulu - sıyaı:etının. donekliklerını sayıyor ! zapt için ba,ıadıkları yeni ve bU· den uçmuşlardır. Bunlardan dördü 
da, yahut daha sonra alacakları yer- nan bir devlet, kendini alakadar e- ve dıyor kı: yUk taarruzun ilk netlceaı olarak ı bombardıman, dördü de avcı tayya-
lerde siyasi mahiyette herhangi im- den bir meselenin konuşulduğu sıra- "Bunlar, Streza itilaflan, Roma- 1 mUhlm bir ıehir olan Llngylyl zap.

1 

i. residir. 
tiyazlı mevki edinmeye ralışmıya- d konseye iştirak hakkını haizdir. Berlin mihveri, birinci ve ikinci İn- : it tetmlılerdlr. Çlnlller, ıehrln zaptı. Hava müdafaa toplarının ateş aç-

> a · - M.l T İt l 'tTfl 1935 ı nı tekzip ediyorlarsa da Japon H• caklardır.,, Daily Telegraph gazet~sı~e.g?re 1 
- g.ı ı~ - • ayan 

1 ı a an, - .ta- kerlerlnln 9ehrl zaptettlklerl daha mış olmalarına rağmen tayyareler, 
İngitere ile İtal~·anm biribirlerine !etler Cemiyeti umumı katıbı yakın- rıhlı katı uyuşmadan sonra - suıtc- i! ba ka membılar tarafından teyit o- 11 bilhassa Espasyona ve istasyona ci-

kar§ı bu şekilde taahhiitte bulunma- da İngiltere -ve Fransa hariciyelerile fehhümleri izale etmek için Fransa 1 ıu!maktadır. Fakat iki taraf araaın- var mahallelere 18 bomba atmışlar-
Jarı, acaba Suudi Arabistanla Ye- bu meseleyi görüşecektir. ile müzakerelere açılmasıdır. Nihayet ' da daha mOhlm muharebeler vukuu dır. Bir takım binalar alevler içinde 

K nse in gelecek toplantısında İtalya, ikinci İngiliz - İtalyan itila- bekleniyor. En tlddetll muharebeler • bo b 
:menin istiklalini bu iki devletin ta- o Y • . f rd d H' 

1 
i k b den birinin Çlnlller tarafından zap • yanmaktadır. Ayrıca bır m anın 

•rruzundan korumuş mudur? Bun- mevzuu bahsedeceğ~ yen.ı bır me~ele fmın e asın a ıt er a ul etmek 1 tolunan Tayfuan civarında vukubu· [ bir trene de isabet ettiği söyleniyor. 
dan böyle bu iki Arap memleketi, te- daha var. O d~ ~svıçrenın tam bıta- için 7o milyon liret sarfetmektedlr. ıaeailı tahmin edllmektedlr. 11 Yaralılardan tedavi edilmek üze-
tavüz endişesinden tamamile azade raflığı meselesıdır. Romada MlSlr sefiri İngiliz - 1- Japonya Baıveklll Prens Kono- re, Burg Madam'a gelmiş olanlar, 
kalarak, huzur ve istirahat içinde İsviçre federal konseyi bu mese- talyan anlaşmasından memnuniyet e bu UnkO beyaNıtında Çin harbi- bombardımanın pek çok telefata se-
kendi işlerile meşgul olabilirler mi? lenin konsey tarafından tetkikini is- beyan ettikten sonra, "Tana gölü me ı :ın çı:maza uptıjlını iddia edenle· bep olduğunu bildirmişlerdir. Kara-

Bu suallere cevap verebilmek için temiştir. İs~içre hükum.eti ~irkaç ~ selesi ha~ledilm.iş ol~uğundan İt~l~a re cevap vermlı ve bllyle bir h.tdl· ı ,! binerler, sivil halk~n hud~d~ aşarak 
İngiltere ile İtalyanın ne mukabi- ne kadar Mıllctle~ Cemıyetı .konseyı- nın Afrıkadak~ . must~mle~eler.ı ıl~ J ıı ;j aenln mevzuu bahsolmadıilını anlat· 1 f Fransaya geçmelerıne manı olmıya 
linde bu iki Arap devletinin istikla- ne bir muh~ıra gon~~recektır.. Mlsır arasındakı ı~tısadı ve tıcarı mu l'I mııtır. Japonya Dahiliye Nazırı da ı · çalışmaktadır. 
lini korumaya karar \.'erdiklerini an· Diploması mahafılı .Kon:. Cıa?o - n~se~etler tamamıle vuzuh peyda et- , ı bu beyanatı teyit ederek Japonyanın 

1 

Asilerin tebliğine göre 
laınak gerektir. nun mayıs. aylarının ıl~. ~unlennde mıştır.,, yorulmaz bir azim le uzun bir harbe i ı ı Asi kaynaklarından verilen haber-

Ayni zeylin üçüncü maddesinde ~ndrayı zıya.ret edccegını ~e tek - ha:ıır olduGunu ıllylemlftlr. /! lere göre, asi kuvvetleri, huduttaki İngitere ile İtalya, başka herhangi zıp, ne de teyıt etmemektedır. FRANSA: Aran boğazını ve "Kral geçidi,, ile 
de\'letin de Yemenle Suudi Arabista- İngiltere hariciye nazırı Lord Ha- "Partiyyon,, geçidini işgale muvaffak 
tun bugünkü topraklarında, yahut lifax, ayın 29 ve 30 unda Fransız na- B k b J ALMANYA • olmuşlardır. 
bundan sonra elde edecekleri top- zırlarile görüşülecek meselenin ruz- irçO ya 3DC1 ar • Diğer taraftan Frankistler, Akde-

:raklarda, siyasi mahiyeti haiz müm- namesini hazırlamaktadır. İki taraf Hudut Harı·cı·ne niz sahilini, takriben yetmiş kilo-
taz bir me\'kii ihraz etmemesinin arasında bilhassa müdafaa ve harici Prens Otfo'nun Malları metre imtidadında ve Kastellon eya-
llıüşterck menfaatleri iktizası olarak siyaset meselelerinin görüşüleceği ve Çıkarılıyor ıetinin üçte birini ele geçirmişlerdir. 
tespit ediyor, bilhassa Kızıldenizde iki tarafın kolay kolay mutabık ka- Niçin Musadere Edilmİ§ Tortozada vaziyet değişmemiştir. 
hu iki Arap devletine ait adalara iki lacağı anlaşılıyor. Fakat Benikarlonun cenubunda Fran 

Paris, 21 (A.A.) - Dahiliye nazı- Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. bil-
taraftan biri, yahut üçüncü bir dev- Fransız gazeteleri rı, du"n nazırlar meclı'sın· de memle- hf.ll kist kıtaat, cümhuriyetçilerin anuda-1 

diriyor: Alman aleyhtarı ma ı er, ak et tarafından dokunulmaması lazım Fransız gazeteleri İtalya - Fran- kette bulunmalan arzu edı'lmı'yen 
1 

ne mukavemetlerine ve bu mınt a 
Otto dö Habsburg aleyhine çıkarı an feldiğini anlatıyor. Hundan başka ü- sa müzakerelerile uzun uzadıya meş- ecnebilerin nezaret altında bulundu tevkif kararının Habsburgların ser- arazisinin müsaadesizliğine binaen 

çiincü bir de,·Ietin Kızıldenizde Su- gul olmaktadır. Gazetelerin çoğu ger rulması ve memleket haricine çıka- vetine konmak için Almanya tarafın yavaş yavaş ilerlemektedirler. 
~di Arabistan ve Yemen sahiUerinde ginliğin izalcsinden memnuniyet gös rılması hususunda ittihaz edilmiş o- dan bir bahane olarak alındığını bil- Frankistlcr, cümhuriyetçi kuvvet-
veya bu adalarda hakimiyet ihraz et- teriyor. lan tedbirler hakkında izahat ver- dinnektedir. leri Teruel, Montalbon ve Albokaser 
'.rncsin , vahut mümta7. bir vaziyet P öti .Tıırnnl rHvnr j· 1._; e.rnsında ihata etmek SUTetile cephc-Jtlm ..... __ · ,...._.-r-Err:ıs··n~oma arasında soğukluk llu~·a'· • • " Bu meseleyi mevzuubahseden Ber 
eınmiyet ''eriliyor. kalktı. Daha doğrusu Fransa bari- Prefelerın millı mudafaanm me- liner Börsen Zeitung diyor ki: de yeni bir çıkıntı ihdas etmiye ça-

ı nafiini ve imme emniyetini muhafa- lışmaktadırlar. Anla • t • d ciye nezareti ile talya hariciye ne- "Habsburglann mallan esasen da Ayni membalar Madrit cephesin-~manın resmı me nın en za için tarassut ve nezaret tedbirle-
naklettı" X.ı"mı"z bu··tu··n bu esas- zareti arasındaki buzlar çözüldü. Zi- lm k ha birçok hafta evvel müsadere edil- de, cümhuriyet kuvvetlerinin giriş-'" rini takviye etmeleri lazım ge e 

lar \'e hükiimler, İngiltere ile İtal· ra Fransız milleti ile İtalyan milleti telir. mi§ti. Buna sebep, yine bizzat Otto tikleri taarruz hareketlerinin devam 
Yanın Suudi Arnbi.stanla Yemenin arasında hiçbir zaman hakiki bir düş Geçen hafta 220 ecnebi memleket dö Habsburg olmuştur. Otto'nun Pö- ettiğini ve fakat bu taarruzların dur-
istiklal ve hiitünlüklerini taahhüt manlığın vücut bulmadığına herkes h . . ık 1 ti Pariziyene verdiği haince beyanat durulmuş olduğunu bildiriyorlar. 

kanidir. arıcıne ç anmıştır. hatırlardadır. Bu vaziyette, Otto dö altına aldıklarını göstermektedir. Diğer taraftan nazır, memleket ha 
Yabancı bı·r ,.e .. •a bı"rtakım de,·Ietle- Ümanite diyor ki: l Habsburg vatana hiyanet projelerini 

.; İ ricine çıkarı ması icap eden ecnebi-
Biz de talyanın sulh cephesine iş- meydana getirmesi için Avusturyada rin, kendilerine karşı istiklallerini lere hududa kadar memur tefrik et-

1 tirak ettirilmesi için müzakerelerde yani Büyük Almanyada mevcut ma 
.,.üdafaadan aciz oJan başka devlet- bulunulmasına taraftarız. Fakat İtal mek suretile memleket haricine çı- }arından istifade etmesine bittabi 

Paris, 21 (A.A.) - Reisicümhur 

lerin istiklalini ''e hakimiyetini bu yayı bu sulh cephesine almak için karmak sistemini takviye etmek ça meydan verilemez. 
13 

martta Avus· 
§ekilde tanımaları, her şeyden evvel, yegane çare, Italyayı harpçu Alman resini tetkik etmektedir. turyanın Almanya ile birleşmesi hak 

hu devletlerin menfaat müsademe- yaya bağlıyan rabıtaları kırmak, lllus Hatay Seıf!İm Kanunu kındaki kanunun neşri üzerine Otto YUGOSLAVYA: 
lerinden rekinmek irin bo",·le bir tes- 3' d - H bsb Al t b 1 şt ~ ~ .. soliniyi İspanya işinden vaz geçirmek o a urg man e aası o mu u 
"iye sureti buldııklarını anlatır. Yok- M • t G• eli b be 1 Al d l t• 

ve nihayet İspanyaya elinden alınan erıye e ır I ve u se P e man ev e ıne ve 
••, ınevzuubahis memleketlerin İli· F"hrere sedakat b lmakt · 

B. Lebrun, bugün cümhuriyetçi is
panyanın yeni sefiri B. Marselino 
Paskua Martinez'i kabul etmiş ve 
sefir kendisine itimatnamesini tak
dim eylemiştir. 

f•- hakları yeniden vermektir. u e mec ur o a ı-
'•diJ ve hakimiyetini korumanın, Beyrut, 21 (A.A.) - Fransanın Su di. Halbuki Otto, Almanya ve Füh-

3 

Şüphesiz Memurlar 
insandır 

[Yazan: B. FELEK 
Geçende gazetedeki iş arkad 

rımızdan birisi İstanbul tarnfınd 
tahsil şubesine para yatırmak · 
miş. Vakit tatile yakınmış. Vezn 
parayı almamış. Münakaşa çık 
Arkadaş: 

- Tatile daha yirmi dakika 
Almalısınız, demiş. 

Beriki almamış. işe orada b 
nan bir müfettiş karışmış. Vezn 
yine inat etmiş. Nihayet işini ) 
mak istemiyen vezhedar yerine 
rayı bir başkası almış. 

Ben bu hadiseyi ban dairele 
tatil saatlerinden evvel başlayan 
nevi gayrfrcsmi tıttil yapıldığını 
nıak için fırsat ittihaz etmiştim. 

Dün bana imzasız bir mektup 
di. Mektup hadis<'nin cereyan et 
şube ile alBkah bir adamdan de 
Bilakis benim şahsan sık sık işler 
kovalarken göriindüğüın bir y 
alakalı birisinden: 

Mektubun imzasız oluşundan 
anlarsınız k.i; içinde: 

"O yazıyı amirlerimiz de t 
zip edebilirdi. Fakat belki 
görmemişlerdir. Ne ise şiın 
lik bu kadarla susmak icap 
yor. Sizden gazetede ya 
ise, bizde dosya üzerinde o 
ki zararlı çıkan taraf kızma 
olmaz mı?,, 

tarzında çocukça tehditler var. 
Ben mektubun o taraflarını 

yorum. Bu mektubun en mühim ta 
f ı şurasıdır: 

"Bir arkadaşınız tatil z 
nına az kala şubeye para göt 
düğü halde alınmamış. A 
ya! Siz bilmiyor musunuz ki 
memur bir makbuz kesmek, 
mak ve mükellefe tevdi etm 
le o memurun vazifesi bi 
miştir. Bunu biraz tahlil edeli 
O memur makbuz kesec 
pullayacak mükellefe verec 
İşte bundan sonra o mem 
asıl vazifesi başlamış demekt 
Çünkü: 

O memur,~ gün belki üç d 
yüz makbuz kesmiştir. İşte 
memur ona kalan o kısa d 
kalardan istifade ederek o kad 
makbuzu vezne defterine kay 

decek ve makbuzu yekun eder 
vezne defteri ile makbuzun y 
kunları tamamsa başmcmuru 
huzurunda para tadat edilece 
ve para da tamamsa kasaya k 
nularak iç anahtarı memurd 
diğeri de veznedarda kalacak. 

Soruyorum: Şu iş kaç saatt 
olur? Yoksa o memur başk 
larının keyfi ve geç gelmesin 
den dolayı bir saat sonra m 
daireden çıkmalıdır? Bu insa 
değil midir?,. lt.yıtsız \•e şartsız bir siyaset teme- Londra gazeteleri riye fevkalade komiseri bugün Ha - rer aleyhine yabancılan imdadına 

li olduğunu göstermez. Londra gazeteleri de ayni mesele tay intihabat kanununu meriyete ko- çağırmış ve Habsburg ailesine, Al-
IJakikat te bu merkezdedir. İngil- ile meşguldür. Mançester Guardiyan yan bir emirname neşretmiştir. Mez man tarihinde son iftirakçıyı çıkar- Belgrat, 21 (A.A.) - B. Stoyadi-

1•re, ltalya.,n Yemen taraDarona gazetesi Balear adalarmm işgali me- kUr kanun 95 maddeliktlr, mak hacaleUni vermiştir. novôç, dün Bulgaristamn Bclgrad se-
81Çramasından ve Yemeni . himayesi selesine işaret ederek bu adaların bi- -o- Korrespondansın dediği gibi, bü- firi B. Popof'u kabul etmiştir. Bu mü 

Bulgaristanla Yeni 
Hudut Anlaıması 

llltı ld k İ ·ı · ri olan Mayorka'nın İtalya tarafın - S t El • • tu"n Alman mı'lleti tarafından yapı- n&sebetle hudut işaretlerı·nı·n muha-na a ı tan sonra ngı tereye aıt ovye ıf!ISI 11

1an Adenle dv3rındaki toprakları dan kati surette işgal olunmadığını, 3' lan plebisit neticesinde birleşmenin faza, himaye, tamir ve rekzine ve 
!'hdU ederek Kmldenizin methalône fakat bu adaya yerleşen İtalyan za- ltima+namesİnİ Yerdi mutantan bôr surette teyidi üzerine, Yugoslavya kralhğı ile Bulgaristan 

İşte bütün mesele bu! Mektubu ya 
zan tatilden sonra elinde iş kalır di 
ye, tatilden e\i·vel mükelleften par 
alınmamasını ten-iç ediyor ve baş
kalarının keyfi için bir saat sonra 
mı çıkması lazım geleceğini soruyor. 

Dikkat etmek gerektir ki; başka
ları denilen, vergi mükellefidir. Be· 
nim bu mektubu dercedişim, müu
dele etmeRte olduğumuz zihniyetin 
tipik bir ııümunesi olmasından dola. 
yıdır. 

q4kiın olmasından endişe edixordu. bitlerile mütehassıslannın bu adadan Avusturya artık enternasyonal mü- krallığı arasındaki kat'i hududu gös-
ı. ltızıldenizin cenubi methali olan İtalya hesabına stratejik istüade - Ankara, zı (AA. - Sovyetler Bir- nakaşalara mevzu teşkil edemez. Bu teren diğer alametlere müteallik o-
"Oia2, Jngiltere için Süveyş kanalı ler temin ettiklerini, Fransanın bu Jiğinin yeni Ankara büyük elçisi Bay keyfiyeti Otto dö Habsburg'u himaye lan ve 9 sonteşrin 1935 de Sofyada 
derecesinde ehemmiyeti haizdir. adalar hakkında kati teminat istiye Terentief bugün Cümhur Başkanı A- eden ve binnetice Alman dahili işle- imza edilmiş bulunan mukavelena-
~:tka. giden ve şarktan gelen·- ·gem. i-. ceğini yazıyor. tat~rke itimatnamesini takdim etmiş rine karışmak istiyenlere hatırlat- menin tasdikine ait vesaik teati edil-
.,. Stiveyş kanalından geçtıgı gıbı tir. e"' - Daily Express ise "İngiliz - Ital- mak lazımdır. miştir. Bu işin hal çaresi \'aktinde gelmiş 

olan mükellefi terı.yü2ü çe\'irmek \'e 

tekrar daha erken gelmesini istemek 
değildir. 

CJ•hiilbendcp boğazından geçmek yan anlaşmasının muvaffakıyeti İs - ------------------------------------------------'-le b panyadaki İtalyan kıtalarının geri c uriyetindedir. 
\r v çekilmesine bağlıdır.,,' diyor. İL· •ziyet bu merkezde old.ug. u.. ve 

"" t b ı I ki yüzlü bir siya.et araf ta Kızıldenizde hırı ırı e 
'otı11 ıA l 1 Varşova gazeteleri yeni bir dört -) nerede biteceği ma um o m • 
..... "r.ı bir miicadeleye girişmek iste- ler projesinin doğmasından el'ldişe et 
·•

1
edikJ b · ı t mektedir. Hükt'lmet gazetesi olan t t eri için yukarıdan erı an a • 

~ •:rnı2 şekilde itilaf etmiş, ikisi de 
lltıdi A • · · t·k 14ti . rabıstanla Yemenın J!I ı • 

iJci tıı \'e bütünlüğünü tanımaya, bu 
t,.11 Arap memleketine ait o· 
de •dalara dokunmamaya, Arap 

Vleu · d lar . erıne ait olmıyan a a· 
..... tize.rinde hakimh·etlcrini tesis et-··•erıı· J 

vu 'Ye, Yahut bu adalarda tahkimat 
.a Cllde g t• • • J 
"İt. e ırmemıye karar vermış er-

l> 
"sıı::rnek ki iki tarafın arası yeniden 
htıtuc•k, Yahut birtakım hadiseler 
h- tıku a 1 d.. . 
~ ~he n aşmanın suya uşmesı-
'-di .\.r P olacak olursa, Yemenle Su
)f! tir abistanın da istiklali tehJike
tıliıltz ~ek, belki de bu iki memleket 
la,ı, ... tlıllcadeleılnin en mühim sa-

0 ı."_1•• biri olacaktır. 
de Yukarıda ıordufumuz su· 

allere cevap verebiliriz: Suudi Ara
bistan la Yemenin istiklali İngiltere 
ilt İtalya arasında yeni başlıyan dost
luğun de,•amına bağlıdır ve bu iki 
Arap devleti hu dostluğun geçireceği 
bütiin inkişafları, istihaleleri, daima 
gözetlemek, bu dostluk sarsıldığı 
takdirde herhangi bir tecavüze uğra
mamak veya nüfuz mücadelesine 
sahne olmamak için, tedbir almak 
mecburiyetindedir. Eninde, sonunda 
bu iki Arap memleketinin mukad· 
deratını bu tedbirler korur ve istik
lalleri ancak kendi kuvvetlerine da-

d a. zaman emniyet kazanır. yan ı •. 
S İngiliz _ İtalyan anlaşması-

on ta'-·a ko .. ·du&u bir hakikat te 
nın or .. .. 
budur. 

Dr. RÜŞTÜ ARASIN MISIR 
SEY AHATINDEN RESiMLER : 

, 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik R~\1 
Arasın son Mısır seyahati, bu kardeş mem 
l<'kette Türkiye lehine bilyOk tezahOrata 
Vt'Sile verdi, Bu resimlerde Hariciye Ve
kilimiz ~refıne Zafaran sarayında verilen 
ziyafeti ve Kahlreden ayrılırken yapılan 

uıurJama merasimini görüyoruz. 

Her şeyden evvel memurlarımız 
~ilmelidirler ki, iş sahiplerinin, da. 
ırelerdeki dahili muameleler bitin
ceye kadar orada beklemeleri varit 
olamaz. Nasıl bankalarda miişteriler 
ancak kendilerinin \'Ücutlerini icap 
ettiği miiddetçe işle temas edip 

00
_ 

dan sonraki dahili işler 0 gittikten 
s~nra yapılırsa, meseli para yatıran 
hır adam parasını \'ezneye \•erip 
mnkbu~ aldıktan sonra artık onun 
muhtelıf defterlere gerirı·ı1 • • 

:ı nesını na-
sıl bek!ememekte ise dairelerimizde 
de aynı usulü takip gerekken maa-
lesef bizde para yattıktan .. 

sonra mu-
kellef paranın tahsil edild'.. d . 

ıgıne aır kaydı da kapattırmava \i'e ond 
• • an son 
ra makbuzunu başmemura .. h .. 

• mu ur • 
letmeye yanı muameıe,·i ko 1 

" va amaya mecbur tutulmaktadır. 
Bu kadarı yetmiyormuş "b· 

t k b. d gı ı, ar-ı ır e ınakbuzların k. . 
. • Ye un edıJ. 

mesı, bu yek-unun defter ''ek. ·ı 
'L ·ıf .; unı e 

u en aayıf ayı çeviriniz) 
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Kocaları Tarafından 
Dövüldüklerini iddia 

Eden Kadınlaı: 

Maddi Zarar 3 Milyon ~Ad~iYA~~i;cI~· 
· lnkısaf · , 

Kırşehirin 340 Köyü Bir ~d~t~:~!.1~~~t~~~~r1., 
E k Y _, H 1 • d d • vardır. Bir mesele hakkında evveli 

Adliye tabibiadilleri, dün, koca- İkinci davacı da Nigar isminde 20 n az laını a ın e ır zabıtatahkikatyapar. Sonramüddel 
.. -. umumilik tahkikata girişir. Bundar 

ları tarafından dövüldüklerini ve ya- yaşlarında genç bir kadındır. Bu da 
ralandıklarını iddia eden iki kadını, kocasının kafasına vurduğunu, elini 
muayene etmişlerdir. Bunlardan bi- ısırdığını iddia ederken hadiseyi şöy 
risi Kepenekçisinan sokağında otu - le anlatmıştır: 
ran hamal Alinin karısı Cideli Hani- - Ben eskiden çalışırdım, şimdi 
fedir. Hanife, şikayetini şöyle anlat- çalışamıyorum. Kocam, bir fabrika -
mıştır: da puvantördür. Atikalipaşada otu-

"- Ben kocamla 18 senedenberi ruyoruz. Kocam sandığımda bulunan 
evliyim. üç te çocuğumuz var. Ben banka kumbaramı karıştırmış. Fir-
36 yaşındayım. Kocam son zaman- kete ile içinden dört buçuk liramı 

larda başka bir kadına tutuldu. Ne 

beni, ne de nur topu gibi çocuklan
nı gözü görüyor. Sandıkta, sepette ne 

•varsa satıp çocuklara ekmek parası 
yaptım. Fakat her şey bitti. Aç kal
dık. Dün kocamı sokakta gördüm. E
ve niçin gelmediğini sordum. Bana 
kızdı. Tokatladı. Kafamı gözümü pat 
lattı. 

HIRSIZLIK: 

çıkarmış. Bu, beni sinirlendirdi. Bir 
kocanın kansının sandığını karıştır -
masını muvafık bulmadım. Ben söy 
leyince o da köpürdü. Beni dövdü, 
elimi ısırdı. 

Tabibiadil Enver Karan iki dava
cıyı da muayene etmiş ve raporlarını 
vermiştir. Müddeiumumilik, bu ra
porlara göre tahkikata devam ede -
cektir. 

MÜDDEIUMUMİLİKTE: 

Evi Altüst Etmiş- Kokmuş Sucuk 
Jer, Fakat Bir Şey Satan Bir Bakkal Akpınar jandarma karakolu yıkılmııtır. Nöbetçi çavuşu aç1 ıkt~afv:::~e"i:~iyf:r~:::~n~:ı daha 

M (Başı 1 incide) Çalmamışlar ahkemede ~- -- 1 oldu. Uçcr saniye devam etti. Mer-

Hayvan Telefatı 1 au··yu··k FelaAket kezde ve mülhakatta insanca zayiat Evvelki gece Sirkecide bir hır- Müdd~umumilik dün kokmuş su- yoktur. Şehirde bir oda yıkıldı. 8 
sızlık teşebbüsü olmuş, Vasfi İbra - cuk satan bakkal Boğos ile karışık Zelzele mıntakasında mühim mik 1 ı d ' yaşında bir çocuk enkaz altında kal-
himle arkadaşı Mehmet gece yarısın kahve satan Kirkor hakkındaki id- tarda hayvan telefatı olmuştur. İn- : 1 Karşısın a i di. Fakat, kurtarıldı. Birkaç evde 
dan sonra Sirkeci garı marşandiz kıs diaları tetkik etmiş ve bunların u- san zayiatından çok fazladır. Kuzu . D I T • • 1 hafif çatlaklıklar oldu. Erkilet nahiye 
mmdan Hayrettinin tahtaperdesini mumi hıfzıssıhha kanununa muhalif lar, koyunlar, zel7.ele esnasında ağıl uyu an ee55Ur1 sinin Taşhan köyünde bir ev yıkıldı. 
aşmak suretile evine girmişlerdir. hareket ettikleri anlaşıldığı için her larda bulunuyorlardı. İnhidam neti Himmetdede hükümet konağında çat 
İki kafadar bütün odalan altüst et- ikisi hakkında asliye uçuncü ceza cesinde telef olmuşlardır. Telef o- Ankara. 21 (A.A.) - Bulgar Kra· laklar hasıl oldu. 

h. b' lm d hk · d t y k j lı Majeste Bori11 Sofya haricinde bu 1

1 
mişler, sonra da ıç ır şey a a an ma emesıne ava açmış ır. a ın lan hayvanlar arasında sıgiır, at, e- 1 ı i Akd v M d • d 

1, lunduöu esnada Kırşehir zelze ea ! QCj a eftlft e çıkarlarken polis tarafından yakalan da muhakemelerine devam edilecek şekte pek çoktur. Yalnız Akpınar kö 1; haberini almıt ve TUrklye sefaretin 
mışlardır. Suçlulardan biri: tir. yünün mali zaran 800 bin lira tah _ den teeaaUrlerlnl Cümhurbatkanı A· ! 

H l k k d ·1 g· dik Fa k · 1 tatUrke iblA"ı tıttmasında butunmu•· Akdag~madeni, 21 (Tan muhabi -- ırsız ı ma ·sa ı e ır · - Bir Kadın Kall!ırılmıc min edilmektedir. Nahiye mer ezı . ., 
1 

. 

kat evde yükte hafif pahada ağır ça- 3' s K"" k d de zarar bu miktara ya , tur. rinden) - Zelzelenin buradaki tah-
Müddeiumumilik dün, eniştesile oş er e - RelafcUmhurumuz Bulgar Kralı · ı ribatı hakkında alınan mahimat şu-lınacak bir şey bulamadığımız için kındır. nın bu pek dostane al1kaaından çok 

ık k d · beraber kaçan Cahide isminde bir .• d 
hiç bir şey almadan Ç tı • emış ve Bütün Kırşehir vilayeti içindeki ' mUtehasaıa olarak kendisine teşek · ur: 
suçu itiraf etmiştir. Polis dün bunla- kiadın hakkında tahkikat yapmıştır. mal ka~bl ve maddi zarAr henüz la- kUrterlnln lb1Alıı ıcın Sofya ~içimizi 

4 
Ycrköyde birka<;...._Qina~ıkılmıs. ve 

d.oi.'- .,...a ı di ıı memur auyurff\qn.. urr. 

1 

yu.<.ı~ıce lJlll« çcı.tuu~ıı~~ı • J."\.~ ... -n meşhut SU"lar müddeıumumıııgıne .....,. .. . . yıkııe esbıt eaııemem şse e, -uç m • ..h. h 
:r C hide on beş gun evvel annesının h k k dd * 1 • biyesi hükiımet konagı mu ım asa-gnndermiştir. Sultanahmet sulh bi - a ' yon lirayı bulduğu mu ak a a e- , 

r.: ·n· terkederek ortadan kaybolrnuc. ! Ankara, 21 {A.A.) - Son zelzele ' ra uğramıştır. Nüfusça zayiat tesbit r inci ceza mahkemesi davayı tetkik evı ı 't dilmektedir. 
tur. Ana ve babası gidebileceği yer-

1 

mUnaaebettyte B. Metakaas ve Cellt edilememiştir. 
etmiş ve muhakemeyi karar için bu- lerı' araştırdıktan sonra kızlarım bu- Kızılay yardımlarına devam et - Bayar •rHında ataOıdakl telgraflu 1 Halk heyecan içindedir. Herkes, 

.. lik t · t• mektedir. Zelzele mıntakasına kam ı ıı ı tı · • 
gune ta e mış ır. . 1 a ınıp ver m, r. 11 dag"lara kaçışmış. birçokları korku-lamaymca polise müracaat etmış er- 1 l 300 d r go··nderildi Hü- 1 ı ı B ceııı Bayar Bacvekl1 

Kumaı Hırsızlığı dir. yon ara ça 
1 

• I "' ANKARA dan hala şehre dönememişlerdir. 
kumet te felaketzedelere kamyon- , c 

14 1 Me~hut suçlar müddeiumumiliği, Cahı·denı'n komı·syoncu Tahsin ı·s- · Dost mllletln maruz kaldı~ı ve bir· e a 
-.s lar dolusu ekmek, pastırma, peynır, 

dün bir hırsızlık iddiası t.e. tkik e.t- ı minde birisile evli Gülsüm adlı bir . k d ı çok klmseterln aıumune sebep olan 
zeytin, pide, üzüm gibi yıyece ma ı fel:lıket tıaberlnden acı bir surette mü miştir. Hasan, Mehmet, Husamettın de ablası vardır. Polis uzun bir araş- deler tevzi etti. Köylü, hükumetin l ' teeaaır otara'<, mateminize içten işti· ı AKHlSARDA : 

isminde üç kafadar, dokumacı Hasan tırmadan sonra Cahideyi eniştesi ta- yardımından dolayı fevkalade mü- rlk eder ve Krallyet hükOmetının 
1 Fehminin mağazasından üç top do- rafından tutulan hususi bir evde bul- tehassistir. Herkes Atatürke, millete, ı : ve bUtUn Elen milletlnln derin sem. Tar'. a Yu·· z. u·· nden 

kuma çalmışlar ve poliste suçlarını muştur. Cahide kendisini eniştesinin Fel:ı.kctzed ı ·ı patı hlı••' 011tını kabul etmenizi rica · 
hükıimete dua ediyor. ö e ı ı ederim •• 

itiraf etmişlerdir. Suçlular ~ultan- kaçırdığını itiraf etmiştir. Müddeiu- köylerde muhtarlar, hükumetin gön ea,vekll M ETAKSAS ı B • Ad Q 
1 
d •• 

ahmet birinci ceza mahkemesıne ve- mumilik kızı tabibiadillere muayene derdiği sigaralan köylüye dağıtıyor-ı· ' Eksellna B. Metakaaa ea,vekll , ı r am ""' u 
riJmişlerdir. Hakim, bugün kararını ettirmiş ve tahkikata başlamıştır. Kı lar. Kır.şehir valisi ve belediye reis 1 ATiNA Yaralı da Var 
verecektir. zın annesi diğer kızının vaziyetini açıkta kalan köylülere yardım için ı TUrk mllletlnln maruz kalageldljjl l ı 
C ·r d E Ç f f k · · d 1 d ğ nı mateme do•t•ne ı,tırakterınden do . ı ı amı er en cya a an ar kurtarma ıçın avası 0 ma ı ı uğraşıyorlar. Beledı'ye de yiyecek · ı ı 

:J layı ekael:lınslarına hararetle teşekkür il Müddeiumumilik dün Hulusi ve müddeiumumiliğe bildirmiştir. göndermiştir. 55 yaralı Kırşehir has i ederim. 

İsmail isminde iki delikanlı hakkın -o-- tanesinde tedavi ediliyor. Ankaradan Müttefik doııt mıııetten gelen •em· 
da tevkif kararı almıştır. Bu iki ar- yeniden doktorlar geldi. Kızılay mü I' patı teminatı bizim için çok kıymet· 

icra M U""tehaSSI Slftlft tldlr. Ve bUtU n Türklerin kalbinde kadaş Topkapı, Samatya, Şehremi- fettişi yapılan yardıma nezaret et -
nl, ve Cibali taraflarında birçok ca- Tetkikleri mektedir. en derin akla bulacaktır. 

CELAL BAYAR 

* 

Akhisar, (TAN) - Burada feci 
bir cinayet işlenmiştir. Çınarlıda kah 
ve işleten Ibrahimin öküzleri, Meh
met Kürdün tarlasına girmiştir. Ib
rahim de bunları kovmuştur. Ibrahi-

1 
min oğlu Hüseyin, başka bir Hüse
yinle beraber, babasının dükkanına 

mi ve mesçitlerden seccade, halı, ki
lim, ve yine bu semtlerdeki evler
den kıymetli eşya çalmışlardır. Ken 
dilerine nispet edilen hırsızlıklar -
dan yedi büyük dosya meydana gel
miştir. Suçlular birçok h,ırsızlıklannı 
itiraf etmişlerdir. Haklarında tevkif 
kararı veren birinci sorgu hakimi 

Adliye Vekaletinin İsviçreden icra 
işlerimizi tetkik ettirmek için getirt
tiği profesör Leman, dün adliyPde 
tetkiklerine devam etmiş, ve icra re
isi Hamdi ile beraber icra dairelerin
deki dosyalan gözden geçirerek ma
lumat almıştır. İstanbul icralannda
ki incelemelerine bugün de devam e
decektir. 

Kırşehir postane binasının duva
rı çatlamış, bina tehlikeli bir vazi
yet arzetmiş o1masına rağmen tel -
grafhancde memurlar vazifeleri ba -
şından ayrılmıyorlar. Nöbetçi me -
murlardan Nuri ve Şerif makine ba
şında yurdun dört bir köşesine tel -
grat yağdırıyorlar. 

Ankara. 21 (A.A.) - Kırtehlr zel· ; ıı bitişik Mustafa Kaltakçının kahve
zetest münaaebetlyle Amerika. Al · sinde oturan Mehmet Kürde hücum 
manyı ve lnglltere büyük elsllerlyle 'I etmiş ve tabancasile ateşe başlamış
Norveç, Çekoslovakya ve Bulcıarlı . 1 tır. Dahası Ibrahim de gelip silahını 
tan elçllerl ve Sovyet mümeSRlll tah· 

! rlren ve Yugoslavya elçlal de şifa· Mehmede çevirmiş, fakat, Mustafa 
1 

hen · Hariciye Vekltl Dr. Arasa tazı. Kaltakçı bileğine sarılarak kurşunla 

dosyaları tetlCike başlamıştır. 
1 yede bulunmuJlır ve Dr. Araa da rın boşa gitmesini temin etmiştir. 
ı 1 hUkOmetln tetekkUrlerlnl blldlrmlı· Fakat, Ibrahim son kurşunu Musta-

karşılaştırılması \'e veznenin tadadı 
gibi dahili i~lcr i~in de kendisini ge
ri çevirmek revayi hak değildir. E
ğer tatil zamanına kadar bu işler 
bitmiyecekse bunu mükellefin zama 
nından lnrpmaya mahal yoktur. Ev
vela mükellefin işini bitirmeli ve 
eğer dahili işlerin bitirilmesine za
man kalmazsa o ciheti şube imirile 

Bir Facia Sahnesi tlr. ····-· . _ __ 1 faya sıkıp onu öldürmüştür. Bunun 

halletmelidir. 
Mnamafih muamelatı çok daha ke

sif olan bankalarda işleri mesai sa
atinde hitiremiyen memurlar daha 
geç kalmaktadırlar. Ayni usulde ça
lışan birçok rcıımi daire memur ve a
mirleri de vardır. Hulasa edelim: 

Şiiphesiz memur da insandır. Din
lenmeye hakkı vardır. Lnkin bu, iş 

Mahkumlar iç in Yeni 
Kasket ve Elbise Kırşehir, 21 (Hususi surette giden arzularını kabul etti ve istiyenlerin 

arkadaşımızdan) - Kırşehir memle yataklannı bahçeye çıkarttı. 
Adliye Vekaleti, Zonguldakta muh ket hastanesi bu eşsiz facianın çok Bahçenin köşesindeki karyolalara 

telif madenlerde çalışan 500 kadar acıklı bir sahnesi halindedir. Dün ak yaklaştım. Yaralılann hatırlarını sor 
mahkum için hususi elbise, kasket şama kadar 42 yaralı bu hastanenin dum. Hepsi şaşırmış vaziyette idi. Bir 
ve çamaşır yaptırmaya karar vermiş çatısı altına iltica etmişti. Fakat, za şeylr söylemek istiyorlardı. Fakat, 
tir. Kasketlerin yarısı haki ve yarısı vallı felaketzedeler z~lzeleden o ka- hiç birinde anlatacak takat yoktu. 
mavidir. Elbiseler de öyledir. Ça - dar ürkmüşler ki, doktorlardan rica Sanki, hepsi sözleşmiş gibi sadece: 
maşırlann üstüne <le kolay kolay kir ettiler ve yataklannr hastane bah- _Bir deprenti oldu. Ne oluyoruz, 
lenmiyecek büyük markalar vurula- çesine yaptırttılar. Sakat kol ve ba- demeye kalmadan damlanmız başı
caktır. Bu suretle mahkCımlar derhal caklarile, bina ile bahçe arasındaki mıza çöktü. Çoluk çocuk biribirimizi 
diğer ameleden ayırdedilebilecekleri mesafeyi ölçerek, hastanenin yıkıl- kaybettik. 
gibi kaçarlarsa da derhal yakalana- ma tehlikesi karşısında Üzerlerine Diyebildiler. 
bileceklerdir. Elbise ve kasketlerlır bir taş parçası gelmemesi için, bah-
İstanbulda hazırlanmasına başlan - çenin ta uzak köşelerinde yatmak i- Kayseride 
mıştır. çin müsaade istediler. Hastane ida

sahiplerinin tatil zamanından evvel Askert Liselerin Blrlnclllk 
tersyüzU çevrilmelerini icap etmez. 

resi, asabı bozulmuı fe18ketzedelerin Kaysel"İt 21 (Tan muhabirinden) 

üzerine Mehmet, Hüseyinin elindeki 
silahı kapmış/ve içinde kurşun kal
madığı için sapı ile Ibrahimin ve iki 
Hüseyinlerin kafalarını, yüzlerini 
kan içinde bırakmıştır. Zazıta, Ibra
himi ve Hüseyinleri yakalamıştır. 

--0--

Hayvan Ha stahklarile 
Mücadele 

Kızılcahamam, (TANJ - Bakım

sızlıktan salgın hale gelmiş olan hay 
van hastalıklarile sıkı mücadele de-
vam ediyor. Kazamız baytarlığına 

tayin olunan İbrahim Kızıltandan 
sonra, hastalıkla mücadele için ka
zamıza iki baytar daha gönderilmiş, 
bunlar da hemen köylere çıkmışlar
dır. 

Çiinkü onlar da insandır. Eğer me- Mükafatları Dağıtıhyor 
murlann herhangi bir mülahaza ile • Askeri liselerin birincilik müsa
latilden evvel iş kesimi yapmaları bakalarının mükafat dağıtma mera
icap etseydi, onu devlet ilan ederdi. simi yarın saat 13 te Taksim stadyo
Janknlarda dörtten sonra vezne mu· munda yapılacaktır. Bu merasim için 

BUGÜN 

MELEK'te 
JEAN HARLOV 
CLARK GABLE 

Fransızca 

sözlü S484T~GA filminde 

ımelesi yapılmadığı gibi. bir program hazırlanmıştır. 

sonra müstantik gelir. Nihayet mah 
keme işi alır, o da diğer makamla 
rın hazırladıkları işleri yeni bnştar 
yapar. 

Bütün bu işlerin basitleştiri1mes 
ve lüzumsuz mükerrer çalışmalarır 

önüne geçilmesi programımızda var 
dır. · 

Bazı noter işlerinde görülen yol 
suzluklar, bu müesseseden bekleneı 

yüksek itimadı sarsabileceği için biı· 

tün tecrübeler göz önünde tutulmuş 
yeni bir noter kanunu yapılmıştır 

Bu kanun Adliye encümenindedir. 
Avukat kanunu da ayni encümen 

de bulunuyor. Bu kanun, avukathğ 
bir amme hizmeti haline koymak i 
çin ne icap ediyorsa hepsini düşün 
müştür. Avukatlar, yalnız hukuk 
mi.inazaalarda yol gösterecekler vı 

hakkın tezahürüne çalışacaklardır 

Haksızlığa destek olmak ve mahke 
menin faaliyetini sürüncemeye dü 
şiirmek gibi hareketler, amme hiz 
metlerinin prensiplerine aykırıdtr 

Bir de dairelerde iş takip etmek, a 
vukatlık sayılmıyacaktır. Bu fa::ıli 

yet, bir avukatın değil, bir iş adamı 
nın sahasına aittir.,, 

Bu izahatı aldıktan sonra Adliyı 
istatistiğini kendi kendime karıştır 

dım. Baktım ki kendi başına geni 
bir alem ... Bu istatistikte gördüğün 
dikkate değer noktalardan ikinci bı 
yazıda bahsedeceğim. 

Ahmet Emin Y ALM .4.N 

YENİ NEŞRIY AT 

HAYAT KILAVUZU 
Eyüp Ortaokulu öğretmenlerinden Ha 

lil Tanık ile birçok öğretmenler ve müte 
hası;ıs sanatkilrlıır tarafından, yeni terim 
lere uygun olarak bu isim altında yazıl 
maya başlanılan teknik derginin lkt sa 
yısı çıkarılmııstır. Şimdilik on b~ Jrlind 

_...._ - l"G'°' • 1 ..:--1-.l ! -

Dergide rm11ln $ağlığn ve k~nça yan 
yan her türlü tatbikatı alfıkıılandmı 

mevzular, öğretmenler. talebe ve, c;lftçl 
!er, san'atkarlar, tüccarlar için faydalı Y 
zılar vardır. 

İki sayısında "iyi havanın hayata tesiri 
Tereyağı muayenesi - Kaymak muayene 
si - deri için en güzel tuvalet - siğiller 

den kurtulmıık - ince marangozlukta ta 
laların boyanması - Maden süslemek 
Maden ynpıştırmnk - mermeri temizle 
mek - c;elijti boyamak - resim san'atl 
yakacaklarımızdan odun - fotoğrafçılık 

zehirli gazlerdcn korunma., gibi bahlslE 
vardır. Okuyucularımıza tavsiye ederlı. 

-"'>-

Mimarlık konferansı * Yarın akşam saat 20,30 da Gfilha!1 
parkı içindeki Alay köşkünde Eminön 
Halkevi tarıı!ından "Yalnız bir kelime 
piye~! temsil edilecektir. 

Müzeler mimarı Kemııl Altan dün ge< 
Eminönü Halkevinde "Kldsik tan:ındll 

sonraki sanat eserlerimiz ve bu eserteı 

vücuda getiren Türk mimarlan,, mevzıl 

etr:ıfında bir konferans vermiştir. 

ÖLÜM 
Paris büyük elzimiz Suat Davaıf 

ve eski adliye hakimlerinden Kenı' 
lin ve İstanbul ikinci sorgu haki~ 
Mahir Verdigilin ve avukat Batıl 
Verdi'nin teyzeleri salihatı nisvııtl 
dan Suada dünkü gün irtihali d' 
rıbeka eylemiştir. Cenazesi bugün S~ 
at 11 de Ayasofyada Sıhhat Evindt'J 

kaldırılarak Samatyada Sulumal'l11 
ı 

tırda merhumenin müceddeden ti 

mir ettirdiği Abdiçelebi camiinde ~ 
naze namazı kılındıktan sonra 
livrikapıda aile kabristanına deftı' 
dilecektir. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosı.ı 
EDIRNE Cümhuriyet Sinemasınd' 

YAZAN : MELEK CEL.1~ 
Bu nefis eserden bir ta.ııe 

alınız. 
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Gün deli Gazete 
---0-

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
fe)'de 
l(arıın 

temiz, dDrOıt. umtmf oıınak, 

Zelzelenin Sebepleri ve 
gazetesi otmıya çalıımaktır. 

--0-

A BONE BEDELİ 
Türktye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 K.r, 
750 Kr, 6 Ay 1500 K.r, 
400 Kr, S Ay 800 Kr, 

Doğurduğu Korkunç Tabiatin gözü kördür, şuuru yok 
tur. Ynrntır, insan zekfısının, insn 
şuurunun, insan sanatinin daha ete 
ğine varaınadıI;rı harikalar yapar. E 
müstesna anatin eserleri onda, ya 
ratma kabiliyeti onda, insanı elind 
oyuncak eden kanunlar ondadır. Fa 
kat niçin ynpar, niçin yıkar, bilmez 
İnsanı ise, tabiate hakim kılan ze 
kfisı, şuuru, iradesidir. 

150 Kr, 1 Ay 300 K.r, 
Mllletlcrarası posta fttfhııdına dahil ol
ınıyan memleketler i~tn 30. 18. 9. 3.5 Ura 
dır. Abon • bedeli De$1ndlr: Adres de~s
Urrnck 25 kuruştur. Ccvııp için mektup 
lara 10 kurusluk oul 1Ulves1 IAZ1mdır. 

1. GONON MESELELERi 1 

ispanya Harb?nin 
Bugünkü Neticeleri 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
Franko Akdenize inince İspanya

da harp '\'aziyeti yeni bir safhaya 
ginni bulunuyor. Ötedenberi İspan 
yol harbinin yalnız İspanya hudut
ları içinde kalan bir harp olmadığı 
nıalUm olduğu için, harp vaziyeti • 
nin bugünkü neticesi de beynelmi
lel tesirler ve akisler yapmaktan 
geri kalamaz. 

Bugünden bu tesir ve akisleri tes 
bit edebiliriz. 

Frankonun zaferi, hakikatte bir 
İtalyan ve Alman galibiyetidir. Çün 
kil bu iki devlet asker, silah ve mil· 
himmat göndererek Frankonun mu· 
zaffer olmasını bilfiil temin etmiş • 
lerdir. Onun için Roma ve Berlin 
memnundur. Bu sevinçlerinin iki 
sebebi vardır: Birincisi tuttuktan 
yolun onlan zafere götürmüş olma
sı, ikinci i bu müdahale ile istihdaf 
ettikleri gayelere \'ıtrmalan imka-
nının tahakkuk etmiş bulunmasıdır. 

Roma İspanyada kuvvetli bir 
müttefik kazanmış bulunuyor. İn

giltere ile yaptığı anlaşmada harbin 

Z elzele, yeryüzündeki tabii fe 
laketlerin en büyüklerin -

den biridir. Bu felfıket, zaman za -
man, arzın muhtelü noktalarında 
önüne geçilmesi imkansız, sayısız 
facialara yol açmakta, birçok şehir 
lcrin yıkılmasına, sayısız insanla. -
rın ölümüne sebep olmaktadır. Tu
tulan istatistiklere göre, bütün dün 
yada, senede 9000 den fazla zelze
le oluyor, yeryüzünün en çok zelze 
leye maruz bulunan kuşağı yeni je 
oloji devirlerinde, inhidamlara uğ. 
ramış noktalarıdır. 

Bu kuşak, Avrupada, Akdeniz 
mıntakasını. bilhassa Ege, Balkan
ların cenubi ve İtalya ile Suriye -
Basra körfezi ve Umman Denizi ve 
İndus, Ganj ovalarını, Çin Hindi -
ni, Malezya adalarını, Amerikanın 
garp kıyılarını, Antil adalarını kap 
lar. 

Zelzelelerin en sık ve şiddetli ol
duğu sahalar, ayni zamanda arzın 
inşikaklara uğramış, çatlak yer-
leridir. 

Bu saha İzmit körfezinden başlı 
yarak, Garbi Anadoluda, Ro
dosun cenubuna kadar şark • 
garp istikametinde uzanan birçok 
inhidam sahalarıdır: 

1 - İzmit körfezi temadisi, Sa
panca gölü ve Adapazarı ovalan, 

2 - Gemlik körfezi temadisin 
teşkil eden lznik gölü; 

3 - Bursa, Manyas Çukurovası 
4 - Edremit körfezi ve ovası, İv 

rindi, Balıkesir havzası; 
5 - Bakırçayı ovası; 

6 - İzmir körfezi, (Gediz ovası 
ve şubeleri); 

Feliketler 
de, ev bacaları havaya uça • 
bilir. Bu tıpkı, bir döşeme üzeri· 
ne koyduğumuz bir taş parçasına, 
döşemenin altından vurduğumuz 
zaman taşın yaptığı harekete ben 
zer, herhalde doşeme taş kadar oy 
namaz. 

Z elzelenin diğer sebeplerin· 
iri de, volkanlardır. Volkan

lar, arz dahilindeki muhtelü biri
kintilerin, harice çıkmasında em
niyet subaphğı vazifesini gorur
ler. Ve ekseriya ağzından çıkmnk 
ta olan bu birikintiler kesilip te, 
volkanın tekrar faaliyete geç
mesi, civarda sarsıntılara sebep o
lur. 

Bundan başka, daha bazı ufak 
tefek sebepler de varsa da, en bü
yük sarsıntıların inşikaklardan 

doğduğu anlaşılmaktadır. Bazan 
inşikaklar o kadar müthiş olur ki 
kışrın seviyesi birkaç metrelik 
bir fark gösterir. 

Yapılan istatistiklere göre, dün
yanın en çok zelzele feliıketlerine 
uğrıyan yerlerinden biri, hatta bi
rincisi Japon adalarıdır. Burada, 
günde vasati olarak, üç zelzele 
kaydedilmiştir. 

Bu şuursuz ve kör tabiat bizim A 
nadolu topraklarımn:dn birdenbir 
neden hiddete geldi? Niçin yeri gö 
ğü sarsan bir asabiyetle bunca köy 
Ieri yerle yeksan etti, ve bunca in 
sanı yanıp kavrulan toprağın ıçın 

çekti? Niçin toprak yar.ıhp içinden 
kızgın sular fışkırıyor? Sapnnile top 
rağı süren, toprağı yaşıyanlara bir 
hayat hazinesi yapmıya çalışan köy. 
lüye bir kasdi mi '\'ardı? Hayır ... O, 
muayyen şartlar dahilinde meydana 
gelen hadiselerin muayyen netice
lerini verir. Fen, bu hadiselerin na
sıl olduğunu izah eder, fakat "ni -
çin?" bu sualin cevabını vermez. 
Çünkü tabiatin ne kasdi, ne şuuru, 
ne de gayesi '\'ardır. 

İşte bu şuursuz ve kör tabiat, bu 
dcf a Orta Anadolu yaylasına fela -
ket kanatlarını gerdi. Perişan köy. 
lii kütleleri korku ve dehşet içinde 
çadırlara sığınmış, toprak ne zaman 
kızacak, ne zaman onlan içine çekip 
yutacak korkusile bekliyorlar. 

• 

sonunda askerlerini çekeceğini, ve 
İspanynaın tamamiyeti mülkiyetine 
riayet edeceğini ,,adetmiş oJma -
sına rağmen, Franko İspanyasının 
hiç o)mazsa dostluğunu kazanmış • 
hr. Bir harp '\'Ukuunda hu dostluk • 

7 - Küçük Mendires ovası; 
8 - Denizli havzası, (küçük Men

dires ovaları), 

9 - Mendclye körfezi, Tekir anı 

Son Kır~ehir zelzelesine ait dün gelen resimlerden: Toprak 
birçok yerlerde böyle ratlamış ve röküntüler olmuştur. 

Japonyada, bu yüzden uğranı
lan felaketler sayısızdır. Zelzele
lere karşı alınacak tedbirlerin en 
başında evlerin yapılış şekil ve 
sistemleri gelir. Meseta, Japonya· 
da, evlerin hemen hemen bütün 
aksamı ahşaptır. Ancak pek büyük 
modern binalar betondan, ve bü· 
tün aksamı biribirine sıkı sıkıya 

bağlı bir tarzda yapılmıştır. Ege 
mıntakasında Sakız işi denilen ev
lerde veya Istanbulda bağdadi adı 
verilen duvarlarda, taş ve kireç 
ten çok ahşap malzeme kullanıl
mıştır. 

Memleketin her tarafından im -
dat heyetleri gidiyor. Kızılay, harp 
zamanında toprağı insan kanile su
lıyan, haris menfaatlerin eteğin -
de toprağı boydan boya insanlara 
mezar yapan kudurmuş insan şuu -
runa karşı gerdiği imdat kanatlan. 
nı bu defa, tabintin, toprağın, bu şu
ursuz hiddetine karşı aç.ıyor. Fela -
kete tutulanlann sırtını, insanın ve 
insanlığın uçsuz bucaksız şefkatilc 
okşuyor. 

Bayram günlerinde Kızılaym yar 
dım kutusuna, bu insan şefkatinin 
bir katresini bırakanlar, Kızılayın 
felaket günlerindeki bu yardımını 
hatırlasalar, bu ~efkatin daha gfir, 
daha cömert iancsini \•ermekten çe
kinmeder. Kızılay, hüJrumet, dev -
Jet, hepsi bu felliketin karşısında se
ferberdir, ya biz? Halk, münevver, 
ve insan diye birleşip bir bütün ya. 
panlar ne yapıyoruz, ne yapacağız? 

'

An ;l\7an..C' llo•a11ail. ~.....,..- _ ....__.... 
ecegıne şüphe ~·oktur. 

Romanın ikinci kazancı ispanya • 
daki müdahale ile tngiltereyi bir • 
çok miisaadekarlıklarda bulunmaya 
nıechur etmiş olmasıdır. İngiltere 
llabeş harbi esnıısmda miizakereye 
bile yanaşmadığı birçok emrivakile
ri kabul ve tasdike mecbur olmuş, 
İspanya harbinden ev,·el imzayı şe
refsizlik addettiği bir anlaşmaya ya 
naşmışhr. 

barı ve Tuzla ovalan; 
10 -1stanköv, Germe körfezi; 
, L - öouoı:; Ilugazı. 

Diğer taraftan Şarki Anadoluda 
da aşağı yukarı bu istikamette sı
ralanmış c;öküntü sahalan vardır. 
Erzurum, Pasinler, Muş ovalan gi
bi.. 

Büyük Zelzelele;J Bunun sebebi, ahşap ve beton 
binalann sarsıntılara daha çok 
dayandığıdır. Knrgfr yapılar ise, 
ufak bir sansıntıda çatlayıp yarıl
makta ve aksamı biribirfnden ay
rılmaktadır. Daha sonra, Japonya
da, evlerin muhtelif kısımlan bl
ribirine çivi ile bağlanacak yerde 
daha çok geçme olarak yapılmak
tadır. Çünkü, bu tarz, yapının e
lastikiyetini fazlalaştırır. 

Kaldı ki, İtalyan askerleri ancak 
harp bittikten sonra İspanyadan çe
kileceklerdir. Harbin ne vakit bite
ceği ise malCım değildir. Binaena -
leyh bu noktada da İtalya İspanya • 
daki alakasını idame etmenin yolu
nu bulmuştur. 

* Almanya şimdiden İspanyada bir 
çok iktisadi menfaatler temin etmiş 
tir. Harp bittikten sonra bu iktisa • 
dl menfaatler Almanların lehine in
kişaf edecektir ve İspanya bir nevi 
Yarım Alman müstemlekesi olacak
tır. 

Almanlnnn ikinci kazancı Fran
sanm cenup hudutlarında bir fa~ist 
hükCımeti kurmuş olmaktır, bu 
)•üıden Fransa şimdiye kadar emin 
bildiği cenup hudutlarında da tahki

:trıat yapmaya ve asker bulundurmı • 
Ya mecbur olacaktır. 
Alnıanyanm üçüncü kazancı Ak

denh:de birtakım üsler temin etmi-

Z elzelenin sebeplerini, kışnn 
derinliklerinde aramak la

zımdır. 

Büyük bir mikyasta duyulan ve 
geniş sahalara yayılan zelzeleler, 
Tektotik denilen nevilerdir. Kış
nn sahra teşekkülü, arzın pek de -
rin tabakalanna kadar uzanır. Bu 
teşekkül sırasında hazan muhte -
lif iç kuvvetlerin tesirile altta ka
lan sahralar kırılabilir. Bu çatlak 
boyunca ve iki tarafındaki kısım -
lar, "kompartıman., blribirlerine 
nazaran kendi seviyelerini değişti
rirler. Bu suretle bir "inşikak,. mey 
dana gelir. Mesela, Bursa ovası bu 
suretle çökmüş, buna mukabil Ulu
dağ silsilesi yükselmiştir. 

Arzın böyle ve buna benzer maf 
sallı yerleri oynaktır. Bu iki kısım, 
biribirlerine nazaran seviyelerini, 
velev ki, satıhta, pek az miktarda '>l 

sun zamanla değiştirir. Asırlarca 
süren bu cüzi seviye farkı, öyle bir 
zaman gelir ki, müvazeneyi tutan 
vaziyeti, bozacak bir şiddet, bir 
tazyik alır. Ve derinlerde vücuda 
gelen bu inşikak ona civar yerleri 
sarsar. Bu halin her zaman birden 

3'e muvaffak olmasıdır. İtalyan as • bire vukua gelmesi icap etmez. Da 
kerleri İspanyadan çekilse bile Al • 
l'rlan teknisyenleri ve mütehassısla- fi Adeta lakayJttır. Onun bütün il-
tı orada kalacaklardır. midi şuradadır: 

1755 te Portel(lzde bir zelzele dal ı 
gaıı evleri ıu altında bırakarak 

80,000 • 70,000 kitinin iSIOmUne ıe· 
beblyet verm it ve Llzbon ıehrl ta· 

1906 Sın Franılsko zelzelcsl; tak 
riben 700 kitinin olmeılne, 100-200 
bin kitinin 11kıt kalmuına ıebep 
olmuıtur. Zelzeleden ıonra bllyUk 

mamen harap olmuıtur. 

ı 1855, Bursa, 1882 fzmlr zelzeleleri 
, de pek tlddc:tll olmuıtur. NUfuı te· 

1

1 lefatı bUyUktOr. 
1859 da Erzurum ıehrlnln Uçte 

biri yıkrlmıttır. 1886 da Charleaton 
(Blrleılk Amcrlkııdı) ıchrlnde 27 
kiti ölm üı 14,000 baca devrllml9, lo 
komotlfler raydan çıkmıı ve aaraın
tı pek bUyOI( bir ıahada duyulmuı· 
tur. 

1891 de Japonyada Mlno ve Owa
rl mı~takaaındal(I zelzele; 7,229 ki· 
tinin ölUmUne, 17,390 kitinin ya· 
ralanm1111nı, 197,000 evin yıkılma· 
11na sebep olmuıtur. Japon adata-
rının )'Uzde 60 ı bu ıar11ntıyı duy. 
muıtı.ır. 

1894 fatanbul zelzeleılnde bOyDk 
çarııda dUkklnlar yıkılmıt, birçok 
kiti iSlmUıtUr. 

yangınlar çıkmıftır. 

1908 Sicilya ve Kalabra (ftalya) 
Zelzefealnde 76,000 ISIU, 95,000 )'ara

lı vardır ve M ealna tehrlnln bir 
kıamlle birçok k!lyler yıkılmıftır. 

1012 de ayni mıntıkada Mealna 
tchrl tamamen harap otmuıtur. Ay 
nl senede Marmara havzasında da 
Bulayır ve M lirette ve civarı köy • 
feri bDyOk hı ara uijramıııtır. 

1915 sencılnde Ortı ltaıyadakl 
bir zelzelede, S0,000 klıl ISlmUt. 972 
ıehlr ve köy yıl(ılmııtır. 

1928 Japonya zelzcleal
1 

Tokyo ve 
Yol(ohıma ıehlrlerlnln bOyUk bir 
kıamının harap olmasına ve 160 bin 
den fazla kitinin ölUmDne ıcbep ol· 
muıtur. 

1928 lzmlr, Torbalı zelzelealnde, 
birçok iSIU ve yaralı vardır ve bir· 
çok evler harap olmuıtur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ha çok uzun yıllar, hissedilmez kü
çük seviye farkları bu hali doğu-
rur. 

Zelzelelerde bu farklar, her ne 
kadar pek küçük ise de, (mesela, 

yalnız bir santimetre, bir desimet
re, veya metre) sarsıntısı pek şid-

detli olabilir ve çok uzaklar -
dan duyulabilir. Sarsıntı hafü 
te olsa, ani olduğu takdir -

. --

2 

* Franko galip geldikten sonra İngil 
Fransa, biltün gayretine rağmen, tereye muhtaç olacaktır. Çünkü 

f Pıınyaya yardım edemediği için memleket bir harabe haline gelmiş
hugUn çok fena bir vaziyete düşmüş tir. Bu harabelerin imarı paraya bağ 
. t(ir. nu yüzden Fransa siyasetteki 1 hdır. Franko bu parayı ancak İngil
l tiklnlini kaybederek İngilterenin tereden bulabilir. O vakit İngiltere -
kuyruğuna takılmaya mecbur olmuş· ye dönmiye nıechur olacak ve İngil-

Değişiklikten 
Yeniden, değişiklikten, yeni fi. 

kir ve yeni hareketlerden hoşlan
mıyanlar pek çoktur. Bunlar ekse 
riyetle muhafazakarlar '\'e ruhen 
tembel olanlardır. Alıştıkları gihi 
ve alıştıkları şartlar içinde yaşama 

yı tercih ederler. Ufak bir değişik 
lik onları rahatsız eder. 

Hoşlanır mısınız? 

tur ~ • 1• Af "k" füı tere de kendisine istediklerini kabul t · .,ransanın şıma ı rı o m • . kt" 
etnlekcleri ile mu\•asalası tehlike • ethrece ır. 
~e girmiştir Cenup hududunda ye- O vakte kadar yapılacak şey İtal
?\l bir düşm~n belirmiştir. İspanya • yanın müdahalesine nihayet vermek 
dıa faşistlerin galebesi dahilde de ve İspanyayı Almanya ile İtalyanın 
8
•ita k • d paylacmasına mini olmaktır. Son rın uvvetlenmesıne yar ım s- t . · 

'lttniştı Roma anlaşmasında ngılterenın ta-
lıu r.b t . kip ettiği gaye budur. Ve zahiren bu 

8, d se eple panva harbınde Fran h kk k ta etmiştir. 
il ntağlöp sayılır. gaye ta 

8 t u'lt 'n bu hayalleri 

tlt ., * 
..._ gı terede ChamberJain hiiktl • ··•(!t' 1 

Frankonun galip gelmesine kar 

Amma ngı erenı • 
tahakkuk edece~ midir? Onu da za
man gösterecektir. 

İşler vardır ki, teşebbiis, atılgan
lık, çeviklik ve yaratıcılık ister. De 
ğişiklikten korkan adaınlar bu ka· 

bil işlerde muvaffak olamazlar. Fa 
kat sebat, devam ve ittirat istiyen 
işlerde bu adamlar muvaffak olabi 

lirler. Bi7: a~ağıda sİ7.e bir ölçii veriyo 
ruz. Kendinizi ve arkadaşlarının 
bu ölçiide tartınız. ilk dokuz suale 
tam numara son iiç sunlc ikinci nu 

rnara alan kimse muhafazaknrdır, 
bilakis ilk dokuz suale fena numa
ra alıp ta son üç suale iyi numara 
alan kimse muhafazakar değildir . 

1 - Hayat ve itiyatlannızda de
ğişiklik sever misiniz? Mesela oda 
nazın, büronuzun daima ayni şekil 
de tanzim edilmesini, yemek masa 

sının mutat ~ekilde tanzimini, ve 
ısaireyi se,·er misiniz? Yoksa kon· 
forlu olmak şartile neresi olsa Sİ· 
zin için miisavi midir? 

2 - Kendi evinizden, kendi ya
tağınızdan başka bir yerde yatınca 
rahatınz olur musunuz? Yoksa ra
hat olmak şartile herhangi bir yer 
de uyuyabilir misiniz? 

3 - Çocukken size öi:rrctilen ha-

reket ve itiyntJnrın en doğru şeyler 
olduğuna mı kanisiniz; yoksa di
ğerlerinin riayet ettiği kaide ve a
detlerin de makul olduğunu kabul 
eder misiniz? 

4 - Yabancılara karşı kendinizi 
üstün tutar mısınız? Yoksa onJan 
kendinizden üstün mü sayarsınız? 

5 - Yeni fikir ve yeni icatları 
sever misiniz? Yoksa beğenmez mi 
siniz? 

6 - ''Ben babamın yaptığı gibi 
yaparım:,, Ve yahut "ben babam 
gibi düşünüriim.,, mü dersiniz? 
Yoksa miihim meselelerde tekJif e
dilen yenilikleri hüsniitelakki eder 
misiniz? 

7 - Yeni icatlar karşısında "Al-

• Biz, halk ve mfinevver, tek, tek 
hiçbir mana ve kudret ifade etme
yiz. Muasır cemiyetlerin içinde en 
büyiik kudret ve ku\.•vet teşkilôtla
ndır. Halkı temsil eden en kuvvet
li teşkilatımız da Halke\•leridir. Bu 
felaketin karşısında Halkevlerinin 
de alacağı bir rol vardır. Boş vaktini 
şurada burada geçiren, çalışmak i
çin vakti hol olan birçok bayanları
mız, Halkevlerinin teşcbbüsilc pek 
~üzel organize edilebilirler. Genç, ih 
hyar, kadın, böyle bir felUkctin kar 
şısında, "bana ne?,, diyecek bir in. 
san iasavvıur edemiyorum. İnsanın 
lelaketli dakikasında, imdadına ye. 
tişen insan kuvvetini duymak '\'f 

böyle bir cemiyette yaşamak ne 
iftihar verici bir şeydir. Toprağııı 
şuursuz hiddetini, insanın şuurilt 
yenelim. 

lah bizi havadn uçmak içiu yarat
mamıştır.,, gibi mantıklar kullanır 
mısınız? Yoksa bu gibi yenilikle
ri tabii mi telakki edersiniz? 

8 - Bir fikir beyan etmeden ev
vel, hürmet ettiğiniz kimselerden 
birinin fikrine uygun bir fikir 
•~ar .mısınız? Yoksa kendi fikrini
zı mı söylersiniz? 

9 
- Dğru, iyi ve fidil mefhum. 

lan içine giren 'bahislerde ihtiyat 
lı ve mtihafazakar bir tavır takınır . ., y 
mısınız. oksa mücerret tabirler 
kullanmaktan rekinir ın· . . -

:l ı anız: 

IO --: Gündüz hayale daldığınız 
zaman ıstikbalinizi '\'e hayatınızda 
husule gelecek değh•iklikler· d'" •. 

Ü U , S' 1 u il 
n r m silnüz? Yoksa daha • ' d 

• • Zil a e 
mazı ye aıt hayallerle ,,_. J 
1 ... ı nıeşgu o-ursunuz? 

11 - Modern sanati beğeniyor 
musunuz? Yoksa Yalnız çocuklu • 
iunuzdanberi ahskın old ğ 

ıı u unuz 
nıan~a.ralan veren resimleri nı· . 
versınız? 1 se 

12 - Bir resme baktığınız :r:a • 
man onun hakkında bir f'k' d' 

k • . ı ır e ın-
mc ıçın re snnunı \•e onun tı . 
tın d '"ğ a~ a-ı a o rennıek ister n . . . • 

11 ınız? 

Psikoloj( 



8 TAN D-4-938 

Kırşehir Zelzelesi ne Ait Resimler 
- - ~~,~--,-------...~-

ZeluleJen en ~li mrar gören 'Akpınar köyü bugün tam bir lıarabe lıalindeJir Felaket ıahcuıntla ~ıkta kalanlara ~aJırlar verilmif, İQfele ri i~in yardlmlar 7Qpdırwfl/lii. 

.. - ~ - _.._. ... ----

r 

FelalıetzeJeleıi barınilınntılı iP,. ~ipınar lrö)'iinün laemen lıer W,eaittJe ~arlar lnmılnulJhır 
. .._ 



22 - 4 - ı938 

Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri: 
1 

Büyük Hint Şairi 
ve Filozofu Mehmet 

lkb.al Dün Öldü 

_.J'_ r • ... -

Kelebekler 
Sarhos • 

Oluyormuş 
Ginol ismindeki Fransız hayvanat 

alimi, kelebeklerin hayatı üzerinde 
yaptığı tetkikler sonunda, ekseri er
kek kelebeklerin, sarhoş edici çiçek
lerin usarelerini emmekte olduğunu 
tespit etmiştir. Bunu, tecrübe ile de 
ispal etmiştir. Ginol, erkek ve dişi 
kelebekleri büyük bir cam sandık 
içerisine koymuştur. Evvela, sandı
ğın iki tarafına biraz alkollü içki 
dökmüştür. Bir, iki uçuştan sonra er 
kek kelebekler, gitmişler, alkollü iç
ki damlaları emmeye başlamışlardır. 
Biraz sonra, bu kelebeklerin uçuşla
nnda bir ağırlık ve intizamsızlık gö 
rülmüştür. Hatta bazıları uçama -
mışlardır. 

... 

YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL 
Heyecana verdiği gönülleri, 
Heyecanlı hisleri gönlümiin. 
Ben, o nağmeden müteheyyicim, 
Ki, yok ihtimali terennümün! 

Ç ok derin bir duyuşu ifade e
den bu kıta, Hint şairi Meh

met İkbalin, türkçeyc geçen, bel
ki de biricik eseridir ve bu kıta
), Mehmet İkbalin, her manasile 
yoldaşı olan Mehmet Akifin ka -
lemi türkçeye çevirdi. Çünkü ikisi 
de o terennüm edilemez nağme
nin heyecanı ile yaşamış ve o he
yecan içinde ölmüşlerdir. 

Mehmet Akif Mısırda bulundu
ğu sırada İkbalin "Esran hodi" ve 
"esrarı bihodi" adlı eserlerini o
kumuş, daha sonra Mısır üniver • 
sitesinde birkaç konferans vermi
ye davet olunan şairle görüşmüş ve 
İstanbula döndüğü zaman bu mü
lakatı anlatmıştı: 

Eıki ValJe camiinin kıymetli mermer parmaklık/an ve kırılmıf fadırvanı En çok ıinemaaı olan 

Mehmet İkbalin öldüğünü, rad
yomuzun dünkii öğle neşriyatı a
rasında haber aldığım anda, ye
rimden nasıl sıçradığımı ve içi -
min nasıl sızladığını tarif edemem. 
Çünkü Mehmet İkbal görmek ve 
görüşmek istediğim bir adamdı. 
Hayatımın gelecek günleri içinde 
bana bahtiyarlık vermesini um -
duğum m{ilakatların biri, Hindis
tanın bu güzide ve yüksek siması 
idi. Bu bahtiyarlıktan mahrum kal 
makla mukadderatın acı bir dar -
besine daha uğramış oluyorum. 

Şair, herşeyden fazla şarkın ye
ni doğuşuna sarsılmaz inancı go
ze çarpıyordu. Şarkın ataleti mu
vakkatti. Şark, dinamikliğini is 
tirdat edecekti ve yeniden bütün 
dünyaya ışık verecekti. Bütün 
dünyayı gezip dolaşan, ve Avrupa
nın birkaç üniversitesinde tahsil 
gördüğü için bunlarla ilmi alaka
sını sonuna kadar muhafaza eden 
şair, sık sık seyahat eder, bilgisini 
görgü ile tamamlar ve verdiği kon
feranslarla kendi felsefi ananele
rimizi, en modern beşeri bilgilerin 
ışığı ile aydınlatarak anlatırdı. İn
sani düşünüşün bütün ileri hare
ketlerini gözetler, benimser, fakat 
istiklalini ve tenkit kudretini kay
betmezdi. Kendisile tam bir kar
deş gibi konuştuk ve seviştik.,, 

Valde Camiinin Yüz 
Kızart.an Bakımsızlığı 

Stokholmde 100, bütün İsveçte ise 
6000 sinema vardır. Stokholmin nü
sufu 600,000 bütün İsveçin ise 6 
milyondur. Bu rakamlara göre ve 
nüfusa nisbeti itibarile en çok si
neması olan memleket İsveçtir. 

* Ceki Kugan ananndan davacı 
Daha çocukluğunda sinema artist

liğine başlıyan maruf ve geçenlerde 

evlenen film yıldızı Çeki Kugan, a

nası ve üvey babası aleyhine bir da

va açmıştır. Artist bu davada ana

sının ve üvey babasının 4 milyon do

lar aşırdıklarını iddia etmiştir. İd

diaya, Holivutla bakılıyor. Mahkeme 

artistler arasında büyük bir alaka ile 

takip olunuyor. Davanın safahatını 

öğrenmek jçin meraklılarla, mahke

me salonu hıncahınç doluyormuş .• 

U lu Türk sanatkan Sinanm 
son eserlerinden Üsküdar

daki "Eski Valide,, külliyesini gez
miye devam edelim. Caminin §il· 

dırvan havlusuna giriyoruz. Son 
cemaat yerinin sol tarafındaki bir 
pencere üzerinde kurtların, burgu 
gibi delik, deşik ettiği eski bir lev
ha göze çarpar. 206 senedcnberi a
sılı duran bu levhadaki sekiz mıs
radan burasının "Hızır makamı,, 
olduğunu öğreniyoruz. 1151 H. yı
lında ölen Abdülkadir isminde bir 
Nakşibendi şeyi burada Hızın gör
müştür. (1) 

Peygamber Muhammet" Eğer 
Hızır sağ olsaydı elbette beni ziya
ret .Ç{ferdi,, sözile ha;rat suyu dağı
tan 1>u Yalvacın çoktan olmüş ol. 
duğunu HAn""ettiği halde Şeyh Al:).; 

dülkadire burada Hızır ve hayat 
suyu aratan mabedin çinilerinde can 
lanan bahara ve renge, ruh saran 
şırıltılarile bülbül nağmeleri ka
tan şadırvandı. Yüksek ve bedii 
bir zevk taşıdığı anlaşılan Şeyh, 
Sinanın bu sanat cennetinde ken -
dinden geçer ve ayrıldığı zaman 
şadırvanın cana can katan billur 
suyundan içerdi. Bir yaz sıcağında 
bu suyu kana kana içtikten sonra: 

-Oh .. Abıhayat, demişti. Şeyhin 
bu iç çekişi işin sathını görenlere 
bir Hızır masalı doğurtmuştu. 

Biraz sağa yürüyelim. Ortada es
ki ihti§llmına göbeğini çeke çeke 
ağlıyan öksüz ve kırık bir şadır
van görüyoruz. Oymacılık ve taşçı
lık sanatinin bütün inceliklerini 
toplıyan bu şadırvan bugün yüzle
rimizi kızartacak bir haldedir. Şa
dırvanın parmaklıkları beyaz mer
rnerden oyulmuş ve bir dantel gi
bi işlenmişti. Türkün sanatkar eli 
sert mermerde bir balmumu gibi 

hendesenin en güzel şekillerini ib
da etmişti. Evkafa mı, belediyeye 
rni, Müzeler İdaresine mi yüklete
ceğimiz büyük ihmalden ve kayıt
sızlıktan bu mermer parmaklıklar 
Yere düşen bir billur gibi ufalan
mış, parçaları -da caminin son ce

ınaat yerine bir enkaz halinde ),
ğılrnıştır. Yalnız sağ tarafında ka
lan az bir parça bize eski haşme
tini söylüyor. Alakadarlar şadır
vanı bu hale getiren köhne çınarın 
daUannı daha evvelce kaldıramaz
lar mı idi? Şimdi ufalanan bu pır
lantaların mesulü olarak kimi tu
tacağız? Eski Validenin çinileri, şa
dırvan parmaklıkları, kemeri bey
llelrnUel sanat aleminde bir şöh -
rettir. İstanbula gelen her seyyah 
~~ sanat harikalarını ziyaret eder. 

1 nırnıza daha fazla kadimaşinas-
ılt damga: bastırmamak için bu 
rı!.trvanı bir an evvel tamir ede-

Ş adırvanın büyük bir cömert
btr . likle boşalttığı su serseri 
dıttı!eıtşle avlu temellerini yokla
& n sonra Darülhadisin camiye 

~ltından öbür 

ı 8~1 J 1f adidatülcevami cilt2 ı~yıfa 
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Eıki Valde tekkesinin 
kapı•ındaki yazı 

tarafa geçiyor. Biz de bu serseri 
suya uyarak medreseye geçelim. 
Keşki geçmeseydik! Bu su medre
se avlusunda gölcükler yapmış. 
Medresenin birçok odaları .ı!:>-

desthane haline konmuş. Saçak alt

larındaki kiremitlerin üstünde bal
ta ile odun kıranlar görüyoruz. 
Kör batta kıymetli kiremitleri ve 

döşemeleri parçalıyor. Sinanın son 
eserinin hazin durumu yürekleri 
yakıyor. Paçalarımızı sıvayarak, 

burnumuzu tıkayarak buradan çı
kalım. Müstesna. bir mimari tarzı 
bu medresenin dersanesini asıl o
dalardan alt taraftaki yola taşır
mış. Ve çok yüksek bir sanat ese
ri olan bir kemerle yolu atlatmış
tır. Dersaneye gökten daha bol ı
şık çalmak ve diğer odalardan da
ha geniş olmak için bu kemer dü
şünülmüştür. 

Yenicami kemeri kadar kıymet

li olan bu kemerin üst ve yan du
varlarından caminin ve medresenin 
pdırvanlanndan akan sular şarıl 
prıl süzülüyor, bu şaheseri bir buz 
ğİbi eritiyor. Serseri sulara bir yol 
gösterilmezse bir gün kemer ve 
dersane olduğu gibi çökecektir. 

ve koridorları kirletmişler. Kubbe
ler akıyor, çatılar çöküyor, kurşun
lar aşırılıyor. (Edep yahu!) levha-

sının arkasında edebe, terbiyeye 
uymıyan o kadar çok şey var ki ... 

Burasını toptan birisi Evkaftan 
kiralamış. Kapısına (aile evi, evkaf 
idaresi, tekke odaları. No. l) levha
sını asmış .. 

Fazla değil, bir iki senelik bir 
ihmal burasını da bir baykuş yu
vasına çevirecektir. 

B u manzumenin tipıhane, tı-
marhane, misafirhane ve 

mutf~kları askeri tarihimiz bakı -
mından çok mühimdir. Bunu da 
Hadika-Tül-Cevami'den takip ede
lim. Ayvansaraylı Hüseyin Efen
di diyor ki: 

"Viıkifei müşarünileyha bu ca

mii şerifin vakfına Sultan Murat 
Hanı Salis Hazretlerinin sayei hlı
mayunu mevhibet makrunlarınd3 

fevkalade ihtimam eyleyip gerek 
darüşşifasının ve gerek tabihanesi -
nin cemi levazımatı mükemmel 
olarak tayin olunmuştur ve devri 
Sultan Selimi Hanı Saliste nizamı 
cedit ocağı küşat olunduğu esnada 
tapıhane ve tımarhane ve misafir
hane ve tapıhanesi süvari asakiri
ne kışla tayin olunmuştu. Badehu .k 

tızayı vakit ile nizamı mezbur fes
holunarak mahalli mezkur muattal 
kalmış ilccn on dört mah mürurun
da Alemdar Mustafa Papnın Ciha
diye sekbanı tertibinde yine mamur 
kılınmış ve badehu asaklri nizami-
yei phane süvarisine mahal ve 
rne'va olmak üzere tamir ve tec
dit olunmuştur.,, 

Radikaya göre, bu caminin ev
kafı çok zengindir. Caminin ya
nındaki çifte hamam, Üsküdarda 
yeni Valide camiinin yanındaki 

yeşil direkli hamam, Divany 
lundaki Çütehamam ile Yenikapı

daki Havuzlu tek hamam da bu ca
minin vakıfları arasında sayılmak
tadır. 

Caminin mezarlığında 1182 H. 
tarihinde ülmüş bir göz hekimimiz 
(Kehhal) Mehmet Efendi de med
fundur. 

* 
K"llann UÇUf utikameti 

Varşova Üniversitesi profesörle 
rinden Kazimiz Vodjitski, kırlangıç
ların ve yabani kuşların, istikamet 
tayin etmek hususundaki kabiliyet
lerinin posta güvercinlerinden daha 
fazla olduğunu ispat etmiştir. Ra -
pen ismindeki diğer bir alim, kır
langıçların 1850 kilometre mesafe -
den yuvalarını bulmakta oldukları 
neticesine varmıştır. Ayni suretle, 
leyleklerin de daima hattı müstakim 
istikametinde uçarak, yuvalarını 
2,360 kilometre mesafeden bulduk -
lan ispat edilmiştir. 

........................... 
Müzelerdeki 

Şaheserler 

• : 
i 
i ••••••••••••••••••••••••• 

Şarkın edebiyat tarihi, dün -
yanın en yüksek dehala'rından bir
çoğu ile iftihar eder. Bu büyük şe
refin yalnız maziye ait olmadığını 
ve şarkın hiıla sanat ve felsefe de
haları yetiştirecek derecede özünü 
ve namiycsini muhafaza ettiğini 

isbat eden bir sima, dün gözlerini 
ebediyete yuman, Mehmet İkbal
di. • 

Gerçi, biz buglin Hindistan de
n ilince, her nedcns~, Rabendranat 
',I'agoru hatırlarız ve onu şarkın, 

garbe ışık salabilen son kahramanı 
sayarız. Fakat Tagor, tam manasi-

le Hindudur ve onun şiirinde Hin
duism büti.in uyuşukluğu ile, mu
kadderata yalnız boyun eğen, ve 
tabiatin her hadisesinde ilahi bir 
ceberut sezerek secdeye ka
panan ~ehlilceli teslimiyet, bütün 
çıplakhğile sırıtır, ve kendini pro
paganda eder. Hint milliyetperver
liği, Tagordan ateş ve hayatiyet al 
mamış, bilakis darbeler yemiş -
tir. 

Fakat Mehmet İkbal, Tagorun 
tam zıddı idi ve yeni kalkınma -
nın, yeni mücahedenin, yeni kur
tuluş hamlesinin. yeni doğuş ha -

reketinin mübeşşiri ve hızlandın
cı, yükseltici rehberi idi. Bu yüz -
den müstemlekeciler onu sevmez
ler ve Tagoru ona tercih ederler
di. 

M ehmet İkbalin şiirinde ve 
bütün eserlerinde bu kalkın 

ma, bu miicahede, bu hamle ve 
doğuş fikri, en canlı hayatiyetle 
ve en kudretli, en parlak ve ber
rak belagatile kendini ifade eder. 
Şiiri, yeni doğuşun, en samimi ve in 
şirah verici levhasıdır. Tarihin bin 
bir şahikasından ışık toplıyarak 
bütün bu ışıklardan yeni bir fecir 
yaratmak istiyen şair, karanlığın 

ve karanlık olan her şeyin yaman 
düşmanı idi. 

Cami avlusunun şark kapısının 
karşısındaki bir kapının üstünde 
şu iki mısraı okuyoruz: 

Ne güzel hanikahi valide sultanı 

atik 
Mesleki Hazreti Şabanı Veli bun

da tarik 

1 SAFRANBOLUDA : 

Fakat İkbal, yalnız büyük bir 
şair değildi. Derin bir mütefekkir
di ve derin bir mlitefekkir olmak 
üzere yetişmişti. Şarkın bütün 
düşüncesini çok iyi kavrıyan ve 
kucakhyan şair. garbın da kafası
nı ayni kudretle kavramış ve be
nimsemişti . Bunun neticesi olarak 
kendini iyi bilen. ve bugüne va
rabilmek için atılacak adımlan çok 
iyi anlıyan ve anlatmayı bilen bir 
mütefekkirdi. 

Hanikahtan içeriye karşımızdaki 
duvara yağlıboya ile yazılmış, in
sana huşu ve dikkat tavsiye eden 
(Edep yahu!) ihtatı gözümüze çar
pıyor. Biz de ihtiyarsız der
lenip toplanarak içeriye gi
riyoruz. Geniş ve güneşli bir 
meydanın dört tarafına 34 o) fa 

ile bir dersane sıralanmıştır. Bu 
odalann önlerindeki mermer sü -
tunların yüklendiği geniş saçaklar 
yer yer çökmüş, müesseseye bir ha
ra be manzarası vermiştir. Bir ilci 
fakir çocuk tavanlardan sarkan tah 
ta parçalarını koparmıya çalışıyor
lar. Çocuklar öbek öbek bahçeyi 

Bir Kadın Yüzünden 

Cinayet 

(2) 

Safranbolu, (TAN) - Yarım saat · 

uzaktaki Arıcak köyünden Osman, 

evvelce boşadığı kadının ayni köy

lü İbrahime varmak istemesini ne

dense hazmedememiş, bundan vaz -

geçmelerini ilci tarafa da söylemiştir. 

İbrahim ve Osman, Bursalı Mehme

din lokantasında içkili bir !lemde 

bulunurlarken söz yine bu bahse in

tikal etmiştir. Neticede İbrahim bı

çakla Osmanı kasıklanndan çok teh

likeli surette vurmuştur. 

Bu resim Türk ve İslim eserleri mü 
:sesinin birinci kitabiyat salonunda 
bulunan pir Bakinin divanının ba
şından alınmıştır. Şairin ölümünden 
4 sene evvel H 1004 yılında bir Türk 
sanatkarı tarafından yapılmıştır. 
Ressam bu minyatürü pirin haya -
tında karııınna ı~çerek yaptığı için 

büyük bir kıymeti \•ardu. 

Ş airin elime geçen ese
ri "Peyamı Meşrik,, adı-

nı taŞlyordu. Eseri, derhal 
kayımpederim Mehmet Akife 
vermiştim ve Mehmet Akif. milli 
harekete iştirak etmek üzere İs

tanbuldan gizlice ayrıldığı gün ce
binde yalnız bu kitabı taşıyordu. 
Yolda. fırsat buldukça bu kitabı o
kuyacaktı. Aradan yıllar geçti ve 
milli miicahede şerefli neticesine 
vararak Lozan muahedesinin mü
zakere olunduğu sıralarda Meh -
met Akine Ankarada birleştiğimiz 
zaman, bu eserin üzerinde bıraktı
ğı tesiri sorabildim. 

- Yaman bir pir! dedi. 

M l?r~um Mehmet Akilin niye-
tı Mehmet İkbalin birkaç 

eserini türkçeye çevirmekti. Fakat 
hastalığı ve beklenilmiyen ölümü 
buna imkan vermedi. 

Şairi biraz anlatabilmek için 
bizzat okuduğum bir eserinden şu 
parçayı alıyorum: 

"Bir zamanlar Avrupa fikir a
lemi İslam aleminden ilham alı
yordu. Modern tarihin en çok dik
kate değer bir hadisesi ise, İslam · 
aleminin büyük bir süratle garbe 
doğru gidişidir. Bu gidişte, hiçbir 

yanlışlık yoktur. Zünkü Avrupa 
kültürü, fikriyatı bakımından. İs
lam külti.ırunün en mühim safha
lnrındnn ~oğunun dnhn ik.ri inki

şafından başka bir şey değildir. 

Biricik korkumuz, göz kamaştın
cı görünüşlere kapılarak Avru-

pa kültürünün asıl özüne varama
maktrı. Bizim asırlarca süren dur
gunluğumuz sırasında Avrupa, bi
zim eski filozof ve alimlerimizin 

düşiindükleri biiyük meseleleri cid 
diyetle düşiindiıler ve halle çalış
tılar. Orta çağlardan beri beşerin 
fikir ve tecrübe yolundaki ilerle
meleri, çok geniştir. İnsanın tabi
at üzerinde kazandığı kudretin vü
sati, ona yeni bir inanç, ve muhi-

• tini teşkil eden kuvvetlere karşı 

yeni bir üstünlük hissi vermiştir. 
Bu yiizden yepyeni düşünceler ile
ri sürülüyor, eski meseleler, yeni 
tecrübelerin ışığı sayesinde yeni
den hallolunuyor, ve ortaya yeni 
meseleler çıkıyor. Sanki insanın di
mağı, zaman, mekan, illiyet gibi 
esasları bile yıpratmıştır. İlmi dü
şüncenin ilerlcmesile, anlayış ka
biliyetimiz bile bir değişiklik ge
çirmektedir. İzafiyet nazariyesi ye
ni bir ufuk ve meseleleri karşıla
mak için yeni yollar açtı. Bu vatj
y~t. karşı~ında bizim de her şeyi
mızı, yenıden tetkik ederek, tadil 
etmemiz, yahut yeniden kurmamız 
icap eder. Benim de yapmak istc
digim, bu teşebbüsü basarmaya 
yardımdan ibarettir ~ .,, 

Mehm~t. İkbalin esas düşün-
ccsını anladıktan sonra o

n~n rupuna aşina çıkmamak müm
kun müdür? Şüphe yok k" k d .. ı şar 
unyasının enginlerinde onunla 

~aşl~yan bu hareket durmıyacak, 
ıle~lı~~ek. ve bir gün onun prk 
tarıhının hın bir şahikasından ışık 
toplıyarak yaratmak isted... . 
f . b.. . ıgı yem 
ccır utun şasaasile do" k M h :ı: gaca tır. 
.. e met İkbal de Mehmet Ak.f 

gıbı: ı 

Doğacaktır, sana \'adettiği Jliin-

. . . ler Hakkın 
Kımbılır, belki yarın. belki Y~-

. randan da yakın' 
ımanını taşıyordu. · 

Mehmet Akif, yeni doğu u .. 
rerek bahtiyar Öld .. M ş go
balin beklediği do u, . eh~e~ İk
le kaldı F k ğuş ıse, ıstıkba-

. a at Hint ... 
yeni fecrin m .. jd 1 . . Şaırının 

.. .. . u e erını alarak ·· ı 
duğune ınanıvorum. 0 -
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SENFONİLER: 

9.15 Bel"lin kısa dalgası: Senfonik kon
ser. 14.45 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 21 Viyana: Senfonik takım 

(l\faks Şönher'in idaresinde ve Haen
del, Mozart, Rosslni, Haydn'in eserle
rinden) . 22 Milano, Torino: Senfonik 

konser (Cherubine, Veraclni, Çaykos
ki.) 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bcrlin kısa dalgası: Pazar konse

ri (8.15: Devamı) . 9.30 Paris - Mon
dial: PlAk. 10.15: Keza. 11.30: Keza. 10 
Bcrlin kısa dalgası: Bando muzlka, 11 

IHl&rPir&lbUD« ~&[Q)W@ 
Mondlal: Konser nakli. 14: Keza. 14.45 
Roma kısa <ialgası: Karışık musiki kon
seri. 15.30 Parls Mondial: Orkestra, şar
kı. 16.30 Berlin kısa dalgası: Bando mu
z.ika (16,45: Eğlenceli program). 17.10 
Brüno: Küçük musiki parçaları. 17.15 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki, 17 .45 
Berlin kısa dalgası: İş sonu konseri. 18 
Peşte: Radyo orkestrası. Paris Mondlal. 
Kons('.r, 18.15 Berlln kısa dalgası: Ban
do muzika (18.50: Devamı). 19 Belgrat: 
Pltık. Peşte: Radyo orkestrası (Lovotta, 
Kemcny, Schubert). 19 Faris Mondial: 

~l§ir\Y/l§l60 
kısa dalgası: Halk musiklsf. l'l.45 Ber
lln kısa dalgası: İş sonu konseri (18.50: 

Bariton, orkestra. 21 Viyana: Şarkılı ve 
eğlenceli eserlerden hafif musiki. 21 Bel 
ırat: BQy(lk orkestra. 21.30 Roma, Bari: 
Karıpk konser. 21.30 Florans Napoli: 
Bando muzlka. 21.45 BraUslava: Orkes
tra, keman, prkı. 22.21 Berlln kısa dal 
gası: AtFan film musikisi. 23,20 Viya
na: Gece musikisi (Eğlenceli bahar ha
valan). 23.20: Bükreş: PlAk. 23.35 LA
ypzig: Hafif musiki. 

MilAno, Torino, Marls Bona'nın "Tela 
di Ragno,, opereti. 

ODA MUSİKİSİ 
15,30 Paris Mondial: Oda musfkhıl 

konseri, 22,30 BraUslava: Trlyo konse
ri (Mendelssohn), 

RESİTALLER: 
10,15 Berlln kısa dalgası: Alman ve 

Holanda şarkıları, 16,30 Ayni program, 
17,15 Roma kısa dalgası: Halk şarkıla
rı, 17,20 Bratislava: Halk şarkıları ve 
operet havalan, 19 Viyana: Piyano re
fakatile viyolonsel konseri, 19,45 Belg
rat: Halk şarkıları, 20 Florans, NapoU: 

MUHTELİF: 
19,10 Roma kısa dalgası ve Bari: A

rapça muslklll program, 20,87 Bari: 
Türkçe haberler ve türkçe çocuk ha
berleri, 21,15 Bari: Yunanistan için mu· 
slkill neşriyat. 

~ ..... ,....._~ ..... ,,.,.....",,.....~; 
~ Cıimarteıi, 30. 4. 1938 
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SENFONİLER: 

20,10 Uıypzlg: Senfonik koruıer, eğ

lenceli program, 
HAFİF KONSERLER: 

Berlin kısa dalgası : Halk musikisi. 12.15 
Roma kısa dalgası: Halk musikisi ve şar 
kılan. 13.05 Bükreş. Konser. (14.15: De 
vamı). 13 Faris - Mondinl: Konser nak 
li. 14.15: Keza. 13 Berlin kısa dalgası: 

Plfık. 19.05 Bilkreş: Romen halk musi
kisi. 19,30 Paris Mondial: Konser nakli. 
20 Bükrcş: Koro konseri. 20, 15 Ostrava: 

Devamı). 18.02 BQkreş: Radyo orkestra 
sı ve şarkı. 18.20 Belgrat: Büyük radyo 
orkestrası. 18.30 Prag: Fok orkestrası. 

18.30 Roma kısa dalgruıı: Hafff musiki. 
19 Peşte: Çigan orkestrası. ı9.30 Paris 
Mondial: Konser. 19.30 Bükreş: Tafif 
plfıklar. 20 Viyana: Alman sesli film mu 
!ikisi parçaları (22.15: Keza). 21 Uyp
zlg: Filharmonlk takım, Sopfan, Tenor, 
Alto. 21.30 Peşte: Koro konseri. ~1.40 
Prag: Çigan havaları (Novak), 22.15 
Prag: Koro musikısi. 22.45 Bükreş: Ha
fif musiki nakli. 22.50 Norveçte neşre
dilecek Avrupa konserinin Peşteden 

dinleyiniz.) 23.15 Prag: Salon orkestra
!iı. 23.30 Viyana: Gece musikisi (Hnm
burg'tan nakil). 23.30 Prag: Plfık. 

OPERALAR, OPERETLER: Muhtelif şarkılar. 20,15 Peşte: Macar 
şarkıları. 21 Belgrat: Halk şarkıları, 

22,30 Ostrava: Halk şarkılan. 22.30 Flo
rans, Napoli: Orkestra refakatlle şarkı 
konseri, 22,30 Prag· Yugoslav şarkıla
rı, 23.35 Brüno: Piyano konseri (Dvo -
rak, Chlubna). 

7,10 Berlin kısa dalgası: Şen hafta sonu 
konseri (8,15 kez.a), 9,30 Berlin kısa 

dalgası: SanatkArlara parçalar, 12 Ber
lln kısa dalgası: Küçük halk musikisi 
konseri, 13 Hafif musiki 14,15 keza, 13.10 
Bilkreş: Musiki, 13,15 Roma kısa dal
gası: Halk şarkıları ve orkestra, 15,15 
Berlln kısa dalgasr Neşeli musiki, 17.05 
Bratlslava: Neşeli musiki, 17,45 Bcrlin 
kısa dalgası: İş sonu konseri, 18,50 ke
za, 18,15 Berlin kısa dalgası: Neşeli plAk 
musikisi, 18,30 Roma kısa dalgası: Ka
rışık konser, 19,30 Ostrava: Bando mu
siki, 20,20 Bratlslava: Orkestra, 20,20 
ve vals, 20,30 Büyük İtalyan istasyonları: 

18.40 Brüno: Klasik, eski operet mu
sikisi. 17 .15 Roma kısa dalgası: Opera 
musikisi. 20.30 Peşte: Boldlni'nln "Hlm
fy,. isimli operası. Bunu müteakıp eski 
ve yeni dans havalan. 20.30 Brüno: Gou 
nod'nun "Faust,, operasının birinci per 
desin! nakil. DANS l\IUSİKISt· 

Hafif musikisi (14.15: Devamı). 13.15 
Roma kısa dalgası: Karışık musiki. 16 
Peşte kısa dalgnsı: Mncar musikisi ve 
orkestra ile halk şarkıları. 16.15 Berlin 
kısa dalgıısı: Neseli plak konseri. 16.50 
BraUslavn: Sokol marşları. 17.05 Prag: 

Hafif musiki. 20.30 Peşte: Pltık konseri. 
20.35 Bükreş: Karışık plfık musikis i. 
20.40 Roma, Bari, Milano. Torino: Ka
rışık pUlklar. 21 Viyana: Marş, operet 
ve valsler. 21.05 Lliypz.ig: BOyOk ilkba
har konseri. 21.30 Napoll: Karışık mu

siki. 22 Berlln kısa dalgası: Yeni Al
man orkestra konseri. 22,ı5 Belgrad: ODA MUSİKİSİ 18,02 Bükreş, 19,15 keza, 19,10 Ostra

va, 23,15 Floranse, Napoll, 23,30 LAy
pzlg. 

OPERALAR, OPERETLER: 
Operet popurisi (Lchar). Prag: 17.30: 

19.lO Bilkreş: Trfyo konseri (Bcctho
ven). 

Askerl bando, 17.45 Berlin kısa dalgası: 

Koro konseri. 23 Florans, Napoli: Köylü 
ve sonra dans musikisi. 23.10 MiUlno, 
Torino: Koro konseri. (Müteakiben: dans 
musikisi). 23.15 Peşte: Çigan ork~trası. 
23.20 Viyana: Gece musikisi. 23.35: U
ypzig: Gece musikisi. 

13.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 
musikisi. 21 Belgrat: Operada verilecek 
piyesin nakli. 22 Roma, Bari: Blzet'nin 
'Carmen,, operası. 22 Berlin kısa dal
gası: Haendel'in "Mcssias., ı. Mllanoda' 
da ayni program). 

RESİTALLER: s~,.....~,~~-, 

Hafif musiki plAklnrı, 21 Viyana: Avcı 
musikisi, 22 Florans, Napoll: Orkestra, 
22,10 Belgrat: Bilyilk radyo orkestrası, 

22.50 Peşte: Radyo orkestrası, 23,10 Ml
lfıno, Torlno: Orkestra vo piyano, 23,30 
Viyana: Sesli film musikisi, 24 Peşte: 

Neşeli akşam musikisi. 18 Petşe: Radyo 
orkestrası. 18,05 BUkreş: Motzoi orkes
trası. 18.50 Berlin kısa dalgası: Şen mu
siki. 19 Brüno: Orkestra konseri. 19 
Paris - Mondinl: Konser nakli. 19.15 
Bertin kısa dnlgnsı: Bando muzika. 
19.15 Bilkreş: Orkestra. 19.30 N!s: Kon
ser. 20 Bertin kısa dalgası: Pazar kon
seri. 20.10 Uypzig: Askeri bando. 20.10 
Prag: Karışık plfık programı. 20.40 Bük 
rcş: Karışık musiki. 21 Belgrat: Karı
şık program. 22 Roma, Napoli Bari: 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.30 Roınn Iosa dalgası: Lirik opera 

parçalan. 21,15 Peşte: Opera orkestrası. 
21.15 Bilkreş: Suppe'nin "Bocchacio,, o
perası. 21.30 Florans, Napoli: Operet pi
yesi nakli. 

ODA MUSiKİSİ 

ODA MUSİKİSİ 
12.15 Roma kısa dalgası: Oda mm:iklsi 

konseri. 15.15 Berlln kısa dalgası: "Fo
rellen, kenteti. 
RESİTALLER: 

17.15 Berlin kısa dalgası: Sopran şar
kıları. 18.15 Berlin kısa dalgası: Piya
no - Viyolonsel sonatları (Haydn). 18.30 
Brüno: Piyano refnkatlle tenor şarkıla
r!. 19.10 Bratislava Macar ve Slovak ıar-

9.30 BerlJn kısa dalgası: Sopran trma 
Beilke şarkı söylüyor. (10: Keza şarkılı 
konser). 11 Viyolonsel sonatları (Haydn). 
14,45 Roma kısa dalgası: Halk şnrkıları. 
17.10 Ostrava: Halk havaları. 18.30 Ber
lin kısa dalgası: Çocuk şarkıları. 10.20 
Peşte: Çift piyano resitali. 21.15 Bratis
Java: Keman solo (Piyano refakatile). 
21.45 Berlin kısa dalgası: Gitar musiki
si. 22,25 Prag: Piyano konseri (Smeta
na, Chopin). 22.30 Belgrat: Halk şarkı
ları. 23 Roma, Bari: Şarkı resitali (Cet
ra orkestraslle). 23,15 Milano, Torino; 
Piyano konseri. 

~ Cuma, 29. 4.1938 ~ 

~,.,__. , .1 ,..,,, ,l"-.1'\~-
SENFONİLER: 

12,15 Roma kı~a dalgası: Senfonik 
konser, 22 Roma, Bari: Senfonik kon
ser, 22,10 BraUs1ava: Senfonik musi
ki (Franck). 

HAFİF KONSERLER: 

Çigan orkestrası. 
OP ERALAR, OPERETLER: 

12,15 Roma kısa dalgası: Bir lirik o
peretin muhtelif sahneleri, 14,45 keza, 
17,30 Ostrava: Operet musikisi, 20.45 
Bükreş: Vagner'ln "Sleg!ied., operası, 22 
Roma, Bari: Lehar'ın "Die Blaue Mazur,, 
operası, 

ODA MUSİKİSİ Varyete neşriyatı. 22 BraUslava: Halle 
korıSeri. 23.20 Roma, Napoli, Bare tspan 
yol musikisi. 23 .20 Bclgrat: Lokantadan 
konser nnkll. 23,30 Uıypzig: Gece mu
sikisi konseri. 23,35 Ostrava: Karışık 
plAk rovüsü. 

9.45 Bertin kısa dalgası: Kentet kon
seri (10.30 Mozart'tan oda konseri). 13.15 
Roma kısa dalgası: Oda musikisi kon
seri. 17.10 Prng: Oda musikisi (Çek e
serlerinden). kıları. 19.20 Bclgrat: Piyano konseri. 19.50 

Peşte: Viyolonsel resitali (İtalyan ve 
Macar eserleri). 20.30 Bilkreş: Şarkılar. 
21.40 Bratislava: İbrant şarkıları. 22.25 
BraUslAva: Keman konser! (Mozart). 
2:ı l O l\lllfıno, Torlno ve Homa kısa dal
gası: Şarkı resitali. 

DANS MUSİKİSİ: 

7,10 Dcrlin kısa dalgası: Karışık mu
siki 8,15 devamı, 8.30 dan 12 ye kadar 
Parls Mondial fasılalarla p!Ak netre
der, 11,45 Berlin kısa dalgası: İnBfUz 
orkestra musikisi, 13 Berlln kısa dal
gası: Hafif musiki 14,ı5 devamı, 13,10 
Bilkreş: Plfık, 14,300 keza, 13,15 Parla 
Mondial: Konser, 14 Ke7.a, 17,15 Roma 
kıw dalgası: Karıııık musiki, 17,15 Ber
lin kısa dalgası: Gitar musikisi, 17,45 
Berlin kısa dalgası: İş sonu musikisi, 
18,50 devamı, 18 Parls Mondlal: Konser 
18,02 Bükreş:: Gençler konseri, 18,30 
Bratislava: Mandolin orkestrası, 19 Pa
ris Mondlal: PlAk 19,30 konser, 19,10 
Peşte: Koro havalan, 20 Berlln kı~a 

dalgası: Küçük musikJ sanatkArları, 20,05 
Peşte: Hafit musiki, 20,30 Prağ: Sme
tana'nın • marş ve milll dansları, 20,45 
BOkreş: Orkestrn, 21,40 devamı, 21 Bel
grat: BüyOk radyo orkestrası, 21,30 Os
trava: Muı::iklli ve şarkılı eğlenceli prog
ram, 22,15 Berlin kısa dalgası: Karışık 

havalar, 22,25 Ostrava: Bando mızıka, 
22,45 Bilkrcş: Haf:f' musiki nakli. 

17,15 Roma kısa dalgası: Oda musi
kisi konseri, 20,20 Florans, Napoli: O-
da mu~ikisi. " 

RESİT Al,LER: 23.15: Belgrat. 23.35: Brüno. 23.45: MI 
lAno, Torlno. 

RESİTALLER: 

OPERALAR, OPERETLER: 
18 Peşte: Piyano resitali. 18.35 Bel

grat: Halk şarkıları. 19,25 Ostrava: Aşk 
şarkıları. 1~.30 Brüno: Şarkı plAklan. 
19.30 Berlln kısa dalgası: Alman ve Fe

lemenk şarkıları ( 19.45 Belgrat: Viyo-

MUHTELİF: 
17,15 Brüno: Şarkılar, 19,25 Peşte: 

Şarkılı resitali, 21 Belgrat: Rus şar

kıları, 22 MilAno, Torino: Şarkı kon
seri (Berllnden nakil), 22 Roma kısa 

dalgası: Keza. 

11.45 Bcrlin kısa dalgası: Opera 
musikisi. 17.15 Roma kısa dalgası: Li
rik opera musikisi. 21.10 Peşte: Barb!er 
de Seville operasının adaptasyonu. 22 

BerW kısa dalgası: Forellen Kentet 
takımı (Franz Schubert). 

ODA MUSİKİSİ 

lonsel resitali. 20 Berlin kısa dalgası: 
Cenubt Alman şarkıları. 21 Belgrat: 
Halk şarkıları. 21.30 Berlln kısa d:ılga
m: Soprano şarkıları. 23.20 Roma, Bari: 

DANS MUSİKİSİ: 
18. Peşte (Plfıkla). 21.15: Bükreş. 23.30 

LAypzlg, Hamburg. 23.45: MilAno, Tori
no. 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kısa dalgası: Arapça mu
sikili neşriyat. 20.37 Bari: Tilrkçe musl
till program, 21.15 Bari: Rumca haber
ler ve Elen musikisi. 

''l'-.1'\l"I" """'"'""""" """"".1"6~ 
~ Per,mıbe, 28. 4. 1938 ~ 
~,......,.......,.....,...... ,......,.......,.....,....., ...... ,...... ...... ..... ~ 

DANS MUSİKiSi: 
10,15 Berlln kısa dalgası, 21,15 Peş

te. 23,20 MilAno, Torino, 23,20 Belıtrat. 
23,30 Prag. 
MUHTELİF: 10.30 Berlln kısa dalgası: Piyano ken

teti. 15.30 Berlin kısa dalgası: Fehse ku 
arteti (Mouırt). 18.30 Roma kısa dalga
sı: Oda musikisi konseri. 

Piyano - Keman konseri (Moznrt, Ca
sella, Crieg). 

DANS MUSİKİSİ: 
19,10 Roma kısa dalgası ve Bari: A

rnpça musikili program. 19.37 Bari: SENFONİLER: 19,10 Bari, Roma 2 Ro: Arapça musi
kili program, 20,37 Bari: Tilrkçe mu
sikili program, 21,15 Bari: Rumca musi
kili program. 

• 14: Bükreş (Muhtelll milletlerin halk 

RESİTALLER: 
danslarından). 23.15 Belgrat. 
MUHTELİF: 

Türkçe musikili program. 20,15 Bari: 
Rumca musikili neşriyat. 

13.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon
ser. 21,15 Bükreş: Senfonik konser 
(Rumen filArmonisl), 21,30 Belgrat: 
Senfonik konser. 

18.45 Belgrat: Karışık şarla konseri. 
19 Bilkreş: Romen şarkıları. 19.40 Peş
te: Gitar resitali (Çigan orkestrası refa
katiyle). 20 BOkreş: Romen şarkıları. 

23 Peşte: Solist konseri. (Boccherini, Le 
har, Grieg vesaire). 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: A
rapça musikili program. 19.37 Bari: 

~......,......,......~,...._~, ...... :] 
- Çarşamba, 21. 4. 1938 

~ """.1 """l'cl'\I'\ """"'"""' 

HAFiF KONSERLER: j Almanca - Türkçe 
TEKNiK LOGAT 

Adnan Halet Taıpınar 
Almanca - TürlfÇe terci.ıme işlerlle 

meşgul olanlar ve teknik+kitab oku
yanlar için ,faydalı bir eserdir 

DANS MUSİKİSİ: 
ca.:ıo. :Oia ...... 9- ~2.20: Vl,1ctna. 2.cı,ı:ı: 

Roma, Napoli, Bari. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: A

rapça musikili neşriyat. 20.37 Bari: Türk 
te musikili program. 21 ,15 Bari: Rumca 
haberler ve Elen musikisi. 

tvr "'~""""""_..,, """""""""""" 
t Pazarteai, 25. 4. 1938 ~ 
~,....,,.. __."' "" 1\.6" ,,...~ -

SENFONİLER: 
22 Viyana: Senfonik konser (Respig

hi, Gricg, Mussorgski vs.). 
HAFİI<' KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif musi
ki (8.15: Devamı) . 8.30 Paris Mondlal: 
PHik. 9.15: Keza: 9.45: Keza. 10.30: Ke
za, 12: Keza. 12 Bertin kısa dalgnsı: Or
kestra konseri. 13: Hafif musiki (14.15: 
Devamı). 12.15 Roma kısa dalgası: Ka
rışık musiki. 13.10 Bükrcş: Sinema yıl
dızlarının plfıklanndan. 13.15 Parls 

Türkçe musikfll program. 21.15 Bari: 
Yunanistana mahsus musikili program. 
_ .... " -..... .....,, ,,.....,,..... "-"-"-'-

f Salı, 26. 4. 1938 -
~-.._ -----~~--..-....; 

SENFONİLER: 
17.15 Roma kısa dalgası: • Senfonik 

konser. 20 Bükreş: Romen eserlerinden 
senfoni ve mUli danslar. 21.30 Florans, 
Napoll: Senfonik konser (Boccherinl, 
Savagnino, Respighl, Ferro, Mule). Mil
teakıbcn dans musikisi. 

HAFİF KONSERLER: 
5.45 Paris Mctııdlal: Pltık konseri. 7,10 

Berlln kısa dalgası: Neşeli kanş~ prog

ram (8.15: Devamı). 8.30 Parls Mond!

al: PUık. 9.15: Keza. 9.45: Keuı. 10.30: 

Keza. 9.30 Berlln kısa dalgası: Cenubl 

Alman şarkılan (10.30: Neşeli program) 

12 Berlln kısa dalgası: Bando muzlka. 
12.15: Yeni Alman hafll musikisi. 13 Ha 
fi! musiki (14.15: Devamı). 13.10 Bük
reş: Siblceano orkestrası (14.25: Konse
rin devamı). 13.15 Paris Mondial: Kon
ser nakli. 14: Keza. 14.35 Roma kısa dal 
gası: Hafif musiki konseri. 16,30 Berlln 

SENFONİLER: • 
15.30 Parls l\Jondial: Senfonik konser 

(Schubert, Fourcsticr, Ravel). 19.30 Bel 
grat: Senfonik musik!. '20.10 Viyana: 
Senfonik konser (Haydn, -Brahms. Bort 
klcwrez). 21.30 Ltıypzlg: Senfonik kon
ser (Bruckner). 22.30 Bratislava: Sen
foni (Haydn). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Rerlin kısa dnlgıısı: Halk musiki

si (8.15: Devamı). 8.30 Paris Mondial: 
Plftk. 9.15: Ke7.a. 9.45: Keza. 10.30: Ke
za. 12 Konser nakli. 12 Bertin kısa dal
gası : Şarkı, kahkaha, dans. 12.15 Roma 
kısa dalgası: Klasik muslkl. 13 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: Deva
mı). 13,10 Biikreş· PHlk (14,30: Keza) . 
13.15 Pnris Mondial: Konser nakli. 13.15 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki. 15.15 
Bcrlin kısa dalgası: Yeni Alman hafit 
musikisi. 17.45 Berlln kısa dalgası: İs 
sonu konseri. (18.50: Devamı). 18 BQk
rPş: Jülea orkestrası. 18 Peşte: Çigan 
orkestrası. 18 Paris Mondial: Komer 
(19: Plftk). 18.20 Peşte: Orkestra kon
seri. 19 Ostravo: KöylU bandosu. 19;30 
Bükreş: Org ve koro. 20.05 Bilkres: Man 
dolin orkestrası. 20.10 LAypzig: Soprıın, 

7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif mu
siki (8,15 devamı) 9,30 Bavyera ço
cuk şarkıları, 9,45 Gitar musikisi, 10,30 
Askerl bando, (8,30 dan başlıyarak fa
sılalarla 'Paris Mondial 12 ye kadar: Pl~k 
neşradaa. 12,16 R~a ~ dal ... 11 

Hafif 111usikl konseri, 13 Bertin kısa dol 
gası Hafif musiki (14,15 keuı), 13,10 
Bilkreş pl6k (14,'30 de\•amı ) 13,15 P nr ls 
Mondinl: Konser nakli, 14, K eza, 17,45 
Berlin kısa dalgası İli sonu konseri, 
18,50 devamı, 18 Peşte: Koro konseri, 
18.05 Ostrava: Askeri musiki, 18,30 
Berl!n kısa dalgası: KOçilk musiki par
çalan, 19,20 Uypzig Piyano, sopran, 
ıkeman konseri, 20 Bcrlin kısa dalgası: 
.Askeri bando, 20,20 Florans, Nnpoli: 
Orkestra konseri, 20,30 Roma, Bari: 
karışık pldk musikisi, 21 Viyana: Ha
fif musiki, 21,30 Florans, Napoli: Ham 
musiki konseri, 23,15 Ostrava: PI:ık kon 
seri, 23,35 Prag: Radyo orkestrası, 23,40 
Viyana: Hafif musiki konseri. 

OPERALAR, OPERETLER: 
18,30 Roma kısa dalgası: Lirik ope

ra parçalan, 20,15 Uıypzlg: Verdi'nln 
"Othello,. operası, 20,35 Bükrcş: Vaı -
ner'ln "Valkyre .. operası, 22 Roma, Ba
ri: Verdl'nln :'Boccanegra., operası, 22, 

OPERALAR, OPERETLER: 
ıs. ıs Roma kısa dalgası: Bir lirik o

peraqao bir perde, 15,30 Para Mondia1: 
Herold'un "Zampa,, :lslmli operası, 20,?0 
Viyana: "'Püccinl'nln '"Turandot,, opera
sı , 21,50 Peşte: Vagner'ln "Götterda
emmerung., operası, 22 Milfmo, Tori
no: Giordano'mın "Mnrcella,. operası. 

ODA MUSİKİSİ 
14,45 Roma kısa dalgaşı: Oda musi

kis i konseri, 20.10 Bilkreş: Oda musi
kisi kuarteti (Schumann) 20,20 Flo
r ans, Napoli: Kuartet (İtalyan eserleri), 

RESİTALLER: 
9,30 Berlln kısa dalgası~ F..ski ve yeni 

işçi şarkıları, 18,15 Berlln kısa dalga
sı: Piyano konseri (Franz Schubert), 
18,30 Brahms'ın şarkılarından, ı8,30 Ro
ma kıs:ı dalgası: Halk şarkılan. 18 30 
Peşte: Piyano resitali, 19,15 Bük;eş: 
,arkılı konser (Rumen şarkıları), 19,30 
Belgrat: Keman konseri, 21,45 Berlin 
kısa dalgası: Piyano musikisi (Maks Do
vell ), 23, Flornns, Napoli: Piyano kon
seri, 23.30 Llıypzlg: Llmbal vals. 

DANS MUSİKİSİ: 
23,30 Königsberg, 23,35 Viyana. 

Tevzi yerleri: Istanbul, Kanaat, 
t kbal, Haşet ve Erich Kalis, Anka
rada Akba Kitabevleri. 

Istanbul 3 üncü icra Memurlu
ğundan: Satılmasına karar verilen 

iki boza makinesi, 4 fıçı, 3 bakır ka

zan ve 2 boza küpü 30.4.938 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 12 - 13 

e kadar Eyüp Kalenderhane cadde

sinde 10 sayılı dükkan önünde sa-
tılacağından talip olanların yevmi 

mezkurda mahallinde bulunacak m~ 

mura gelip 155 lira kıymetin %7,5 
nisbetinde pey akçelerin! vererek 
arttırmaya iştirak edebilecekleri ilin 
olunur. 

Düşman hatlarına girmek, mucizeler yaratmak, 
elele harp, yapacağı günlük işlerdir. 

Çelik birliği milislerden, canını feda eden, heye
canlı, cesur, halkın hürriyeti için her an ölmiye ha
zır fertlerden müteşekkildir. 

İki nevi züppe vardır. Nazariyeciler, icraatçılar. Be
nim konştuklarım nazariyecilerdi. İcraatçıların şahsi
yeti daha kuvvetlidir. Bunlar biribirlerininden kü
çük farklarla ayrılırlar. Bunlar at cambazlarında, 
perde aralarında halkı eğlendiren meddahlara ben
zerler. Masaları tnşımıya yardım ederler, halıları 
kaldınrlar, parmaklıkları yerleştirirler. Süratle bir 
taraftan bir tarafa koşar, bir şeyi yere atarsa, ötekisi
ni yerden kaldırır, ipleri gererler, ve saire. Yaptıkları 
hicbir şey değildir, fakat halkı güldürür. Fakat benim 
seferber olduğumu görünce, hemen tavır ve hareket
lerini değiştirdiler. Ben bir tek milisin bunları top
tan devirmiye kafi olduğunu bildiğim için hayret et
medim. Fakat oraya, ben bunlan görmek için git
memiştim. Oradaki sevgili bir arkadaşa, havadisleri 
benimle ayni alaka ile konuşacak bir dosta rastla
mak ümidile gitmiştim. 

-18-

Beyannameyi okuduğum zaman kendi kendime 
söylendim: "Bir gaye için ölmek, Guadarrama'da bu
günlerde yegtme lazım olan şeydi. Miralay ve öteki
ler Jtibi abdalcasına ölmek değil, bir gaye için ölmek. , 

Ben dışan çıkmak üzere iken kendisine mektup 
yazdığım kadın arkadaşım geldi. Beni otomobiline 
aldı, beraberce beşinci alayın barakalarının olduğu 
yere gittik. Yüzü dargın, ayni zamanda çok mem
nundu: 

- Bana sizi Sierra'da tüfekle gördüklerini söy-

lediler. 

Bu iddiası doğrudan doğruya bir iltüattı. Şunu de
mek istiyordu: 

- Sen garip bir mahluksun. Seni oraya götürecek 
ne sebep vardı? 

Fakat kelimelerinde bir takdir kokusu vardı. Er
keklik gururumun tatmin edildiğini duydum. Tıpkı 
Kartacalı neferlerin, kadınların ateşli bakışları, çıl
gın alkışları arasından geçerken duydukları gurur 
gibi. 

Yuatro Gaminos'a geldik. Burası her yerde ayni 
görünüşleri saklıyan işçi mahalleleri idi. Sokaklar 
gelip giden işçilerle doluydu. Kadınlar, ihtiyarlar, 
milis muharebelerinin bir şeref yıldızı gibiydiler, 
Dövüşü bıraktıkları zaman her günkü işlerini yapı-

yorlardı. Silahlı gruplar tramvaylara biniyor, diğer 
bir kısmı iniyordu. Kondüktör ve diğer yolcular bun
ları dostça kelimelerle selamlıyor, t alihlerinin açık 
olmasını temenni ediyorlardı. 

Arkadaşım benimle beraber barakalan!l kapısına 
kadar geldi. Benim tekrar cepheye gideceğimi anla
yınca kulağıma fısıldadı. Başımı salladım. Tekrar, 
tekrar söyledi, ben daima "hayır,, dedim. Belki bir 
intiknm ruhile sordu: 

- Eğer sen burada yokken bir başkasına aşık o
lursam ne dersin? 

- Sen mi? Kime aşık olacaksın? Her halde onlar
dan birine değil. Züppeleri kastediyordum. O, k ah
kahalarla güldü. 

Dilinin altında bir şeyler olduğunu anlı~rdum: 
Ona dedim ki, eğer bu hakiki bir aşkaa, aşka düş
mek bir haktır. O evliydi, fakat aşka dair hiçbir şey 
öğrenmemişti. Bana, aşka düşüp düşmediği'1i he
nüz kati olarak bilmediğini söyledi. Bunu başka bir 
gün, uzun uzun konuşabilirdik. Ben barakalara gi
derken o şoföre çalışmakta olduğu bir hastanenin ad
resini verdi. 

Kendi kendime: 
- Anlaşıldı, dedim. Bir doktora Aşık olmuştur. 
:au ~k meselesi ve talihi, beni iki yaşındaki ço-

cuklann bir oyunu gibi alakadar eder. O çok güzel, 
çok zeki bir kızdı . Biribirimize olan alakamızda hiçbir 
fasıla olmamıştı, o benim için zeki b ir sevgiliydi. Bu 

hırssız arkadaşlık benim hudutsuz bir tevazu ile ta
şıdığım ahlaki bir lükstü. Barakanın kapısından gi
rerken unuttum, karşımda milisleri görünce Gua
darrama aşkım uyandı~ 

iLK ÇELiK BIRLICI 

Beşinci alayın barakalan eski binalardı, duvarları
na büyük yaftalar yapıştırılmıştı. Milis takımları a
yak ve tüfek talimleri yapıyorlardı. Yeni teşkilatla
nan çelik birliğinin emirlerini bildiren. duvara ya
pıştırılmış büyük bir beyannameyi okumak üzere 
durdum. 

Beyannamenin tepesine kalın harflerle şu serlev
ha yazılmıştı: 

Çelik birliği taburlarına girmek için aşağıdaki şart
lar zaruridir. 

Şartlar küçük harflerle yazılmıştı. 

1 - Sıhhi şeraiti tam olmak, ve bir doktor raporu 
getirmek, 

2 - Antifaşist bir teşkilattan, veya gruptan kefa
letname getirmek, 

3 - Biraz askeri talim görmüş olmak ve bunu sü
r atle tamamlamak kabiliyetini göstermek, 

4 - Şedit askeri disipline itaati deruhte etmek. 
Böylece devam ediyordu. Çelik birliği, bir "hü

cum,. taburudur. İcraatı daima tecavüzkar ve hü
cumcudur. Süratle seferber olma kabiliyeti en son 
haddine kadar inkişaf ettirilmelidir. 

* ihtiyat bölüğünün olduğu binaya doğru ilerledim. 
Villalba'nın biraz yukansında ilk çelik taburlannı 

götürecek olan kamyonlar duruyordu. Yüksek, kısık 
sesler: 

Ra! Ra! Ra, diye bağınyorlardı. 
Yüzbaşıları Marquez'i tanıdım. 

- Ra! Ra! Ra. Yüz elli adam, ekserisi çelik ame
lesi, gençliğin bütün canlılığı üstlerinde, ruhlarını 
herkese üflüyorlardı: 

- Ra! Ra! Ra! Çelik birliği geçiyot . 

Madritten çıktıkları dakikadan itibaren insiyaki 
bir şekilde harp naralarını kendileri bulmuşlardı: 

Ra. Ra. Ra. eziniz, geçiniz. İlk çelik taburu, taze bir 
temmuz sabahında Guaddarrama'ya gitti. Yolda, 
kamyonların önünde, köprüleri geçerek, sivil tabur
lar ismini taşıyan milislerin önünde. onlardan evvel 
kasabaya koştuğu görülüyordu. Sanki yol yürüyor
du. 

Kasa bayı geçip, Alto de Leona erişmiye çalışı

yordu. Önlerinde, yanan çamların gümüşi dumanla· 
rı tütüyordu. Bu onların cepheye ilk yaklaşmalari:Y
di. Harp onlara yaklaşıyor. sabahın serin ruzgarile 
beraber kanlarının içine giriy9rdu. Mavi gömlekler. 
omuzlarında tüfekleri, ellerinde bombaları, geliyor
lar. 

- Ra! Ra! Ra! 



-- 22 - 4 - 938 TAN 9 

1 E K o N o M i 1 
İHRACAT: JC PIY ASALAR: 

- PiYASA 

Dağlı Türk Kahramanları 
Tamamen Kuşatılmışlardı 

Ziraat Bankası 
Harice Fındık 
Satacak 
Fındık satışları yükselmiye ve iş

ler canlarimıya başlamıştır. Bunun 
sebebi ihracatın devam etmesidir. Ik
tısat Vekfiletince alman tedbirler ve 
icra Vekilleri heyetince verilen bir 
karar üzerine ecnebi şirketlerin ba
zıları da fındık almıya başlamıştır. f 
Bu karara göre, Türkiyede çalışan t 
yerli ve ecnebi şirketlerin dış memle- f 
ketlerdeki hissedarlarına ödemek 
mecburiyetinde bulundukları faiz ve 

temettülerin Türkiye Ziraat Banka

sından mübayaa edilecek fındık ile 

transferi ve bu şekilde satılacak fın

dık bedellerinin kliring hesapları ha

ricinde bırakılacağına dair kliring ve 

ya benzeri anlaşma ile bağlı bulundu

ğumuz memleketlerin salahiyetli ma

kamlarının muvafakati alınması su-

Ziraat Bankası Samsun mıntakıısı 
buğdaylarından yüz bin kiloluk bir 
parti 10 - 15 çavdarlı olarak kilosu 
5,28 kuruştıın satmıştır. Bankanın 

dünkü satışJı:ırında sert buğday elan 
olmamıştır. Tüccar malı olarak 3-4 
çavdarlı Polatlı buğdaylarından on 
beş bin kilo 6,07,5 kuruştan Fakıllı 
malı 10-20 çavdarlılardan on beş 
bin kilo 5,32,5 kuruştan verilmiştir. 

* 1 

Yeni Yapak 
Mahsulü Piyasa
ya Çıkarıldı 

Ege mıntkasında koyunların kır
kımına başlanmıştır. lzmir piyasası
na yeni yapak mahsulü çıkarılmıştır. 
ilk fiyat yerli malı olarak kilosu 50 
-52 kuruş arasında açılmıştır. An
kara, Eskişehir, Yozgat, Çorum 'mın
takalarında da tiftik keçilerinin kır
kımına başlanmıştır. Bu mıntaka 

köylerinden şehir piyasalarına geti
rilen tiftiklerden Ankara malları ki
losu 95-100, Eskişehir malları 96, 
Çorum ve Yozgat malları 92- 95 ku
·ruş arasında piyasa açılmıştır. Bu 
fiyatlar dünya piyasalarına göre şim 
diden yüksek görülmektedir. lhra
catçı tüccarlarla alakalılar esasen 
piyasalarda doyurucu işler olmadı
ğından fiyatların daha normal bir 
hadde ineceğini ve bu turfanda malı 
sulün kıymeti piyasalar için ölçü o
lamıyacağını söylüyorlar. Tiftik ve 
yapağı alan ltalyanlarm bir buçuk 
milyon lirayı bulan borçları karşısın
da bu memlekete ancak ellerinde es
ki permilerden kalmış olan tüccarlar 
bir miktar mal göndermişlerdir. Bu 
da 115 balya tiftik ile elli balya ya
paktan ibarettir. Japonya için büyük 
bir parti tiftik alınacağı piyasada söy 
lenmiş, fakat bu haber teeyyüt etme 
miştir. 

l!amzat Bey, hiç şüphesiz ki, 
büyük bir hata eseri olarak, Ga
li Mohammet ile Şamili yanındaki 
bir avuç kahramanla, bu binlerce 
düşman ortasında, kendi mukad
deratlarına terketmiş, derhal geri 
Çekilmişti. 

Q rdu kumandanı, Hamzat B. 
tehlikesinden kurtulur kur

tuhnaz, yine bütün kuvveti ile o 
taş duvarın arkasındaki 60 müri
din üzerine yüklenmişti. Fakat bu 
taş duvara saldıran, nişancı ta -
hurları, ilk kademedeki efradını 
bir anda kaybederek, dağınık bir 
halde geri çekilmişlerdi. 

General Veliaminof, karşısında
ki - çelikten daha kuvvetli olan -
lllüdafaa siperini, cebri bir hücum 
ile zaptedemiyeceğini anlamıştı. 
berhal iki batarya top getirterek, 
hu topların ağızlarını kamilen du
vara çevirtmiş, hepsine birden ay
ni ıamanda ateş ettirmek suretile 
ateş ettirmiye başlamıştı. 

Çok tabiidir ki, bu kahir ateş 
karşısında, taş ve çamurdan ya -
Pılmış olan bu duvar, uzun zaman 
dayanamamıştı. Gazi Molla ile Şa
mil, kahraman müritlerini toplıya
raıc, evvelce hazırladıkları ikinci 
tnüdafaa hattına çekilmiye mec • 
bur kalmışlardı. 

.. Ekserisi, çok iyi talim ve terbiye 
gornıüş hıristiyan gürcülerinden 
~~rekkep olan Tiflis alayı ile dört 
holük istihkam askeri, bu çekilme 
esnasındaki karışıklıktan istifade 
ederek, derhal duvarda açılan ge-

diklerden içeri dalmışlardı. 7V e; 
"~dikleri telefata bakmıyarak, i
kinci müdafaa hattının üzerine a
hlın.ışlardı. Bunları, 41 inci Şişha
tı.eli alayının bir taburu takip et
~işti... Kafkas ordusunun en gü • 
Zıde kuvvetini teşkil eden bu ta -
b.~' uzun süngülerini başlarının üs 
tunde tutarak, dayanılmasına im-

kan olmıyan bir savletle - hatta ön
lerindeki Rus efradını bile çiğni
l'erek - dehşetli bir hücwna geç • 
tnişlerdi. 

Artık, silah sesleri susmuştu. Der 
!\uk bir teşrinievvel güneşinin al
tında, yalnız süngüler, uzun kama
lar ve kılıçlar parlıyor .. boğuk fer
l'~tlar, kulakları tırmalıyordu. Ga
~ Mohammet ve Şamil ile mürit
leri için, iki ihtimal kalmıştı. Ya, 
kılıç elde olarak, ölüme karşı sal
dırnıak .. ve yahut ta, arkadaki de-

?il} Uçuruma atılarak, parça parça 
0lınak ... 

41 inci tabur, Dağlı Türk kah
taınanlarını üç taraftan kuşatmış
~.' Artık burada mücadele, hakiki 
ır boğuşma halini almıştı. Ağır 

~aralı müritler, düşmanın eline 

~~Çtnemek için, kendilerini birer 
Lırer uçurumdan atmıya başlamış
<ardı. 

O zaman Gazi Mohammet, ümit
•iz gözlerini etrafına dolaştırdı. Şa
~il ile, yanında bulunan birkaç mü 
tıt, kahramanca çarpışıyorlardı. Fa 

~:t. bu .. çarpışma uzadıkça , d.~a 
lt Sif duşman kütlelerile çevrılı -
<>rlardı. 

G azi Mohammet, Şamilin göz gö 
t\ re göre parçalanmasına daya
t\ arnadı. Kimbilir, kalbine doğan 
asıl bir ilham ile: 

i; Şamil! .. Beni takip et. 
ti d~!e, bağırdı. Ve birdenbire ge
sa.v onerek, elindeki kılıcı savura 
atıı:ra oradaki taş evlerden birine 

ı. 

~~trıil, sevgili arkadaşı ve aziz i
<l~rh 1 

Gazi Mohammedin emrine 
aı · 

lstiy ıtaat etti. Etrafını sarmak 
~ tie-nıerle mücadele ede ede, Ga
%·di oharnmedi takip ederek eve 

~ak 
~<ıtıe.b .~t, buraya girmekle. ne ka-
~tt, a~ ~ce~Ierdi? Hayatlarını mı? 
(jıu~ 1~ ıtnkansız bir halde idi. 

' 
81Yah kanatlarını bu birk 

retile muamele yapılması lazımdır. 

Karabiganın sert buğdaylarından 
otuz bin kilo 5,24 kuruştan, Urfa 
buğdaylarından otuz beş bin kilo 
sert 5,07 ,5 kuruştan, on beş bin kilo
luk bir parti Akşehir çavdarlı 5 ku
ruştan altı bin kilo kadar nohut al
tı kuruştan satılmıştır. 

* Adapazarı sarı mısırlarından otuz 
bin kilo çuvalll olıırıık 5,08-5,09 ku
ruştan ve beyaz mısırlardan on be:s 

bin kilo çuvallı 4,37 kurıiştan satıl- ı 
t mıştır. Oğlak tiftigi 132,5, tiftik mal 
t 118-120, Anadolu yapağı 47 kuruştan t muamele olmuştur. 
............................ 

Mevcut anlaşmalar hükümlerine ha- SANAYİ : 

Kanlı bir harbe sahne olan Cimri 

lel gelmemek şartile bu muamelenin 

Türkiyede plase edilmiş ecnebi ser

mayesinin transferinde de tatbiki ve 
bu kararın Ağustos 1938 sonuna ka
dar muteber olması kararlaştırılmtş
tır. 

Bir Yumurta 
Tuzu Fabrikası 
Kurulacak kahramanın üzerine germişti. Son 

nefeslerine kadar imanlarını ve e
zeli kahramanlıklarını muhafaza e
den müritler, kamilen kan ve ateş 
içinde erimişlerdi. Şimdi, Gazi Mo
hammet ile Şamilin etrafında ka
lan son mürit kuvveti, ancak on 
beş, yirmi kişi derecesine inmişti. 
Hiç şüphesiz ki, beş, on dakika son 
ra, bunlar da ayni feci akıbetle can 
verip gideceklerdi. 

Ordu kumandanı, vaziyeti böyle 
telakki etmişti. Artık etrafları çe
lik süngülerle sarılan o taş evin i· 
çinde Gazi Mohammet ile Şamilin 
kurtulmasına en küçük bir imkan 
görememişti. Bu iki kahramanı di
ri olarak eline geçirebilmek ümit 
ve hayalile, kendisi d e or aya k a
dar gelmiş, bir tercüman vasıta
sile, teslim olmalarını teklif et • 
mişti. 

Bu teklife, İmam Gazi Moham
met ile Şamil, bir tek sözle cevap 
vermemişlerdi. Yalnız mazgallar
dan sürdükleri tüfeklerin hiç ya
nılmıyan kurşunlarile mukabele 
etmişler.. kendilerine böyle bir 
teklifte bulunan tercüman ile, ilk 
sırada bulunan askerlerden birka
çını yere sermişlerdi. 
Şimdi, burada yeni bir mücade

le başlamıştı. Eve kapananların ö-

lüm saçan ateşleri karşısında, ça
rın askerleri derhal uzaklaşmış, 

etrafa dağılarak yerlere yatmış -
lardı. 

Bu inat karşısında fena halde 
hiddetlenen ordu kumandanı. ar -
tık bu mücadeleye son bir vahşetle 
nihayet vermek istemişti. Derhal i
ki dağ topunu getirterek evin kar
şısına yerleştirmişti. Bir taraftan 
evin üzerine ateş açtırırken, diğer 
taraftan da iki istihkam bölüğüne 
el bombalariıe hücum emrini ver
mişti. 

Güllelerle kumbaralar, evi teh
dide başlamışlardı. Hiç şüphesiz ki, 
bu bir katlı ve basit taş evin içinde, 
çuvallar dolusu barut vardı. Hiç 
şüphesiz ki, bu mermilerden biri

si tavanı ve yahut duvarı delecek, 
barutları ateşliyecek .. buraya sığı
nan son kahramanlar da, müthiş 

bir infilak arasında eriyip gidecek
lerdi. 

Gazi Mohammet, mehil ve muh
tazar nazarlarını, yine etrafa çe -
virmişti. Gözleri, bir mazgalın ö
nünde diz çökerek mütemadiyen 
tüfeğini doldurup ateş eden Şamile 

çevrilmişti. Bu yüksek ruhlu kah
raman, yine burada da garip bir 
ilhamın tesirile, eski ve küçük ar
kadaşı ve en imanlı müridine ses-

lenmişti: 
_ Şamil!. Bu müdafaamız, bey-

hudedir. Burada, bir güllenin ateş
liyeceği barutlarla berhava olmak
tansa. düşmanların üzerine tekrar 
hücum edelim. Beliti, yarıp geçe-

riz. 
Demişti. 
şamil, hiçbir cevap verm~en 

gı·u imamının bu emrine de ıta-
sev . d 
at etmişti. Ucundan haiıf bır u • 

Fındık ve Ceviz ihracatı Yumurtacıların ihracat faaliyeti 

man tüten tüfeğini duvara dayıya
rak yerinden sıçramış, İmamın ver 
diği emrin sonunu beklemişti: 

Gazi Mohammet, sözünü şöylece 
ikmal etmişti: 

Bu hafta içinde muhtelif kaliteli artmıştır. Son günlerde Yunanistan 

on iki bin sekiz yüz yirmi beş kilo ve Italyadan gelen siparişler üzerine Borsaya Gelen Mallar 
Dün şehrimiz piyasalarına getiri

len ve satılmak için borsaya kayde

dilen mallar arasında: Otuz bin kilo 

iç fındık, seksen bin kilo un, yetmiş 
bir bin kilo zeytinyağ, on üç bin ki

lo kabuklu fındık, on sekiz bin kilo 

- Evvela ben. birkaç mürit ile 
ileri atılayım ... Biraz sonra da, sen 
beni takip et. Böylece düşmanı şa
şırtalım. Allah, büyüktür. Belki, 
iyi bir iş yapmış oluruz. 

Bu sözler, Gazi Mohammedin 
son sözleri olmuştu. 

Bu kahraman Avar oğlu, der-
hal kılcını eline alınış .. ka

pıdan fırlamıştı. Yanında, beş, altı 

mürit vardı. Fakat bunlar, birkaç 
adım atmıya muvaffak olamadan, 
her taraftan alevler parlamış .. şid
detli bir yaylım ateşi. her tarafı 
sarsmıştı. 

(Devamı var) 

ceviziçi, kilosu 30 - 45 kuruş arasın

da ve 6019 kilo ıskarta ceviziçi kilo

su on bir kuruştan satılmıştır. Pi

yasamıza Hopadan 6216 kilo iç ve 
650 kilo kaubuklu ceviz gelmiştir. Ka 
radeniz mıntakası mallarından 38480 
iç tombul fındık kilosu 34 - 36 ku
ruş arasında satılmış ve piyasamıza 
Trabzondan 7040 kilo, Giresundan 
13760 kilo fındık getirilmiştir. ihraç 
olunan cevizlerden Hamburga 12630 
kilo iç, Marsilyaya 2000 ~e Kanadaya 
2000 kilo iç fındık gönderilmiştir. 

Şehrimizde 9 bin kilo kabuklu, 18 bin 
kilo içceviz ile on bin kilo kabuklu 
ve elli iki bin kilo iç fındık stoku var 
dır. 

bin sandık kadar yumurta hazırlan -

mıştır. Piyasa fiyatları 1440 lık san

dıklar 17 - 17 ,50 liradır. Şehrimizde 

pasta, çörek, börek, bisküvi yapan 

fabr~kalar fazla miktarda yumurta to 

zu kullanmaktadırlar. Hükılmet bu 
ihtiyacı karşılamak için bir yumurta fasulya, altı bin kilo nohut, yedi bin 
tozu fabrikası kurulmasını kabul et- kilo beyaz peynir, üç bin kilo kaşar 
miştir. Fabrikanın Istanbulda kuru- peyniri vardır. 
lacağı haber veriliyor. Böyle bir fab-

rika umumi harp sıralarında bir Al
man fi:ı;.ması tarafından Eskişehirde 
kurulmuş bir müddet ç_alışmış ve bir 
yangın neticesinde bozulmu§tur. Yu
murta tozu fabrikası piyasamızda e
hemmiyetli bir noksanı tamamlıya-

Deri Satışları Canh 

- ----------------------------- caktır. Fransa, Ingiltere, Almanya 
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Yerli deri fabrikalarile dabağha

nelerimiz bu haf ta içinde ehemm · -
yetti miktarda deri almışlardır. Ma
latya ve Mersin keçi derilerinden sa
tılan miktar kırk beş balya kadardır. 

Bunların çifti 155 - 160 kuruştan 

Yerilmiştir. Ayni müesseseler yerli 

imalat için yirmi bin kilo kadar ko

yun derisi satın almışlardır. Tuzlu 

kuru derilerin kilosu 41--42 ve ha-
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Yüzü Nas il 
İnsan her defa tıraş olıriıya baş

lamadan, tıraş olmak usulü bu ka
dar binlerce yıJlardanberi mevcut 
olduğu halde, şu kimyagerlerin, yü 
zü yakmadan sakalları eritecek bir 
maddeyi hala bulamadıklarına kı
zar ama, yine ~aresiz, yüzünü sa
bunlamıya başlar ... 

Halbuki, bakınız, tıraş işine sa
bunla başlamak, fenni tıraşta yan 
lıştır. Yüzü tıraş için sabunlama· 
dan önce, sıcak suyla ve bayağı bir 
tuvalet sabuniyle bir buçuk daki
ka yıkamak lazımdır. Çünkü insa
nın yüzünde tozlar, sakal kıllan· 
nın diplerinde yağ ve ter bulunur. 
Bunlar hem usturayı körletirler, 
hem de tıraş olurken yüzü acıtır
lar. Sabunlu sıcak su bunlan te· 
mizler. 

Sıcak suyun bir faydası da kıl
ları yumuşatmaktır. Sakal kılları
nın yüzii acıtmadan kesi1cbilmeki 
için boylarının yüzde seksen beş 
nisbetinde uzal',P yumuşaması la-

. zımdır. Bu da yalnız suvla olursa 
49 derecede su:rnn üç dakika sakal 
la temas etmesile olur. Su nekadar 
az sıcak olursa sakal o kadar geç 
yumuşar. • ' 

Sabun sakalın yumuşamasını da 
ha kolaylaştırdığı için yüzü bir ke 
re sıcak suyla ve sabunla yıkadık 
tan sonra tekrar sabunlamak la
zım olur. Bu işi bayagı tuvalet sa
bunu da görür. O vakit bayağı sa
bunu • bizim eski berberlerin yap
tıkları gibi - yalmz elle de köpürt
mek miimkitndiir. Fakat bu da en 
az bir buçuk dakika siirmelidir. 
Yani yliziin sıcak suvla ve sabun
lanması en az ile.- dakika. 

Yüzü hiç sabunlamadan tıraş e
derseniz, usturanın lamı insanı 
bir defa bile tıraş etmeden bozu
lur. On beş saniye sabunladıktan 
sonra, lam iki dakika tıraş eder, 
üç dakika sabunlamada dört, on 
dakika sabunlamada bes defa ... De 
mek ki yüzü iyi Hbunlamak us
tura Jamının ömrünü arttınr. En 
az fiç dakika sabunlanan yüzü hiç 
bir mtura bıcaiı acıtmaz. 

Sabunlamah ? 
Tıraş için yapılan mahsus sa· 

bunlardan, yahut sabun tozların· 
dan kullanılınca tıraş fırçasile kö
pürtmek tabii daha rahat olur. En 
iyi tıraş sabunu. çok köpüren, ça
buk kurumayan ve yüzü incitmi
yen sabundur. Fakat nekadar iyi 
olursa olsun sıcak suyun yerini tu
tamaz. Halbuki su sıcak olup ta 
ustura da keskin olursa, tıabnn iyi 
olmasa bile yüzü yine acıtmaz. De 
mek ki tıraş işinde sabunun ehem 
nıiyeti ikinci derecede kalır. Sı
cak su daha ehemmiyetlidir. 

Yüzü yumuşatır diye yapılan tı
raş kremleri, ustura bıçaklannı ça 
buk bozarlar. Bu kremler yüz sa
bunlandıktan sonra üzerine siirü
lüp sabunun köpüğüyle karıştınlır 
sa, o vakit , ustura bıraçğı bozul-

maz ve acıtmaz. Tıraş kremlerinden 
bazılannın içine mantol katarlar, 
öyleleri insanın yüzüne bir serin
lik verir ve tıra!! olurken azçok bn 
lunan acıyı azaltır. 

Bazıları da tıraş sabununa, krem 
yerine, sadece vazelin karıştırır. 
Bununla sahun köpüğü daha daya 
nıkh olur, fakat ustura yüzü per
dah edemez. 

Yüzü üç dakikadan daha uzun 
müddet sabunlamakta hiçbir za
rar yoktur, yalnız, insanın içi sı
kılır. Bir el tıraş fırçasını tutu. 
ken, sıkılmaya meydan vermiye
cek bir iş bulmak ta kolay olmaz. 
Setıinizi be~eniyorsanız tıraş olur
ken, bir şarkı tutturabilirsiniz. Sesi 
güzel olmıyanlar da çocuklukların· 
da, manalarını anlıyamadıklan i
çin kendilerini tınış etmiş olan 
manzumeleri . bu sefer manasını 
anlıyerak - tekrar edebilirler ... 

Sıcak su. tıras isinin temeli ol
makla beraber, ha:Z:.lan yüzleri sı
cak suyla sabunladıklan halde vi
ne çok rahatsız olurlar. Onlar Ytiz 
lerini, ilkin sıcak suyla ve sabun
la yıkadıktan sonra, ikinci defa sa
bunlarken soğuk su kullanmayı tec 
riihe etmelidir. Hele sabunun içeri 
sine mantollit krem katarlarsa yiiz 
Ierinin ac zalır. 

va kurusu deriler 52- 53 kuruştan 
Şehrimize staj yapmak üzere ge-

verilmiştir. 

Buğday Kontrolörleri 

len buğday kontrolörlerinden bir kıs 
mı lktısat Vekaletince Izmire ve fın-
dık kontrolörü de Karadeniz fındık 
mıntakalarına gönderilıniştir. Bura
da kalanlar bir müdet tatbikat yap
tıktan sonra muhtelif yerlere gönde
rileceklerdir. 

BORSA 
21 - 4 - 1938 

ÇEKLER 
Kaı:>anıs 

New-York 0.79:!6 0.791950 
Paris 25.1725 25.1625 
MilAno 15.0535 15.0475 
Brüksel 4.6975 4.6960 
Atina 86.78 86.7460 
Cenevre 3.4422 3.4410 
Sofya 63.5175 63.4920 
Amsterdam 1.4238 1.4233 
Prag 22.7660 22.7575 
Madrid 12.7034 12.6984 
Bertin 1.9682 1.9675 
Var$OVa 4.1970 4.1950 
Buda peşte 3.97 3,9682 
Bükreş 105.915 105.8730 
Belgrad 34.5375 34.5238 
Yokohama 2.7219 2.7208 
Stokholm 3.0812 3.08 
Londra 629.75 630,-
Moskova 23.80 23,81 
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1100 Ton Arpa Satıldı 
Dün piyasamızda arpa satışları bir 

denbire artmıştır. Samsun ınıntaka

sının Samsun teslimi şartile bir mil

yon yüz bin kiloluk büyük bir parti 
arpa, kilosu 4.02' kuruştan dökme ola 

rak satılmıştır. Yurdumuzda yulaf 

hiç denilecek bir miktar kalmıştır. 

Yulaf kalmayınca yerine arpa alın -

masına başlanmıştır. ihracat için de 
bir miktar arpa alınmıştır. Yeni mah 

sulün cenup vilayetlerinde idrakine 

kadar eski mahsulün eritileceği ümit 
edilmektedir. 

İZMİTTE: 

Bir Sandalcı ve Bir 

Çocuk Boğurdu 
Izmit, (TAN) - Karabaş mahalle

sinde sandalcılık yapan 45 yaşların
da Mehmet oğlu Hüseyin, 10 yaşla
rında Mehmet ismindeki çocuğu da 
alarak lzmit körfezinin ağzında kiraz 
deresinden kum getir mi ye gitmiştir. 
Sandala f~zla kum yükleten Hüseyin, 
yelkenlerıni de açmış, lzrnite doğru 
gelirken çıkan bir bora çok yüklü 

sandalı su ile doldurmuş ve batırmış
tır. San~alcı Hüseyin ile Mehmet bo

ğulmuşlardır. Cesetleri bulunmuş _ 
tur. 

* Izmit, (TAN) - Yüksek Orman 
fakültesi talebesinden 30 kişilik bir 
talebe kafilesi profesörle rile be b • . .. ra er 
kagıt, selluloz fabrikalarını gezdi-
ler, tetkikat yaptılar. 

~..,..._ u•a-. •• nan n -
İ • ILLQ 
nsan duygularının en tatlı ve v;·ıc . 

k tt' ç ., ' esı fef-a ır. ocuk şefkatin Yery "" zü 
ğldir. u nde örne-

~ 
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Zelzele Fasılalarla Devam Ediyo 
Facia Sahasında Görduklerimiz Bir Yardım 

listesi 
Açıyoruz 

Oniversiteden Bir 
ilim Heyeti Zelzel 
Sahasına Gidiyor 

Akpınar Köyünün Bütün 
Kurbanlarını Kadın Ve 
Cocuklar Teşkil Ediyor 

KURUi 

IOOO 
2000 
1121 
lllO 

ILIC LiSTE 

Tan mo ...... ı tarafından 
Tan tahrir heyeti tarafından 
T~n idare heyeti tarafından 
lstanbulda ııık ıı ... ı 9ocuk· 
tarı felAket• uırıyanlara bir 
yardım olmak Oaer• timdi· 
ilk topladıkları bu parayı 

mO ..... mlae yatırmıılardırı 
(Fener) lstanbulun maruf 
teolrlerlnden .lak dl Kalo 
••••leden mat ... ır olanla· 
r11 verllen pdırlara a91lmak 
Unre Kıaılay Cemiyetine 
100 adet ıemlol feneri hedl· 
,. etmlplr. 

·. 

(Bqı l incide) 
;_Anam .. Anam.. Nerede? 
Ihtiyar, verecek cevap bulamı

yor. Yaşaran gözlerini, küçük yavru
dan gizlemiye çalışıyor. 

Ölüler Gömülüyor 

Akpınar, zelzele faciasının en a
cıklı yeridir. Sekiz yüze yakın ev yı
kılmış.. Sönen bu ocakların çatılan, 
sessiz, toprak üstünde duruyor. Dar 
vadinin içinde bir tek ev kalmamış .. 
Enkaz yığınları arasında, yan belle
rine kadar toprağa gömülmüş köy
lüler, ana, baba, kardeş, kan, evllt 
arıyorlar .. Umit, onların kalplerinde 
en büyük kuvvet ... 

Köyün muallimi Bay Refet Türk
öz, facianın başlangıcını anlatırken 

içini çekti: 
- Sabahleyin, yıkıntı arasından 

ölülerini çıkardılar.. onlar daha ta
mamile bitmedi. Şimdiye kadar 52 ö
lü gömdük. Fakat, daha ne olduğu 
bilinmiyenler var. Tabii, bunlar da 
enkazın altındadır. Fakat, nerede? 
Yakın köylerden yardımcılar geldi. 
Onlar olmasaydı, ölülerimizi bile gö
memiyecektik. 

Muallim bunlan anlatırken, ya
nımızdan ihtiyarlar, delikanlılar ge
çiyordu.. Hepsi de anasını, karısını, 
kızını arıyordu ... 

Mezarlığın r.a~a gittik. Akpına
nn S2 ölüsü tiasit' takat çQ\t hazin ve 
sessizce gömüldü. Olüler mezarlıp 
bir .kağni ara&sile taşındılar. Mezar 
lığın yanıbaşında, beş altı kazanın 

içinde sıcak su hazırlanmıştı. Hemen 
oracıkta yıkanıyor ve gömülüyordu. 
Kefenlerden çoğu da yakın köyler
den gelmişti. 

52 ölünün içinde de bir tek erkek 
yoktu. Hepsi kadın, ve çocuktu. Fe
liket, AkpınarWann gelinlik kızları
nı. genç kanlarını, masum yavrula
nnı ellerinden almıştL 

Hepsi Kadın 

ve Çocuk 

Köy mektebinin. baş öğretmeni 
faciayı şöyle anlattı: 

- Zelzele tam saat 13 ü cıeyrek 
geçe oldu. Çünkü, biz 13 buçukta der 
se gireriz. O gün, 23 Nisan bayramı 
hazırlıklan yapmak üzere, çocukla
n ders saatinden on bet dakika evvel 
mektebin bahçesinde toplamıştım. 

Kendilerine, program sazırlıklarını 
anlatmıya hazırlandığım sırada, ani 
bir gürültü oldu. Gök gürültüsüne 
benzer, fakat, daha boğuk ve yerin 
altından gelen bir gürültü ..• Ve IOD

ra, hiçbirimizi ayakta bırakmıyan 
müthiş bir sallanma oldu. Hepimiz 
yere yuvarlanmıştık. Çocuklara, aya
ğa kalkmamalarını söyledim. Sarsın
tı, bir dakika bdar ve fasılalı ola· 
pk iki defa, fakat, ayni şiddetle de
vam etti. Biribiri arkasından çatır
dılar, yıkılmalar, feryatlar, iniltiler 
duyuyordum. Bu hal, asla anlatamı
yacağım bir manzaradır. Hayat ve 
ölüm mücadele halinde idi. Sarsıntı 
biraz hafifiediği ve ayağa kalktığım 
zaman gördüğüm manzaraya inana
madım. Beş dakika evvel yerli yerin
de olan köy, bir yığıntı haline gel
mişti. Toprak altından gürültüler 
gelmekte ve yer sallanmakta devam 
ediyordu. Tarlada, sürülerinin başın 
da ve diğer işlerinde olan erkekler 
evlerine doğru koşuyorlardı. Fakat. 
aranan evler nerede? Ortada bir teY 
yoktu ki... Herkes facianın büyüklü
ğünü anlamıştı. Yardıma koşmak 11-
zımdı. Ne yapmalı idim?. Gözüme, 
meydanda sağa sola koşan, pşkın, 

başıboş bir at ilişti. Hemen ona at· 
ladım. Ve Sofular köyüne dotru kOf" 
turmıya başladım. Villyet merkezi-

IOO 
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Siz ele Veriniz 

yapılı bir delikanlı gördük. Yeri ka
zıyor, bir feyler anyordu, Bizi gö
riınce, sabit ve durgun bir bakışla 
öğretmene döndü: 

, 

K..ırfehir zelzelesinden saf lnutulan hir ihtq. 
ölülerini belıliyor 

- Bulamadım, dedi, toprak oldu
ğunu bilsem ve ümidimi kessem... Maarif Veklletl, Orta Anadoludaki 
Amma ölmedi.. Sen gördün değil mi? büyük zelzeleyi tetkik etmek üzere 

Muallim cevap vermedi. Oradan hidise yerine profesörlerden mürek-
uzaklaşınca, bize şunu anlattı: kep ilmi bir heyet gönderilmesini 

-

. Zauallı bir yavru, ablaaının nrhnda lrorlıaJan 
hünpr hüngür aj:ıyor 

_ Bu yiğit yapılı genç, karısını dün Universiteye bildirmiştir. Rek
geçen sene kaybetmişti. Bir tek ev- törlük, derhal Fen fakültesi Jeoloji 
ladı vardı. Onu, kendinden bile sa- ordinaryüs profesörleri olan Hlmit 
kınıyordu. Zelzele olduğu saatte ~ Nafiz Pamir ile lsviçreli profeaör 
hirde idi. Çocuğu bir duvar altmda Parejas'ı bu işe memur etmiştir. ll
kalarak ölmüştü. Onu da bu sabah mi heyet Hamit Nafiz Pamirin baş
gömdük. Faciayı, kendisine birden kanlığında iki profesör ve iki asis· 
haber vermemişlerdi. Ona, diğer ba- tandan mürekkeptir. Asistanlar Fu
balar gibi çocuğunu aramasını söy- at Baykal ile Enver Altınlı'dır. 
lemişlerdl. Gecedenberi durmadan Heyet bu ~i Toros ekspresl-

1 ... d le doğruca zelzele mıntakasına hare-ev • mı arıyor ... 
ket edecektir. Muhtar, içini çekti: 

_ zavallı aklını kaçıracak, dedi.. Dün kendisini gören bir muharri-
-~.-~~~l!tn..-111nih~r6rtlta4Mc".__.-t~:~-m-!-z_e-ar:ı ~~~:zelhee~~MOfU··rm~~T~ ~ - ~adtutıı lçhıe ..... , .... Mc 111u..- ... ~ .. ~ -r-' hill~~ .-wu 

}attılar: ~afutı vermiŞtirl: 
- iki kardeş ve bir kardeş çocu- "- Şunu derhal söyliyeyim ki, 

ğunun sahibi oldukları biribirine zelzele mev.zii değildir. Merkezini A
bitişik üç evde 14 kişi oturuyordu. nadolunun göbeğinde bulan bu müt
Bunlardan üç evin sahibi olan üç hiş sarsıntı, bütün dünya rasatha
erkek hariç, geri kalanların hepsi öl- nleri tarafından kaydedilmiştir. Hat 
milşlerdi. Hepsi ayni odada idiler. ta evvelki gece Fransız radyosu da ı Prolaör Hômif Nalü Pamlı 
Ve tesadüf onları bir araya topla- 1 merkezi Anadoluda tahmin o unan hadise ile hiçbir alakası yoktur.~ 
mıştı. bi rz:.~e!ey.i ~ari~ r~sathanesinin kay kanik olsaydı zelzele bütün dün 

Toprak altından gelen gürültüyiı dettıgını bıldırmıştır. sarsmaz mevzii kalırdı. 
bl1i duyuyoruz. Ve yur·· üyoruz. Ak- S ı tak ı ·· ·· ·· ' arsı an mın a ar uçuncu za- Sa 1 mıntakada açılmıı 
Pınann yeşil ve çiçekli tepeleri her- · ·1 b" · · · · rsı an man arazısı e ırıncı zaman arazısın- tlaklard çıkan sıcak sulan 
şeyden habersiz bir bahar manzarası d ·· t kk'ld" Ar · · b" ı ça an en mu eşe ı U'. azının ır es· k ik b' hadise e atfetmiye . 
arzediyor. öte tarafta, kocasına ağ- k · d · • · · lk · tabak d - an ır Y ı, ıgen yenı ı a an mu- yoktur. Malıimdur ki, arzın her 
lıyan dullar, babalannın taze ölüsü rekkep oluşu aralarında fay denilen et d . li~· "dildikçe -· 
::....:~ d h k ı i i · zi . . m re enn 6ıne gı ..... 
un~un e ıç ıran yavru ar ç nı par kırık tabakaların mevcudı~tıne se- klı.ıı.. b" d rta Çıkan 

A'pınar köyümle, bir ltöylü lnz eviniın enlıaı önünde 
ııe telefon edebilecek en yakın köy ı öldü.. Diye hıçkırıyordu. 
bu idi. Telefonda karşıma çıkan jan· Zavallı anayı teselliye utrafıyo-
darma kumandanına faciayı haber j ruz .. Fakat, o, evllt acısile inliyor .. 

ı . . . sıca a• ır erece a r. 
ça ıyor. bep olmuştur. En yakın ıhtımal ıle larm h tini .. 1 k 181'81 

Karşı çimenli meydanda, canları- söylüyorum, zelzele bu kırık tabaka- kaç me'::":ıerinl~:ı-~u buld 
m kurtarabilenler çuval, yorgan, bat lann oynamasından husule gelmiş- nu da bulmak mümkündür ki, 

verdim. Derhal üç doktor geldi. 26 A ki M I 
ağır yaralıyı otomobillerle Kırşehire CI 1 anzara ar taniye ile birer çadır yapmıflar, ça- tir. Yoksa. sarsıntının volkanik bir 

dırlann önüne, toprağın altından çı- bununla uğraşacağız. 
naklettiler. Şimdi, ikinci kamyonu 
bekliyoruz. O da geldikten sonra, a
ğır yaralımız kalmıyacak. 

Facia zamanında bütün erkekler 
işlerinin başında olduğundan kurban 
lar hep kadın ve çocuktur. Bütün bu 
evler, bu 200 den fazla ev bir daki
ka içinde yıkıldı. Hiç kimse kımıl
damıya bile vakit bulamadı. Çıkar
dığımız ölüler arasında hazin manza
ralar çoktu. Bir anne, memede olan 
yavrusunu emzirirken, duvarın altın 
da kalıruştı. Onu, yavrusile beraber 
yanyana toprağın altından çıkardık. 
Ve yanyana toprağa gömdük. 

Köyün başmuallimi bir tesadüfe 
bilhassa medyun bulunuyor: 

- Eğer ,diyor, facia gece olmuı 
olsaydı, 1200 nüfuslu köyden sağ 

kalan olmıyacaktı. Gündüz bereket 
versin, 63 çocuk mektepte idi. Bu 
yavrular kurtuldular. Ve yine 23 
:Nisan bayramı için bahçede toplan
mış bulunmamız ne büyük bir tesa
düf.. Mektebin içinde olsaydık, şim
di, hiçbirimiz sağ kalmıyacaktık .. 23 
Nisan bayramını çocuklar şimdi ~ 
ha çok seviyorlar. 

Hakikaten, mektebin çatısı oldu
ğu gibi çökmüştü. Köy muallimi ile 
beraber, köyü dolaşıyoruz. Bir köylü 
kadın ağlıyarak yanımıza pldi: 

- Ben o gün Gülsümü, bana yu-. 
dım etsin, diye evde alıkoymuştum. 
Mektebe göndermemiştim. Ejer mek 
tebe gitmiş olsaydı, kurtulacaktı. E
vi temizleıoken duvar ilstüne yıkıldı, 

k bildik} ind 1 ri t 1 ilmi heyeti oraya çeken hl ara eri m ere ..serm şer .. kimse evine girmiye cesaretli değil.. 
Akpınarda bir Rıza Efendi var .. Minderlerin üstünde küçüklü, bü - Havalar da güzel gidiyor, dışanda birçok yerler.fe meydana gelen 

Cok sevilen bu vatandaşın 13 çocu· yüklü insanlar yatıyor. yatıyoruz. larla heyelanlardır. Gazetelerde o 
ğu varmış.. Zelzele, Rıza Efendinin Akpınşr, bir kızıl pınar halinde Yanımızdaki jandarma Abdullah: kuduğumuz köy isimlerini barit' 
karısını ve dört çocuğunu birden al· yaa tutuyor. _En çok ölü Akp\narda var, de- dan inceden inceye tetkik ettim. 
nuş.. O, çalışlqm, soğukkanlı, ateşli Dliiar Köylerde di. Yalnız, giderken tsham Hocaya lar bir hat üzerine sıralanmış\ 
bir adammış.. Fakat, Rıza Efendi ile "':ı- da uğrayınız. Orada toprak yarılmış Bu hatlara tektonik hat derler 
karplaştığımız vakit, onu büsbütün ve sıcak su fı,kınyormuş.. Anadolunun bu mıntakasında 
değişmiş bulduk: Çökmüş, erimiş bir Hacı Musa köyünden başlıyarak Sofular köyünün bütün kadınlan le kırık hatlann mevcudiyeti 
halde idi. Gözlerinin feri kaçml§tı. 12-15 köy dolaştım. Her köy birkaç evsiz, barksız kalan civar köylülere ye kadar malum değildi. Bu ze 
Koca erkek, durmadan ağlıyordu. kurban vermif .. Köyleri dolaşırken, hiç durmadan ekmek yapıyorlar. bu bakımdan yeni bir ilmi halt 

Bir annenin hikayesi de çok acık- ayaklanmın altında yumuşak bir şey Köyün meydanında bir göç manzara- meydana çıkaracaktır. Hadiseyi 
lıdır: Dört yqındaki çoculUnun ölü- ler hissediyorum: Bunlar, dün me- 81 var .. Eşyalar ortaya yığıl.mlf, ça- rinde incelemek üzere Avrupa 
ıünü, yıkılan kapının altından çı- liyen kuzulann, koyunlann ölüsü- dırlar kurulmuf.. Amerikadan bazı ilmi heyetlerin 
karmıştı. Yavrunun vücudu tanınrnı- dür. I~develi köyüne şafak sökerken Metin ve çalışkan Türk köylüsü 1 mesi de çok muhtemeldir. 
yacak bir hale gelmişti. Zavallı ana- girmiştim. Can kaybı olmadığını hükumetin açtığı yardım kucatmın 1 zelzele ~.n~doluda son bir a~ır 
yı, ölü çocuğunu bairma basıp hıç- söylediler .. Köylüler, yıkılan evleri- sıcaklığı içinde avunuyor. Az ileri-! f~da g~rulen deprentilerm 
kırırken bulduk. Etrafındakiler onu nin önünde taze ayran yapıyorlar - de, evvelki gün çöken evinin temel- muthişidır. 
teselliye çall§ıyorlardı. Fakat, bu yav dı. leri üzerine, bir köylü, yeni evini Ne İstanbulun meşhur 305. 
runun gömülme sırası gelmi§ti. Ilu- Kızıhrmağı aştıktan sonra Sofu - kurmıya çalışıyor. lesi, ne 1912 Mürefte, 928 tzmır, 
nu, bedbaht anaya anlatmak kabtı ol larköyü görünmüştü.. Yıkık jandar- 30 evli olan İshak Hocalı köyün • Marmara, zelzeleleri bununla rrı 
muyordu. Zavallı kadın ağlıyor, elin· ma karakol binası önünde serili ya - de. hemen bütün evler yıkılmış .. ya- yese edilemez. Zelzele mikyasl 
den ölüyü almak lstiyenleri itiyor, a- taklar vardı. Bina yıkılmış, jandar- nlmış yerden, bir insan beli kalınlı- da bu nevi sarsıntılara "Kata 
detA isyan ediyordu. Çocuğunu kim- ma, açıkta vazifesini görmekte devam ğında akan sıcak su, bir yeni sarsın- afet zelzele" derler. 
seye vermedi. Birden yerinden fırla- ediyordu. Sofularda da çok şükür. tı ile ortadan kaybolmuş.. Orada, zelzele mmtakasının 
dı. Olü yavnısu kucağında oldugu insanca zayiat yokmuş.. Yanımıza Yollardaki yanklann kilometre _ tasını yapacağız. Bizzat yapac 
halde bir çılgın gibi kOflDıy• bafla- bir ihtiyar geldi: lerce uzananlarına ve bir su arkı ge- tetkik ve anketlerle zelzeleyi 
dı. Koştu, koştu... Karp tepelere tır- - Geçmiş olsun, baba, dedim.. nişliğinde olanlarına rast geliyoruz. şiddette hissetmiş olan noktal,ıi 
manıyordu. Köyün bir kilometre ka- Endişeli yüzünde acı vardı: Facia yerlerini dolaşırken, bozulan pit ederek ve bunlan biribirİJl' 
dar uzajındaki mezarlığa ıelmifti. - Bbde bir kaza yok amma, de- aile yuvalarının matemi dağlara lıyarak zelzele merkezini buJıOlll 
Elile bir mezar kazdı. Çocuğunu göm dt, kom§U köylerde ölenler çokmuş .. çökmüş gibi, akşam oluyordu. Akpı- catız. Neticede bir eser hazırlı--" 
dü. Avuçlarile toprak örttü. Sonra, Böyle şey hiç görmemiştik .. Şu kar- nar köyünde, gözümün önünden hiç ve icap ederse toprağın bugürı•~ 
üzerine kapandı. Feryat ederek ağ- p tepeye bak.. işte. o tepelerden on gitmiyen 6 yaşındaki Ayşenln halini ziyetine göre. bundan sonra dl 
hyordu. Onu orada öylece bıraktık .. insanın yerinden kımıldatamıyaca - hatırlıyorum: mel zelzelelerde inşaatın aı 

M'ualHm, muhtar ve daha birkaç iı büyüklükte kaya parçalan, birbi- - 6 nüfustuk .. Bir ben kaldım .. mertebe az müteessir olması~ 
köylü ile harabeler arasında dolaşı· ri ardmca ovaya yuvarlanmıya ba~ Aıiasız, babasız ne yapacağım .. diye gibi tedbirlere ihtiyaç olduğUJS• 
yorduk: Bir yıkıntı arasında, aslan ladı. Ayakta duramıyorduk.. Şimdi, hıçkınyordu.. pit edeceğiz.., 
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Umumi Müdürlüğünden : 

imtihanla Memur Alınacaktır. 
Müf etlİf muavinliği - Kontrolörlük - mes'ul memurluk gibi 

vazifelerde istihdam olunmak üzere Yüksek lktısat ve Tica
ret mektebi mezun1 arı alınacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bulunmak ve as
kerliğini yapmı• olmak farttır. 

İmtihan 5 5. 1938 tarihinde Ankarada ve lstanbulda ayni 
zamanda yapılacakır. 

Talipler teraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; l.tanbulda 
Şubemizden, diğer mahallerde müesseselerimizden öğrene

bilirler 

Doktor Aranıyor 
ŞARKKROMLARI T. A. Ş. DEN: 

Şirketimizin Ergani - Maden kazası dahilindeki Guleman Krom ma-
deni işletmesi Merkezi için aşağıdaki şartlarla bir doktor alınacaktır. 

1 - 250 - 300 lira ücret verilecektir. 
2 - İkametgah ve ikametgahının tenvir ve teshini şirkete aittir. 
3 - Taliplerin Türk olması şarttır. 
4 - Operatörlükte ihtısa'sı olanlar tercih edilecektir 
Taliplerin tercümei hallerini muhtasaran gösterecek bir mektupla şark 

Kromlan T. A. ş. Ergani_ Maden adresine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. "2235,, 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Şişlide yaptırılacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik bir telefon 

santrali tesisi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tesisatın ke
şif bedeli 200.000 ilk teminatı 11.250 liradır. Eksiltmesi 26-5-938 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de müdürlüğümüzün Tahtakale
deki Merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda 
icra edilecektir. Bu işe ait şartname ve teferruatı 5 lira mukabilinde 
hergün Levazım Dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 100.000 liralık bu işe benzer 
iş yaptıklanna dair referans ile 938 takvim senesine ait müteahhitlik 
ve Ticaret odası vesikaları, teminat makbuz veya banka mektuplarını 
muhtevi kapalı zar:flarını mezktir tarihte saat 14 e kadar Alım Satım 
komisyonuna tevdi etmeleri lazımdır. (1965) 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Piyan9osu 

Birinci Keıide : 11 • Mayıs • 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 o. o o o Liradır

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 

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

piyan9oya iıtirak etmek ıuretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

Osmanh Bankasına Memur Allnmak 
İçin Müsabaka ilanı . 

Osmanlı Bankuınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur· 
lann intihabı için mayıs 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır. 

Yaşı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler nam
ıetllklerinl kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere nisan ayı 
zarfmcla her hafta 1&h ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
lı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede-

blurıer. 
Talipler hüviyetlerini mfuıblt evrak ile beraber tahsil. ta~di~name ya

hut fe}ıadetnamelerini ve pyet bir vazifede istihdam edılmiş ıseler, hiz
ınet febadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

Pazarlık llCinı. 

Haydarpaıa Liıesi Satınalma Komisyonundan : . 
Haydarpaşa lisesinde 462 lira 35 kuruş bedeli keşifli salon He kondor 

•tasındaki duvar üstüne yapılacak ahşap camekan işleri pazarlık su-

!'etile eksiltmeye konulmuştur. .. .. .. . 
Eksiltme 

2
5-4-938 pzartesi günu saat 15,30 da İstanbul Kultur Dı-

!'ek10·· ı·· -·· b' . · d Lı'seler Muhasebeciliğinde toplanacak olan kcr r ugu ınası ıçın e 

ltıisyonda yapılacaktır. 
İlk teminat 35 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. . . 
t 1 · ı bırlıkte belli gün ve saatte stekl'l · h t .. tezkere erıy e k ı erın ru sa unvan 

0 lllisyona' gelmeleri. (2272) 

f:IZIK • CEBiR • HENDESE • KIMY A. LiSAN 
P'el B nk ılık ve olgunluk dersleri: Türkçe 

sefe - Ticaret - Muhasebe - a ac . 
• li'ra Ç b rlitaş karşısında Yabancı Dıller 
.. nsızca - İngilizce - Almanca: ( em e . . . . 'd . s 
ye a.· sd müşküllerınızı gı erır. ı-
1\lf 1Yaziye Kız - Erkek Okulu) Birkaç der e . .. gündüz _ 
•L ta kalmak korkusu bırakmaz. Biıt ün dersler ihtıyaca gore, ink 
""il;~ •1. . Direktörü: Ziya Çet aya. 

- gecede 4 lisan üzerinden verı ıyor · 

J. - 938 yılında Harp Okulundan Yarsubay çıkacak okurlar için a
§ağıda cins ve miktarları yazılı eşyaların hizalarında gösterilen gün
lerde eksiltmeleri Ankarada Harp Okulunda müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - İstekliler her gün saat 9 dan itibaren komisyona müracaatla nü
munelcrini görüp şartnamelerini de parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler muayyen gün ve saatinden asgari 
bir saat evvel teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikala
rını komisyona vermiş olacaktır. (821) (2201) 
Eşyanın cinsi Eksiltme tarihi Saati İlk teminatı 

2757 lira 

2757 " 

Mikdan 
1050 Elbise 25/Nisan/ 938 9 

Kaput 25/Nisan/ 938 14 ,, 
Çizme 26/Nisan/ 938 9 1103 " " Manevra kemeri 
Sırma kemer 
Kılıç 

Matra 
Battaniye 
Sandık 

Portatif karyola 

" 
,, 

" 
" 

,, ., 

27 /Nisan/ 938 

" 
,, ., 

28/ Nisan/938 

" " .. 
Istanbul A_sliye Beşinci Hukuk I 

Mahkemesinden: Timur'un Şerif ve 

Mahmut aleyhine ikame eylediği 

Tophanede kain iki bap hanenin üze 

rine mevzu haczin fekki hakkındaki 
davadan dolayı müddeialeyhe gönde

rilen dava arzuhali kendisinin gös

terilen adresten çıkıp bir semti meç

hule gittiği ve elyevm neredP. oldu

ğunu bilen bulunmadığı beyanile 

bila tebliğ iade kılındığı mübaşir şer

hinden anlaşılmış ve sebkeden talep 

veçhile bu arzuhalin bir ay müddet
le ilanen tebliğine tahkikat hakimli
ğince karar verilmiş ve işbu arzuhal 
sureti mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olduğundan müddeialeyh bu 
müddet zarfında mezkur arzuhale ce
vap vennE\.diği takdirde hakkında 

muamelei kanuniye yapılacağı ma
lüm olmak üzere H. U. M. K. 141, 
142 ci maddeleri mucibince ilan olu-
nur. 

11 197 
" " 14 1260 ,, ,, 

9 197 
" 

,, 
14 1103 

" 
,, 

9 552 .. " 14 630 .. ,. 

* Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 
470 kuruş olan 25000 ilan 30000 
çift kundura kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. 

!halesi 26/4/938 Sah günü saat 
15 dedir. Ilk teminat 8300 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 705 kuruş mu· 
kabilinde M. M. Vekaleti satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vcsaikle teminat ve teklif mektubla
rı ile birlikte ihale saatinden en az 
bchemal 1 saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma komisyonuna 
vermelerL "796,, "1902,, 

* 
Mütealihidin nam ve hesabına 

30000 kilo pamuk çorap ipliği müna 
kasaya konulmuştur. Beher kilosu
nun tahmin edilen fiyatı 153 kuruş 

75 santim ilk teminatı 3459 lira 38 
kuruştur. !halesi 12.5.938 Parşembe 
giinü saat 11 dedir. Evsaf ve şartna-

mesi bedelsiz olarak her gün öğle-44••••••••••••---. den sonra M. M. Vekaleti Satınalma 
Zührevi ve cılt tıaataıık.lan 

(), Hayri Omeı 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
~ıı~ı~mda No 133 1'eh•ton:43!1~ 

Komisyonundan alınır. Eksilı9meye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vcsaikle ve teminat ile birlikte belli 
gün ve saatinde Ankarada M . M. Ve-

;;.••••••••••••J kaleti Satınalma Komisyonuna gel-
meleri "825 "2262 

• " u 

Dizel Motörü Alınacaktır. 
Fethiye elektrik tesisatı için Nafia Vekaletinden tasdikli proje ve şart

namesi mucibince bir adet 60 beygirlik Dizel Motörü alınacaktır. Talip
ler, proje ve şartnameyi görmek ve tafsilat almak üzere 25--4-938 ta
rihine kadar Sirkecide Fethiye Nakliyat ve Ticaret evi vaaıtasfyle FethiyP. 

Belediye reisine müracaatlan ilan olunur. Telefon: 23847. (2252) 

- -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 20,000,000 man
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 6-Vl-938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 
te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

CV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar nümunelerini mü
nakasa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2295) 

Zile Asllye Hukuk Hciklmliğinden : 
Dosya 225 

Davacı Zilenin Kislik mahallesinden Köhneli oğlu Mustafa tarafın

dan mahkememize açılan hasımsız tesçil davasında davacı, Zilenin De

reboğazı yerinde doğusu dere ve şose batısı ve güneyi kayalık güzeyi 

aralık değirmeni ile çevrili iki göz bir baptan ibaret iki bin lira değe

rindeki değirmeni yirmi seneden mütecaviz zamandanberi nizasız· ve 
fasılasız malik sıfatiyle tasarruf ettiği ve zilliyet bulunduğundan bah-

sile namına tesçili dava eylemiş ve dava hasımsız tes\il bulunması hase

biyle alakadarlann işbu tesçH davasına itirazları olduğu takdirde iti

razlarını bildirmek üzere vesikalariyle birlikte ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Zile asliye hukuk mahkemesine müracaatları lanen tebliğ 

olunur. (2283) 

Bu yeni ve 

sihramiz renkleri 

Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

Tecrübe ediniz. ~"""" ' 
On kadında doku~, ~ Artık; sbl yqouzdan fazla lhtl- ~ 
tenlerine uymıyan bir - yarlamı§ eösteren ve yüzünüzde 

i 
11p1ik.ıar haUnde ya.pıpa adi 

renkte pudra kullanır· ... _, __ "b-•~- bir ......... ,_ •• • ,.. pa'l&OMllU"I u~ ve 6 ....,... 

lar ve yuzlen ıun ı ilk mUt.ehuım•m dedlklerlnlJ-
''makyaj görmüf,, bir kuyunm. 

tekil aldıkları aı"bi yqların- .. 
dan fazla ibti~lamıt gö· 

ı , rünürler. Yeni icat edilen 
f&Y&nı hayret "Chromo

acope,, makineıi, pudra 
renklerinde bir inkılap yap
tığı gibi ıihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile fiiphe e
deceğiniz niıbette pudra 

renkleri ara11ndaki ahengi 
ifta etmittir. ki bu, Toka
lon müeaseıeıi kimyaıerle

rine birçok tabii renkleri e
saslı bir tarzda mezcetmek 
imkanını vermi,tir. Artık 

yüzünüzde plakalar halin
de yapıf&Jl adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugün
den T okalon pudrumın sih
rimiz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer taraf ma 
da batka renk bir pudra ıü
rünüz ve cildinize hangiıi 

daha uygun geldiğini görü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla
narak cazip, sehhar ve ade
ta tabii bir güzellik temin 
ediniz. 

tlayanların Nazarı Dikkatine: 1 
Satın aldıijınız Tokalon kremi vazolarının 

büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize İa· 
de ettiğinizde beheri için 5 kuruı alacak, ayni 
zamanda kıymettar mük6fatları bulunan To
kalan müsabakasına iıtirak hakkını veren bir 
bile+ takdi"' edecektir. 

Istanbuı Uçüncü lcra Memurlu- Dr. HAFIZ CfMAJ 
ğutıdan: Mukaddema Boğaziçinde 

Çiibukluda Rifat Paşa mahallesinde Lolunarı Hekim 
8 numarada ~ etmekte iken 
Cerrahpaşa hastahanesinde' öldiiğü Dahfliye Mütehassısı 
anlaşılan Ahmet oğlu Alinin verese- Pazardan başka günlerde öğleden 
sinden olup isim ve ikametgahları sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar) Is
bilinemiyen eşhasa: tanbulda Divanyolunda (104) numa-

Mehmet Alinin uhdesinde olup ralı hususi kabinesinde hastalarını 
Şerifenin hali hayatında kendisin- kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
den ödünç aldıjı 1300 liraya muka- sabah (9,5 - 12) saatleri hakiki fu· 
bil ipotek eylediği lstanbulda Şeh- karaya mahsustur. Muayenehane ve 
wdebaşında eski Molla Hüsrev mahal 1 eve Telefon: 22398 - 21044. 
lesi Cüceçeşme sokağında eski 4,4 Mü 
4 Mü. 4. Mü. yeni 20, 28 numaralı gay Istanbul Asliye 3 ncü Hukuk Mah-
ri menkule ait ve yukarda miktarı kemesinden: Beşiktaş Sinanpaşa Köy 
yazılı ipotekten mütevellit borç bir içi caddesi 18 No. da mukim Mürüv
misli zammı suretile borçlu tarafın
dan icra iflas kanununun 153 ncü 
maddesine tevfikan dairemize tesli
mi suretile mevzu ipoteğin fekki ta
lep edilmiş ve asıl alacaklı Şerife
nin vefatile diğer veresesine yapılan 

tebligata ve verese meyanında muri
siniz Alinin dahi bulunmasına ve 
mumaileyhin dahi vefatına ve vere

sesinin kimlere münhasır ve ikamet
gahlarının dahi bilinememesine bi
naen bu husustaki tebligatın 15 gün 
müddetle ilanen iflasına icra hAkim
liğince karar verilmiş olmakla tari
hi ilandan itibaren mezkür müddet 
zarfında 938/548 sayılı dosya ile bil
rıza ipoteği fek veya sair bir suretle 
beyanatta bulunmadığınız takdirde 
mezkur müddetin hitamını müteakip 
ipoteğin !ekine ait olmak üzere icap 
eden muamelei lizımeye tevessül kı
lınacağı malumunuz olmak ve bu 
baptaki tebligatın tarafınıza tebliği 

makamına kaim bulunmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Istanbul Asliye Mahkemesi r ın

cı Hukuk Dairesinden: Fevziye tara
fından Karagümrük Armutlu caclde

sl Çıkmazkuyulu sokak numara 30 da 
iken hilen ikametgahı meçhul bulu-

vet Bergüzar tarafından Galatada 
Kınacıyan hanında 8/9 No. da sAkin 
vasisi Şefik Sevgin aleyhine 
938/1342 numara ile açtığı Beşiktaş 
sulh mahkemesinin 21/11/935 
tarihli ve 935/367 numaralı ha
cır kararının ref'i davasının icra kı-

lınan mahkemesi neticesinde: Mez
büre Mürüvvetin halen vesayeti is

tilzam edecek bir hali kalmadığı ad
li tıb işleri meclisiain 2 Şubat 938 ta
rih ve 225 numaralı raporu ile ta

hakkuk eylemiş olmasına binaen ka
nunu medeninin 416 ve 417 nci mad

deleri mucibince mezkur hacrin ref
ine ve keyfiyetin ilanına 18/3/938 
tarihinde karar verilmiş olmakla key 
fiyet ilan olunur. (7077) 

Istanbuı Uçüncü icra Memurlu
ğundan: Mahcuz ve paraya çevril

mesine karar verilen muhtelif ev eş

yası 26.4.938 Sah günü saat 16 dan 
itibaren Beyoğlu Yenişehir Bülbül 

Kavun sokak 26 No. lu kapısı önün

de açık arttırma suretilc satılacağın
dan taliplerin mezkur gün ve saatte 

mahallinde hazır bulunacak olan me

muruna müracaatları ilnn olunur. 

----------------------------- nan Mustafa aleyhine ikame olunan 

Devlet Oemiryolları ve Limanları istetme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 128.555,23 lira olan takriben 2912;139 metre mi

kabı muhtelif çam kereste 3-5-1938 salı günü saat 15,30 dakapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7.677,76 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reislliine vermeleri 18-
zımdır. 

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

boşanma davasında tahkikatın mu
ayyen bulunduğu 19.4.938 tarihin-de 

müddeialeyh yapılan ilinen tebliğe 
rağmen mahkemede hazır bulunma
dığından hakkında gıyap kararı ve
rilerek on beş gün müddetle il!nen 
tebliğine karar verilmiş ve pyap ka
rannın bir nüshası mahkeme divan
hanesine talik edilmiş oldutu ve 
mahkemenin de 14.6.938 salı saat 10 
na talik edildiği tebliğ yerine geç
mek üzere ilan olunur. 
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St'A~TO NvaPdw. 
a.A -l'OW ÇOK. iVl CiN& RADYO. 
S.. .0W.6.iLA23. L.AMMLI QAOYOLAR. 
•• ON 8~ LiRAD.AN iTi~Rl:N RADYOLAR 
•• N f,)iR ~ENE C.AQANTi. 

12 AY VERESiYE SATIS 
SESİ .SAHiBiNiN 

VE ACEtılTALAllltılDA 

• Mideniz bozuk. diliniz paslı • 

KAB 1 Z 
çeklyorunız alz de on binlerce kiti gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak
Ian yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIK, MiDE EK-
ŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GiDERiR. 
İştlha ve sıhhatinizi düzeltir. İçll

meal gayet lAtlf; tesiri kolay ve mil
lAyimdir. Son derece teksif edilmiş 

bir tuz olmakla mOmasll hiç bir mils
tııhzarla kıyas kabul ~trnez. MAZON 

• ismi, HOR08 markasına dikkat 

lıtanbul Komutanhiı 
ilanları 

İhale günü talibi çıkmayan Gü-

Nicin Herkes Tar af ından Tercih Edilir? 

Çünkü: 

GRIPIN 
Bütün ağrılara, hastalık 

bqlangıçlarma kartı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç 

zaranız en kuvvetli 

müaekkindir. 

.••••••••••••••• ~ il 1 fi 1 tıl =················: 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahabızlıklarmda, bq, dit, ı 
mafsal romatizma, i.aap ve adale ağrdannda icabmda gün- f 
............... ~~~~~~':!!':~~:~!~!~~!~ ............... ! 

müpuyu Hastanesine 1500 kilo Tere 
yağı vermeyi taahhüt eden müteah
hidin nam ve hesabına 1128 kilo 
650 gram tereyağı açık eksiltme ile 
ihalesi 29 Nisan 938 cuma günü sa
at 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutan 1128 lira 65 kuruştur. Şart'

namesi hergün öğleden evvel ko-

~ -~-~~-~~-~-~m-&~~-~~-8~-~ ~~~~~~~~~------------------------
.. - S..- · Denizli - Diyarbekir - Edime • Edremit • Eliziz - Erzunmı - Eekifehir - lspar- 85 liralık ilk teminat makbuz veya 
ta • İzmir - lzmit - Kayaeri - Kırklareli • Konya - Lüleburgaz - Malatya - Marq - Mardin - mektuplan ile beraber ihale günü 

.. _. Muğla • Neqebir - Nifde - Samsun - Sivu - Trabzon. Van • Zonguldak. Zile. •-•vakti muayyende Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gel-

------------------------------------- meleri. (2015) 

M EO KAL M.I M.A 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 

Bütün ağn. sm ve sanclları derhal dindirir. 

.,,..,,,,. 
l!JM .... ~ 

1 Selimiye Askeri Satınalma 
Komsiyonu lıanlan 

1 1 - Selimiye Tüm birlikleriyle 
Haydarpaşa Hastanesi ve Karadeniz 
Boğazındaki birliklerin 1 Mayıs 938 
den Haziran 938 sonuna kadar ihti
yaçları bulunan 13000 kilo taze bak
la 4600 kilo semizotu ve 5600 kilo 

ra 92 kuruş olup yüzde 7,5 teminatı 
92 lira 40 kuruştur. 

2 - işbu sebzenin Selim.iyede 
Askerlik Dairesi binasındaki Satınal
ma komisyonunca 25/4/938 Pazarte
si günü saat 15 de açık eksiltme su
retile ihalesi yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale gün ve sa
atinden evvel muvakkat teminatla
rını Tümen Muhasebe veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

4 - Taliplerin sebze işleriyle ala
kadar bulunduklarına dair resmt ve
sika ibraz eylemeleri prttır. 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
'Sa~lara elzem o an 

bir 91ehıdır. 
Saçların köklerini kuvvetlen
dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bD 
yüme kabiliyetini artırarak aaç 

tara yeniden bayat verir. Koku 
BU latif. ku\lanııı kolay bir aaç 
eksirldir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 
5 - Şartname hergün Komisyon- __________ ;,_ ____________ __.. 

da görülebilir. (1909) 

HAZIMSIZLIK 
~ 1 Hayatin zeWinden insam mahrum eder. 

Levazım Amirliii n:::...; Pertev Karbonat Komprimeleri 
Dikim evlerinde birikmiş olan Çok temiz bl • Kamoaattan ve tos karbonat alımlrtald mUtkttW gös 

46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 önünde tutularak yapdmJttır. 
kilo pamuklu kırpıntı ve 45289 ki- .. _______ Her eczanede satılır. --------

lo hiki pamuklu kırpıntı için kır- ----'--------------------
pmtı ve imallye ücreti verilmek su-
retiyle çamqırlık bez battaniye, el
biselik, kaputluk kumaş olmak üze
re kapalı zarfla münakasası 3 Ma
YJS 938 salı günü saat 15,30 da Top
hanede levazım imirllği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 22613 lira ilk temina
tı 1696 liradır. Şartname ve kumaş 

nümuneleri komisyonda görülebilir. ------------------------•• 
KJpmtılar yalnız Milli Fabrikalardan 
lsteklilere ayn ayn ihale edilebilir. 
Kanun! vesikalariyle teklif mektup
lannı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermelerL "489,, "2118., 

* 

Beyoğlu Ç A G LAYA tıl Gazinosunda 
M~ŞHUR RAKKASE 

NAMET ELMASRIYYE 
Halıcıotlunda Topçu nakliye O- Ayrıca: Anadolu ve Zeybek Revüleri 

kulunda mevcut 1300 adet benzin 
tenekesi ile 439 adet gaz. zeytin ve Mu9a11nlyeler : MAHMURE ŞENSES, FAIDE, AYDA, 
sade yağı tenekeleri 28 Nisan 1938 RADiFE DÜRDANE 
par,enbe günü saat 14 de Topanede .. ____ '• Muhtetem saz heyeti. Tel. 40335 •-----

Lv. A. Satınalma Ko. da pazarlıkla -----------------------~ 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
150 lira 32 kuruştur. Teminatı 22 li
ra 65 kuruştur. Tenekeler Okulda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (2301) 

Sahibi ve- • umuml neşriyatı idare 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 

tecilik ve Neşriyat Türk Llmttet ŞU-. 

ketL BanldılJ yer TAN Matbaası. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lıtanbul 
Sa+tnalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza memurlan için 50 tane kaputun 9-5--938 pa-
zartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - Şartname ve evsafı komisyondadlr. görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle Galata-' 

ithalit gümrüğü binasındaki komisyona ~elmeleri. <2273) 


