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Felaketzedelere Yardım 
Son Zelzeleler, En Çok 5 
Viliyette Tahribat Yaptı 

18 Senelik 
Varlığımız 

:-0--

~lunet Emin YALMAN 

O n aeki% aene, bir milletin 
tarihi için göz açıp kapa

nacak kadar kısa bir zamandır· 
Tarihte öyle 18 seneler van:lır ki 
bütün özünü birkaç satır içinde 
ifade etmek mümkündür. 

Fakat bir de bizim 23 Nisan 1920 
larihindenberi. geçen bir 18 senemiz 
var. Bunun örneğini veya benzerini 
hangi milletin tarihinde ararsak an
Yalım, bulamayız. Çünkü müsbet in
kişa!larla bu kadar dolu bir tarih 
devresi yoktur. Hiçbir millet yoklu
ğun bu kadar geri ve menfi bir der~ 
cesinden varltgın bu kadar yüksek 
bir inkişafına aşmayı ne başarmış
tır ne de bugüne kadar insan dimag-
lan bu şekilde bir inkişafı mümkün 
diye tasavvur etmiştir. 

Köşkei-de Düne Kadar .. ' 
106 Olü Gömüldü 

Bir Heyet, Zelzele Mıntakasındaki Y arallları 

Topluyor, Yeniden Hasar~ Uğrıyan Köyler 12 

~----· .._ :, 

18 sene evvel Türk vatanının bü
Yiik bir klsmı ecnebi işgali altında 
idi. İşgal eden devletler; karşıların
da ancak bir ölü görüyorlardı. Bu
nun mirasını payla§t'naktan başka 
ı,;~ l'ffiqıinmijvnrlıo.-ft1 Riirıvf"miı
cae ılllyu ~ Gty&ne V8"'8"1'>0grrtak 

için hiçbir fenabjı .. irıemiyorlar- kil k 
dı. Bu memlekette otoriteye, devlet 'Kırşehir, 22 (Hususi surette giden 1 sar ya~madığı hem~n hiçbir . y ~o. -
teşkilatına sahip ve hikim diye tanı- arkadaşımızdan) - EvvcJki gece sa- tur Dune kadar Koşker nahıyesının 
!lan bütün kuvvetler onlarla bera- at biri on geçe hissedilen zelzelede 6 köyünde 106 ölü gömülmüştür. Kır-

iiyi.ilt tel<.ı""kelten •ag kur Ulan 

Köşker nahiyesinde yeniden I 2 köy şehir hastanesine yatınlan 42 ağır herdi. Ferdi yacamak imkanlarını, k l b" k 
'.t harap oJmµştur. Yerin altından gü- yaralıdan başka öy erde ırço ya-

'rü.rk milli varlığının ve Türk beka rültüler gelmekte devam ediyor. ralı olduğu anla§llmıştır. Bu yaralı-
•ıtninin yıkılmasında gören bütün Halk, endişe içindedir. Kimse, çatı larla, zelzele mıntakasmı dola~n sıh 
kötü insanlar k«!ndilerine köle ol- it · · t gos" termiyor hi heyet meşaul olacaktır. . . . . . a ına gırmıye cesare . '!'!> 

Jnuşlardı. Mazinin gerılığinı temsıl Köşker nahiy~si köylerinde halk bah Evvelki akşamki sen zelzeleden 
eden bütün ~ns~.rlar, onl:ırın etraf~- çeler'de çadır altında yatmaktadır. Kırşehir merkez kazasının bazı köy-
nı almıştı. Çunk_u _mil~ hır ~a~~et~, Kırşehir vilayetinde, zelzelenin ha - fDetxımı JO Uncuda) 

Aklın hikimiyetım, Turk mıllı ınkı- =====================:::::::::======= 
§alına ait herşeyi kendi dar ve kara 
ehdeflerine aykırı buluyorlardı. 
.. Büyük bir harpten sonra dünyanın 
en büyük devletlerinin iradesine na
sıl meydan okunur?,, diye düşünen 
bütün zayıf yürekliler, bütün koz
:n'ıopolitler; mağlubiyeti iptidadan 
kabul etmi§lerdi; kötüler kervanına 
katılmışlardı. 

Bl en müşkül dakikada şarktan 
yeni ve umulmaz bir ümit yıl

dızı doğdu. Atatürk, Samsunda, Er
turumda, Sıvasta, Ankarada Türk 
bıilletine bir kurtancı olarak görün
dü. Tam istiklal ümit ve imklnuu, 
bütün yurtseverlerin ruhunda yeni
den yarattı. Bütün milletin beka az-
bılne istiklal sevdasına destek ve 
l?terkez oldu. 

16 Mart 1920 de, bu ruhu kırmak 
"e ezmek maksadiyle İstanbul işgal 
~ildi. Bu hareket güya ezici l:!ir da~
~ olacaktı. Aksine tesir yaptı. Mazı
bhı ana zincirlerini bir hamlede kır
bıak, Yeni varlığı yepyeni bır temel 
~rinde kurmak, uzlaşma ve ya~~ 
lectbir usullerinden kurtulmak ıçm 
hınan bir vesile yarattı. Atatürk, bu 
"eaueden dakikasında azami istifa
Cl~ Çtka~ayı bildi. 23 Nisanda Bil
~ Aıillet Meclisi hükumetini kurdu. 

d Su ad altında başlıyan öz Türk 
ı:.~leti; tarihin en müvazenel~ ve 
~ l!abet ihtilal ve inkılap hareketıdir. d; !8Pacağını ilk günden görmüş, 
d Ş\irırnüş, hesaplamıştır. İfratlar
)1atı .~alma uzak kalabilmiştir. Maz~-
1\l 1°?1tnüş, fakat tesamüh ölçülen-

Habeş imparatoruna 
Maaş Bağlanacakmış! 

Cemiyet Mukavelesinin Değişmesi . 
Hakkındaki Teklif te Görüşülecek 

Paris, 22 (A.A.) - Figaro gazete.. 
sinin Londra muhabiri bildiriyor: 

Ingiltere hükumeti, Halle Selisi
e ·ye bir maaş bağlanmasını ve bu 
maaşın verilmesine Milletler Cemi
yeti azasının iştirak etmesini talep 
etmek niyetindedir. Sabık imparator, ", 
Ingiltereye geldiği zaman satın aldı· .. 
ğı evini son zamanlarda satmak mec 
buriyetinde kalmıştır. Ve bugün se
falete yakın bir vaziyete düşmüştüı;. 
Bu teklif, önümüzdeki hafta, Ingiliz 
ve Fransız nazırları arasında da mü 
zakere mevzuu teşkil eyliyecektir. 

B. Avenol'un önümüzdeki çar§8l'll 
ha günü Londraya çaarılmasının se
beplerinden bir tanesi de budur. 

Milletler Cemiyeti toplantın 

.Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler 
Cemiyetinin gelecek içtima devresin 
de dünyada bütün gözler Cenevreye 
dönecektir. Cemiyet bu devre esna
sında beynelmilel siyaseti allkadar 
eden başlıca meseleleri tetkik edecek 
tir. Bu meseleler şunlardır: ~-ı!•çbir zaman kaybetmemiştir. 

tllı. ı kendisi için değil, bütün kom
~ "e bütün dünya için banş, ~; 
"r-. ~~rtıniyet ve istikrar ' f1:7'9•1. Selbiye, Cemiyetin 

lÇte itibar kazanmıı elerki i~timaında 

ı - Çinin müracaatı, 2 - Habe
şistan meselesi, 3 - Anflus netice
sinde Avusturya mültecilerinin vazi
yeti, 4 - Cemiyetin mubwJesini 

<Deuamı 10 u (Devamı 10 uncuda) 

Sizde 
Yardım 
Ediniz 
TAN'ın zelzelede fellıkete u(ırıyan 

yurttatlara yardım için yaptı(ıı hitap, 
ber tarafta derin aklıler yapmı,tır. 

1 

DOn ldarehanemlze müracaat ederek 
yardıma lttlrlık edenlerin lılmlerl ••a 
Oıda yazılıdır. Bunlardan maada bir· 

1 çok yerlerden telefonla mOracaatlar 
aldık. Yardıma koımak latlyen vatan I 

' datların göaterdlklerl bu bUyUk ılika 1 
bizi çok mUtehaula etmlıtlr. 
Arnıvutköyde Bo6azlçl liaelerl tale 

bul de derhal aralarında bir yardım 
tetl\lllıtı kurarak par.a toplamıya baı 
lamıtlardır. Ayrıca mektebin talebe 
birliği yardım için bir eıyı plyanco'u 
tertip etmlye karar vermlttlr. Yine 

1 Bo(ıazlçl talebeleri bugUnlerde yapa· 
cakları bir maçın hbılatını zelzele H • 

ha11nda fellıkete u(ıramıı yurttaşlara 
vereceklerdir. 

Şehrimizin uhlre tilccarları, deiilr· 
mencller, kırmacılar, fırıncılar, mübıı 

' yaacıl a r v e hu bubat ilzerlne lı yapa., 
tüccarlarımız fıllıketzedelere yardım 
için genlt mlkyaata yardım paraaı top 
lamıya baflamı,ıardır. 

(Arkası 1 O uncu sayıf ada) 

YeniSovget 
Büyük Elçisi 
Digor ki·: 

"Türle - Sovyef Dostlu
ğunun lnlciıolı l~i11 lüfün 
Kuvvetimle Çolııocoğım,, 

B. T erentieu 
(Y azı..~ı l O uncu sayfada) 

ATINA ZiYARETi 
Başvekil ve Hariciye 

Vekili Şehrimizde 
B. Celal Bayar ve Refakatindeki 

Zevat Pazartesi Hareket Ediyorlar 

Ba,vekilimiz Hariciye V eküi ile birartula 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden 1 

- Başvekil Celal Bayar ve Haricıye 
Vekili Rüştü Aras, bu akşam saa: 
19 da hususi bir trenle Istanbula ha
reket etmişlerdir. 

Başvekil ve Hariciye Vekilimiz, 
Istanbulda iki gün kalacak ve pa
zartesi akşamı hususi trenle Atinaya 
hareket cdeeeklerdir. 

Istasyonda B. M. Mecliıd reisi Ab 
dülhaJik Renda, bütün Vekiller, ri
yaseticümhur başyaveri ve hususi 
kalem müdürü, ecnebi büyük elçileri 
ve orta elçileri ve birçok zevat Baş
vekil ve Hariciye vekilini uğurlamış 

lardır. Hariciye umum müdürlerin
den Mehmet Cevat Açıkalın, başveka 
Jet hususi kalem müdı.irü Baki Sed~. 
Hariciye hususi kalem müdı.irü Re
fik Amir Kocamaz, ve Ajans umum 
müdürü Muvaffak Menemencioğ~u 
Başvekilin maiyetinde bulunacaklar 
dır. 

Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)
Moskova Büyük Elçimiz Zekai Ap
aydınla Bcrlin Büyük Elçimiz Ham

di Arpağ, bugün Başvekilimizi ziya· 

ret ederek uzun müddet görüşmüş
icrdir. 

aha Vekileti,Elektrik 
Şirketinin Hesaplarını 

Kontrole Başladı 
Nafia Vekileti, dünden itibaren, 

Istanbul Elektrik şirketinin mua
melatına kontrol koymuştur. Bu kon 
trolü yapmak üzere Vekalet tarafın
dan fe}ırimize gönderilen hususi he
yet, Vekalet teftiş dairesi reisi mü
hendis Şefik Urün'ün riyasetinde, 

Vekalet huku1' müşavir muavvini Ta 
hir, muhasebe müdür muavini Hüs
nü, Istanbul Şirketler komiseri Fet
hi ve başmüfetti~ Süruri'den mü
rekkeptir. 

Oğrendiğimize göre, Nafia Veki
( Devamı l O uncuda) 

Roma da Yeni Temaslar 

Son Roma 11111,,,,,._, ltar,ınnJa 
Antantın NntPflfilerini bildiren 

B. Met._ 
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No. 38 r aza• : M. sıFıR 

Casus Barba Antoni
lzini Buluyoruz • 

nın 

TAN 

a 

\V/(g~l1D 
MAARiFTE ~ 

Okullardaki Kısa Bir 
YoksulveGıdasız Cevap 

BELEDiYEDE : 

Halk için Ucuz 
Mahlut Yağ 
Y aptırtılacak 

23 - 4-:t& 

1

- .... --.. t il • .... ••••••• ; . 
Ankaradan 1 

• Telefon n Telgrafla j 
:.._... .......• : 
Ziraat Vekaletinde 

Gece Toplantllan 
Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)

Ziraat Vekaleti koııferans salonun
da, uat 21 de başlayıp bir buçuk sa
at silrecek gece toplantılan tertip e
dilmiştir. Bu toplantıya vekalet ilert çocuklara yardım Şahsi işlere sütunlarımızda yer 

Istanbul belediye hudutlan için- ayırmayı h~hlr uman iıJtemeyiz, Margarin yağı hakkındaki tali- plenlerinden başka, ziraat enstitüsü 
deki resmi ilk okullarda 57653 tale- Fakat Cimhmlyet gazetesi diin matname bu hafta fehlr ~nde dekan ve profeeörleri iştirak edecek 
be vardır. Bunlardan 14526 auım yôlı: d bb müzakere edilecektir. EncümenJo- lerdir. Toplantıl&rda vekilet işleri 

, e e telıınar darup .tururken -~ ""-"----
sul ve yardıma muhtaç olduğu anla- ğı • • kabul olunan talimatnameye göre, na&&uıda serbest görüşmeler yapıla-

1 şt Y ks 1 1 be d . . 1 çattı ıçm, şurada bir liri satırla şehı"rde UC" .. fı"yatla satılmak .;zere caktır. Bundan başka zirai, sınai, zi-
şı mı ır. o u ta e ye yar ım lfl 

1 
vaziyeti aydınlatmak mecburiye- - .. 

12 yıl evvel baflamıştır. 1931 de ilk tincle kalilak. Obyacalanmızdan mahlut yağ yapılmuma izin wru.. rai işletme, mal hazırlama, teşkilat, 
okullarda himaye heyetleri kurulmuş , özür dilerfw. cektir. Bu yağlar %30 halis yağ ,, &ibl mühim mevzular üzerinde ka-
tur. Geçen ders yılı bquıda yardım ilandan hfrka~ ay nvel Cum- 25 vejetalin ve yüzde 45 iç yağla- nupnalar yapılacaktır. 
gören talebe sayısı 7725 i bulmuştu ; huriyet a-azetesi, muharrirleri _ rından mürekkep olacaktır. Mahliıt Bu gece toplantılarında gösteril-
Yardırnları genişletmek için 5 mayıs mizden SabihA Zekeriya aleyhin yağ imalatha~elerl sıkı kontrol altı- mek üzere 40 kadar zirai ve teknik 
1937 de ilkokul yoksul çocuklarına de ağza alınmıyaHk küfürler sa- na alınacaktır. film hazırlanmıştır. 
yardım birliği kurulmuştur. Birliğin varda. .Sabiha Zekeriya bu ki - Seyra.J.,. projai Y k ki K k 1 
on bir aylık bir çalışması sonunda, fürlere cevap vermive tenezzill Prost bu defa şehrimize geldiği a G nan aça ÇI ar 
bakılan çocukların sayısı 7725 ten ı: ~ lı rek • za hrln · tikbald ki kar e eh111ye Cumhuriyet gazetesi man şe ıs e a v 
10869 a yükselmiştir. Elbise, kitap aleyhinde itil' şahsi hakaret da _ deniz seyrüseferine ait projesini de 
ve sair yardımlar da fazlalaşmıştır. 

1 
vası a~. Ba cfan'~n gün neti hazırlıyacaktır. imar bürosu bu pro-

. Birlik, 141 okuldaki himaye heyeti ,1 ceJendi ve mahkeme Cumhuriyet , jeye esas olabilecek hazırlıkları gör-
ve cemiyeti ile alakadar olmuf. bu a-azetesi mesut müdilriinün mah-

1 
miye, vesika ve istatistikleri topla-

Ankara, 22 (A.A) - Geçen bir haf 
ta içinde ıümrük muhafaza teşkila
tı, kırk bir kaçakçı, bin elli bir kilo 
gümrük kaçağı, yetmiş üç kilo inhi
sar kaçağı, bir kilo iki yüz elli gram 
uyuşturucu madde, bir tüfek ile on 
yedi kaçakçı hayvanı ele geçirmiş
tir. 

G özlerim elimdeki vırtık mek
tuptan ayrılmıyordu. Tekrar 

tekrar okuyordum. Düşündükçe, 

okudukça, hayretim artıyordu. 

Barba d~nilen bu adam kimdi 1 
Niçin hüviyetini saklıyordu? Ku -
mandana verdigi bu mühim haber
lerin karşılığı olarak bir menfaat 

ıe beklemiyordu. Acaba niçin? Ku-
mandan doğru olduğunu pekala 
bildiği bu mühim haberlere karşı 

kayıtsızlık gösteriyor, mektuplan 
yırtıyor. Niçin, niçin? 

Bütün bu niçinlere aklın ve man
tığın kabul edebileceği cevaplan 
bulmakta arkadaşım Mehmet Ali 
ile beraber aciz kaldık. Bu aciz, bi
zi büyük bir tereddüt. :vP k_....,_ 
Jık .içinde bırakıyordu. İşi ieap e
d•makamlara. büıiirebüftdik. Fa
kat o zaman bile ilişiği olanlar te
reddüde düşerlerdi. Yapılacak 

sevkiyat ta yüzüstü kalırdı. Bildir
memek te her zaman beklenebile
cek bir tehlikeye göz yummak de
mekti. 

Bu tereddüt ve kararsızlığın ver

diği yorgunluk v~ şaşkınlıkla 

Mehmet Ali, grup karargahına, ben 
de merkez kumandanhğına gitmek 
ü=ere ayrıldık. Vaziyeti Esat Beye 
anlattım. O da hayretler içinde kal
dı. Ne yolda hareket edilmesinin 
münasip olacağını tayin etmekte 
mrluk çekti. 

Fazla duracak bir Halde değil -
dim. Müsaade istedim ve yanından 
çıktım. Köpı'üye inmek üzere tram
vaya atladım . Bu işlere giriştiğim 
gündenberi bugünkü kadar sıkıl -
manılf, tereddüt ve kararsıZlık "' 
çinde çırpınmamıştım. Çok bitgin 
\re yorgundum. Vüctidümü ve zih
nimi dinlendirmek için ;o gece Çam 
lıcaya çıkmak istiyordum. Arkadaş 
lar• bulunacağım yeri haber ver
mek ~ere Sirkecideki .kahveye uğ
radım. Sadık Efendi oturuyordu. 
BeıU &örünce yanıma sokuldu. V.. 
diki: 

- Milftak, sizi bunda bekliyor
du. Şimdi ıizi aramıya llttl. Meh
met Ali, bir saat evvel puaport 
dairesine telefon etmif. Bu alqam 
mOhim bir iş için mi görmek ilti
yormuf. 

T abü, Çamlıcaya gitmekten 
vazgeçtim. Alqaıiı Mehmet 

Ali pansiyondaki odama gıeldilf za
man adeti veçhile yine gülüyordu. 
Elini cebine sokarken: 

- Bir mektup daha, dedi. 
Kendimi zaptedemedtm ve hay

kırdım: 

- Yine o heriften • rica ede
rim &österme ve bir ,.,. .c;.,ı.me 
ı.na... Çüııkil bunu cJ1f1 H #ten 
alnlrlerim büsbütGn MD'ı.ar. 

- Ondan amma, 
~ Çlkta. ...... lilMtan 
--.Unı'dba ta
tili bitmediği için karargahta kim
• ,oktu. Odama girdim. ı .. bqlı
Y•lım mada kumandan aeldL 

Elindeki bu kiğıdın aslını uzattı ve 
dedi ki: 

"- Çavuşyan gelince bu mektu
bu ver, okusun. Bu işle bizzat 
meşgul olmasını ve neticeyi her 
halde yarın bana telefonla bildir
mesini Yüzbaşı Gordona şimdi gi
dip söylesin. Siz de şu söyledikle
rimi not ediniz ve bunlan da o
na veriniz. "Bu mektubu yazan a
dam Galatada Şarap iskelesinde 
kahvecilik ve meyhanecilik ya -
pan bir Maltalıdır. ismi (Barba An 
toni) dir. Evvelce benim için gizli 
olarak çalışıyordu. Şantaj yaptığını 
öğrendim ve hizmetimden çıkar -
dım. Bu adam, birkaç defadır ba
na yjne ~tl,lp yazıyor. Kapiten 
Gordon, kendf.9lnı çagmnn w-p 
rüiBün. Çavuşyan Kap iten 
Gordona, bu adamın pek te inam
lacak bir kimse olmadığını ve müt
h .. l>ir 7alancı olduğunu anlatma
lıdır. Her şeyden evvel bunu not e
diniz. Ben Harbiyeye gidiyorum.,, 
dedi ve gitti. 

Çavuşyan gelince, kumandanın 

emrini söyledim. Mektubu da ver
dim. Kopyesi işte ... 

Mehmet Ali. bu sözlerden son
ra mektubu elime tutuştur

du. Barba, bu mektubunda şu ma
lfunatı veriyordu: 

"Silah ve cephaneler bu sabah 
MiUet vapuruna verilmiştir. K-.çak 
çılarla ydıalıtı.mın dereteaini an-

latmak ve haberlerinin doğruluğuna 
inandırmak için size şunları da bil
dirmeyi faydalı buluyorum: Bu sl
"t Ye cephaneler deni• ko1J1odo
ru Nazmi Beyin emri ve yilzbaşı 
&mail Hakkı Beyin eli ile ambar
cla• sılrıanlıllııtır. Ba parti in• 
l»o'hiya gidiyor. Gönderen hlkim
zade Mehmet Beydir. Miralay Naz
mi Bey, bu ••ama üç •ece sopra, 
merkez ambarından parça halinde 
sandıklara yerleıürilmit iki tay
yare verecektir. Bu ıandıklar da 
Dahiliye gümrüiünde ticaret e1-
yuı gibi muamele yapılarak va -
para "Verilecektir. ineboluya cönde
rilecektir. Dahiliye ıümrüğü mü • 
dürü İhsan Bey, kaçakçılara yar
clım ediyor. Muayene milfettiıi Hay 
'ar Bey, kaçakçılarla beraber çalı
şıyor. Kaçakçılara mavnalan her 
vakit Kahraman Mehmet ile Ab
dullah reis veriyor. Hamallan da 
Şarap iskelesi önündeki bekleme 
yeri bekçilerinden Çoban Recep 
buluyor. Bu hlllllallardan ikisini el
de ettim. Kaçakçıları suç üstünde 
tutturmakla bu defa size iyi hiz
metler yapmayı vadediyorum. Be
ni affediniz.,, 

İş anlaşılmıştı. Düşünce ve üzün

tüden kurtulmuştuk. Esat Beyi de 

meraktan kurtarmak lazımdı. Al
dığım bu malumatı ve mektubun 
kopyesini hemen Sadık Efendi v~
sıtasile kendisine gönderdim. Ben 
de Müştakla beraber Şarap iske-
lesine indim. (Barba) nın meyhan& 
aini kolaylıkla buldum. 

heyetlere 20895 ha yaZllmış ve bir 1 hbal~etfne karar vereli. Bh de mıya ba§lamı§tır. 
yılda 43365 lira toplanrm...,r . .Kaza- b Şehi l. - · 1 t"lm · j>•• 1 u karan üç gün evvelki nüsha_ r p anına gore genış e ı esı 
}ardaki çalışmalardan başka, birlik k l<>-+ırıla Emin.. ·· E ·· 

1 
mızda neşrettik. arar -y• n onu - ,-up yo-

~erkezi bu himayet heyetlerine 6041 1 1 E · ·· ·· H • 1 bi k fıte Cumhuriyet gazetesini si - ' unun mınonu - a nası ıs-
lira 57 kuruş değerinde gıda madde- dak" :-•:-1:.1. 1 · 938 

"ı nirlendfren hldise, bu mahktimi- mın ı .uu.uıu.A muame esı yı- MEMLEKE ....... E •• 
si tevzi etmiştir. l d a ı1 cütır B cld · Hil , ı ı 

yet kararını !'Ütunlanmıza .,.e,.ir- ın a Y P a · u ca enın -
23 Nisan .Çocuk bayramı müna- • :ıı d E-"be '--.1--L.1 "---- k tar f mi• olmamısdır. en 3.. -wu-aı .ııuıHua ar a a -

aebetile birlik merkezi tarafından ., tan .ıw ih ti ı b k 
Evveli şunu hatırlatmak iste - geçece~ c e e JO un u ~mı 

muhtelif kazalardaki yoksul ~ltla
ra 4211 lira değerinde 1690 parça el
bise dağıtılmıştır. 

riz ki, Sabiha Zekeriyanın Cam _ planın tatbik edilmeaine başlandık-
hurlyet psetesi aleyhine a~blı, tan sonra açılacötır. 

Bu yardımlar daha çok genişleti
lecektir. 

'şahal hüaıet davuım. Bu da_ Tamir edilecelı 7f)llar 

1 
vama Tu ıuetesfle hiçbir ali _ 938 Belediye bütçemıln fevkalade 
kMı 1oktm. Tan, Cmnhuriyet •- kısınma 325 bin lira yol infaatı, 35 

D al ı._ ı._ • bin lira '-öpru""le-'- •·-•-' .... bı'n CU'Üff aıaı 1CVflllTa& ..,..._ Wr dava ~ delildir. • & au -~ ._ 

Darüşşafaka mezunlan geçen gün .Kat'-t bauna yalnız guetele- lira şehir har.itasınm Bunalt. 110 
senelik kongrelerini yapmışlardı. Bu rl ..... ~erine ~lan dava- bin lira iatlmlA.k iflerl. '10 bin lira ka 
mhünasebetle Büyük Şef Atatürke lu ._....,_. nepiyatta bulun • nalizasyon, 200 bin lira Konaervatu-
çekilen taıim telgrafına şu cevap gel : ı ı makta lllelletJalttlr. Yoba ıue var inşası, 30 bin lira mezarlıkların 
miştir: tenin JDbhl tüslyetlnl temsil düzeltilmesi için tahaiaat konınştur. 

I etmfyen mallarrlrlerlnden biri - • 
nin -a.....1 ....... ı.-t h-Laretten do- Binalardaki numaralarla sokaklar DarOnafaka mezunları baıkanı 1 _.. ...... oı-u-• -

Derüşşafaka mezunları senelik kongre- 1 la71 asılan dava71 neıre kanun dald numaraların dalma ktrıldığı, sö 

HARUN KOCACAN 

leıi milnasebetile gösterilen temiz duygu- j ma.ı nllldlr. küldüğü, kopanldıtı görülmüştür. 
lara Atattlrkün teşekkilrlerini bildiririm ı ~mbet ba lnlçtlk noktayı Belediye haziranca. bun1ar\n tamam 

Umumt kltlp veklll lanması için bütçeye tahsisat koy-
IOrayya Anderlman unalt ... ~ J181mıtlnde ahlan - mu§tur 

Yüksek Orman fakültesi talebesi ! -.. &kat•• vesile ile adliyemi
garp ve cenubi Anadoluda bir .eya- 1 ı zi tarafgirlikle ithama •racak ' 9 $.1\i ,_...,._ı· . _ .. ıı .a ,_; ..ı..~. 
nu yapaçaınu · .. •www."" .umyan• Iıtf. ı·• -....... ,. ' • L ~~ topıanııfannda-:inevcÜt et arabalari 
tonbuldan kalkarak Burdur - Aııtal Hiddetin fazlası daima._.fiahibi- nüihunelerinden birini tek tip olarak 

Ya - Mersin, Ulukıııla ve Ankaraya ne zarar verdiği gibi, bu defa ken .,. seçecektir. 
uğrıyacaklar ve 15 .gün 90nra IStan- dl yudıtından dolayı muatap o- • 
bula döneceklerdir. Bugün fen fakül- ı lacak olan da yine Cumhuriyet 

I H.etesi olacaktır. Çünkü, dünku.. 1 Belediye mutemetlerine 300 lira-
tesi talebesi Boiaziçine bir gezinti d f ı 'im · k 

11 

yuı bizden ziyade Tül'k adliye - j an az a avans verı emesı arar-
yapacaktır. laştırılrnıştır. 

ıini alikadar eder zannediyoruz. ! 
DF.NtZ ve LtMAN : -

Deniz Ticaret 

Faalyetl Arhyor 
lstanbu1 limanmda. deniz ticareti 

hakı1mndan, cOmhurtyetlu kurulu -
şundan.beri bily6k bir inldpf görül
mektedir. 923 te limandan 8 milyon 
tonajında 13 bin gemi geçtlll halde 
bu miktar 936 da 18 milyon tonluk 
17 bin gemiye çıkmıştır. Bu tarihler 
aramnda, limandan geçen pmller 
92? de 11 milyon, 929 da 13milyon 
93Ö da 17 milyon ve 20 milyon tona
ja kadar yükselrni§tir. Yeni G. t. R 
rejimi ile limanımızdaki faaliJetin 
dalla fazla artacağı tahmin olunmak 
tadır. 

DMislHınlı lliifliirii s.Ui 
Denizbank umumi madtirfl Yusuf 

POLİSTE: 

Yüz Yermiyen 
Kadını Yaraladı 

1 

Kuımpqada, Hüseyin isminde 
bir kahveci çırağı, bir müddettenbe
ri Perihan isminde bir kadına göz 
koymllffur. Hmeyin Perihanlcı ke
nUflll8}t istemif, fakat Perihan yüz 
vermemiştir. Buna, fena halde kı7.an 
Hüseyin, eline aeçirdiği bir süpürge 
sopaaile kadını bapndan yaralamış
tır. 

• Fatihte Kurdağa caddesinde' 95 
numaralı evde oturan Osman kızı 

Ay~ lurıhn cam parçalarile saj 
kolunun daınarları yaralanmıştır. 

• Ziya Ons. Oe, Demzyollan m6ıltirü Şlflide, M8f!'Utiyet mahallesinde 
Raufl 11anJu Anbradan ph- Birinci Ayazma sokağında 65 numa
rlmbıe aeJmitlerdlr. Denlıbank JJıa- ralı evde oturan Mustafa, o civar<b 
teryal ~ reJa1. Sadettin Se- bir kahvede otururken sarası tutmuş, 
rlm ile Au, mtid6rü Cemil ele An- sandalyealnden düşerek başından ya 
karadan clllmntiflen:Ur. s.dettbı 1>e. ralanmlftır. 
rim, Raufi Manyas ve Cemil. Anka • 
rada toplanan Denlzyollan umumi Kasımpaşada orta mektep soka
heyetinde 93fi senesi bilanço vaziyet tında 41 numaralı evde oturan Meh 
leri etrafında izahat vermişlerdir. medin 3 yaşındaki oğlu Ali, pence-
• reden dıJ&rı bakJrken, kınk olan 

Mersin ve f zmirde liman reisli· cam alnına isabet ederek yaralanmış 
ği işleri üzerinde tetkikler yapan tır. 

deniz ticaret müdürü Müfit Necdet • 

Deniz, şehrimize dönmüştür. Arabacı KAzımın idaresindeki yük 
Yeni Hler tarilui arabası Kadıköyde Ali isminde biri-

Denizbank, Denizyollan tarlfele- ne çarparak yaralamıştır 
rinde mühim değişiklikler yapmıya • 
karar venniftir. Onümüzdeki aydan 
itibaren gelmlye başlıyacak olan ye- Kasımpaşada, Acıçeşme caddP.Sin-
ni vapurlar, Mudanya ve Mersin hat de 51 numaralı evde oturan Şera
tma verilecekler ve buralardan alı- fettinin 3 ya9ındaki kızı Merih pen
nacak daha büy~ vapurlar, Karede- cereden taşlığa düterek yaralanmış 
niz hattına tahsil olunacaklardır. O- tır. 
nümüzdeki ihracat mevsiminde de- • 
niz nakliyatı bakımından hiçbir 11- Kuımpapda, Mesçit sokağında 

kıntı çekilmiyeceji tahmin edilmfık- oturan Vahdettin isminde bm kaza
tedir. Yeni tarifeler de buna söre ha en kırılan cam parçuile bllejinden 
zırlanacaktır. ~ır. 

Mi'rrEFERRtK : 

Yedek Subaylar 
Diploma Alıyor 

Yedek Subay Okulu, onuncu dev
resini bitirerek mezun olan 1800 ka
dar genç subay, bugün saat 9,30 da 
Taksim Cümhuriyet abidesine mera
simle çelenk koyaCaktır. Taksim mey 
danında istiklal marşı söylenecek ve 
bir söylev verilecektir. Bundan son
ra, bir geçit resmi yapılacaktır. 

Mektepte öğle yemeğini müteakip 
diploma tevzi edilecek ve and içme 

merasimi yapılacaktır. 

Bir Amerikalı ga:etecl 
Amerikada çıkan National Geog

rapblcal Magazine mecmuaamm Av
rupa muhabiri Chandler şehrimize 

ıelmiftir. Amerikalı pzeted bura
dan Anadoluya gidecek, blJh- Iz
mir mmtakuında folklara. ft etno
lojiye dair etüdler yaparak tarih! 
makaleler yauıcaktır. Muharrir dün 
bize dedi ki: 

- Türklyenin u amanda tabak 
kuk ettirdili terakki hamleleri be
nim için mevzuların en S(lzeli ola
caktır. 

Muhabirin söylediğine göre, bu 
mecmuanın baskısı iki milyondur. 

Bapnkü ıenliltler 
23 Nisan Milli H8klmiyet ve Ç<>

cuk bayramı münuebetlle bugün şeb 
rin her tarafında teahtırat ve me
rasim yapılacaktır. Bunun için, bü
tün Halkevleri zengin programlar 
hazırlamışlardır. Gündüz ve gece 
bayram şenlikleri devam edecektir. 
Bu sabah saat onda Taksim Cümhu
riyet Abidesine Parti, belediye. sair 
teşekküller adına çelenkler konacak, 
söylevler verilecektir. ltualarda ta
lebeler ıeçtt resmi yapacaklar, şehir 
içinde gezeceklerdir. 

Bu münasebetle 23 Nilan ve Co-

150 UniversiteD 
Genç Eclirnede 

Edirne, 22 (Tan Muhabirinden) -
23 Nisan Bayramını geçirmek üze
re bu sabah Edirneye gelen Edirne 
Lisesi mezunlarından 150 üniversite
li genç, F.dirne gençliği tarafından 

k&rfllanmıftır. Misafir gençler doğ
ruca Atatürk anıtının önüne giderek 
çelenk koymuşlar, umumi müfettif
liği, viliyeti, Halk Partisini ziyaret 
etmişlerdir. Şehirde bir gezinti ya
pan gençler saat 17.30 da General 
Kazım Dirik'in Halkevinde şerefle
rine verdiği ziyafette bulunmuşlar· 
dır. 

Aynca İstanbuldan otobüslerle 
gelen ve Havsada karşılanan 45 kişi
lik sporcu kafileaile Edirne gençlijj 

-- -- O r 11 u 

Edirnede büyük .spor harek.eUeri ola 
caktır. .. . ..f •• 

* İzmit, 22 (A.A) - İstanbul iktısat 
ve ticaret mektebi yüksek kısmı ikin 
ci sınıf talebeleri muallimleri Raşit 
ve muavin Enverin riyasetinde bu 
sabah şehrimize gelerek kiğıt ve 
karton fabrikasını ve ,ehrin muhte
lif yerlerini gezmişler ve '8kşam tre
niyle İstanbul& dönmüşlerdir. 

---o-
NAZiLLİDE: 

iki Haydut Öldürüldü 
Nazilli, (TAN) - Kumrallı köyün

de Mustafa Solağın evini basarak 
parasını çalan iki haydut, burada 
öldürülmüşlerdir. 

Kerpiçgölü semtinde pusu kuraıı 
jandarma ve bekçiler, haydutları 

beklemeye başlamışlardır. Geee sa· 
at 8,5 ta o taraftan devamlı ıilih 
sesleri işitilmiş, halle camiden ve 
dükkanlardan dışanya fırlamıştır. Za 
bıtanın pususuna düşen Abdullah ve 
Bekir silahla mukavemet gösterdik• 
!erinden üzerlerine ateş edilmiftir· 
Haydut Bekir hemen ölmüş, Abdul• 
lah ta götürüldüğü hastanede caO 
vermiştir. 

lrAKVIM ve HAVA] 

23 Nisan 1938 
CUMARTESi 

4 Oncfi ay GUn: 30 
Arabi· 1957 Rumt· ı ıtM 

Sefer: 22 Nisan: ıo 
Güneş: 5,14 Öğle: 12.12 
İkindi: 1e.oo Akşam: 18,56 
Yatsı : 20,35 lm~k: 3,20 

YURTTA HAVA VAZIYE1"1 
Yurdun Karadt-nl7 kıyılan, Orta ve 

tu Anadolu bölırelerlnde hava bulutlu 
mevzll yat11lı diler bölgelerde e:Ueri 
bulutlu geçmiı, rilzdrlar doğu Anadolu 
cenup dolusunda cenubi istikametten, 
ler yerferde umumiyetle şimali lsUkaı!l 
ten orta kuvvette esmiştir. 

DOn lstanbulda hava ekseriyetle le• 
ve çi.liııUli ie(ml,. rüzıAr simall istik• 
ten 2 l1l 4 metre hızla esrnl$tir. Saat lt 
baroznetre 761.2 mlllmetre idi. Harare* 

l•,4 ve en • l,T santigrat olarak 
--..ıtttr. 
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ltalya • Fransa 
Müzakereleri 

Yazan: Omer Rıza DOCRU l 
F ransa ile İtal:va arasında da, 

İngiltere ile İtalya arasında 
olduğu gibi resmi müzakereler baş
ladı. Daha evvel, Fransanın Roma 
bıaslahatgüzarı resmi müzakerele • 
?e zemin hazırlamak üzere İtalya 
llariciyesi ile temas etmiş ve aşağı 
Yukarı İngiltere - İtalya anlaşma -
•ına benziyen bir paktın esasları 
dairesinde bir Fransız - İtalyan pak 
tının imzasına imkan bulunup bu • 
lu.nınadığını yoklamıştı. 

Bir aralık İtalyanın, Fransa tara
fından bir sefir tayin olunmadıkça 
'1Uzakereleri açmıya istekli olma • 
dığı söylenmiş h~e de bugünkü ha -
herler bu engelin bertaraf edilmiş 
01duğunu gösteriyor. 

Bundan başka M. Daladyenin ka
binesine bir sosvaJist ve hatta bir 
koıtıUni~t nazır .alarak hükumetini 
tenişletmek istediği için müzakere
letj ıec:iktirmek fikrinde olduğu da 
İleti sürülmüş, fakat müzakerelerin 
bQgiin açılması bu iddianın da pek 
._l'İt olmadığını meydana çıkarmış
tır. 

İtalya ile Fransa arasında konu -

ltılacak meseleler şu tekilde hülisa 
edilebilir: 

iSPANYA: 

Hükômetçiler Bir 
Çenber içine 
Alınmışlar 

Londra, 22 (Hususi) - İspan_ya
dan gelen haberlere göre harp sah
nelerinde yeni bir mühim hareket 
vuku bulmamıştır. Bütün cephel~r
de sükünet vardır ve Tortoz_a ha_Ji 
Cümhuriyet kuvvetlerinin elindedır. 

Havas muhabirine göre, Fransa -
Katalonya hududu üzerinde Frankist 
ler namına General Solhaga tara
fından yapılan harekat, hükumet 
kuvvetlerini, merkezi Ma_lpos o~an 
2600 murabba kilometrelık arazıde 
çember içine almakla ,neticelenmiş
tir. Hükumet kuvvetlerine mensup 

7000 kişi huduttan Fransa taraiı~a 
geçmişlerdir. . 

Fransa ile Katalonya arasındakı 

şimendifer münakalatı bu sabah baş 
lamıştır. 

Asilerin dün Puigerda'yı bombar
dımanları yüzünden 18 kişi ölmüş ve 
30 kişi yaralanmıştır. 

Ademi Müdahale Komite.inde 

Londra, 22 (A.A) - Ademi Müda
hale Komitesinin Pazartesi günkü 
celsesinin münhasıran mali tasfiye-

TAN 

Uzak Sark ihtilafı 
' 

Çin - Japon Orduları 
Suçavda Büyük Bir 

Harbe Hazırlanıyorlar 
Nevyork, 22 (Hususi) - Çin - vetlerin çarpışacağı haber v

1

erilmek 
Japon harbi bugün yeni bir saflıaya tedir. 

girmiştir. Japonların Lunghay de- Japonlann verdikleri tazminat 

a 

--. 
Triyesteden 
Almanyaya , 
Serbest Geçit 

Berlln, 22 (A.A.) - Trlyeate llma· 
nının lıtlkball meaelealnl tetkik eden 
Doyçe Folkavlrtpft mecmua11, bu 
meaelenln dost olan Almanya ile ltaı 
ya araaında kolayca halledllece!ilnl 

I yazmakta ve ıunları lllve eylemek· 
1 

tedlr: 

miryolu şebekesinin anahtan olan 
Suçav'ı zaptetmek üzere Şimalden 

ve Şimali Şarkiden hareket eden iki 
ordusu bugün birleşmiş ve Suçav'a 

"iki memleket Alman ticaretinin 
bir nlıbet dahlllnde Trlyeateden geç. 
meal huıuıunda ltlllf ettikleri tak· 
dlrde ltalya evvelce Avuaturyanın 

Tokyo hariciyesi tarafından veri- Jıtlfade ettıııı aerbeat mıntıkayı yeni 
len haberlere göre Japonya hükume- Alman devleti lehine terketmly11 

yüklenmek üzere harekete hazırlan
mıştır. Lunghay demiryolu şebekesi 
Çinin şarkını ve garbını birleştirdiği 
için büyük bir kıymeti haizdir. 
Japonların bu ilerleme hareketi 

karşısında Çinliler Yihsin ablukasını 
kaldırmıya lüzum görmüşlerdir. 
Lingyi'den ricat eden Çin kuvvetleri 
de ablukayı kaldıran kuvvetlere ilti
hak ederek çekilmişlerdir. 

Bu hadiseleri; şimdiye kadar vu
ku bulan muharebelerin en mühim
lerindenbiri takip edeceği muhak
kak sayılıyor. İki tarafın da 200,000 
lik kuvvetleri bulunduğu ve bu kuv-

ARNAVUTLUK : 

ti bugün Amerikaya 440,000 sterlin 1 mUtemaylldlr. ltalyan hOkOmetl 
tazminat ~ermiştir. Bu tazminat Ja- j ı anıluıten ıonra bu lmtlyuı Alman. 

yaya vermek lıtememlıtı.,, 
ponların Panay topçekerini batırma ! Mecmua, DUçenln Adrlyatlk llman 

lan mukabilindedir. Bu paralardan ı ıarının zlmamdarlarlle geçende Y•P· 
ölen askerlerin ailelerine de bir his- tı!iı görOımelerden ıonra yakında 
se ayrılmıştır. Trlyeateye yapaca!iı ziyaretin ehem· 

• 
Şimali Çin ile Orta Çinde yaptığı 

teftiş seyahatinden Tokyoya dönen 
Harbiye Nazın Sugiyama kabineye 
seyahatinin neticeleri hakkında ma
lumat vermiştir. Nazır, Çin işleriy
le meşgul olacak ayn bir nezaret te
sisini tavsiye etmiş ve Mareşal Çank 

Kay - Şek'i devirmek için alınacak 
tedbirleri izah etmiştir. 

IRLANDA: 

mlyetlnl tebarüz ettirmektedir. 

AMERiKA: 

lngilterenin 
Sat n Alacağı 
Yeni Tayyareler 

? 
3 

•ti.EK, 
Verelim, Hep Verelim! 

[Yazan: B. FELEK] 
Düşünün: 

Evinizde karınız, çocuklarıms 

• ve varsa • yaşlı ana \'e baban 
sıhhat \'e neşe içindedir. 

Size rahat yiyecek bir lokma ' 
başınıza çekip ısıtacak bir hırka v 
miş olan Tanrıya şükrediyorsunu 

Sakin hayatınızın çiçekleri ola 
yavrularınız, gö7ünüzün içine bakı 
gülüyorlar. 

Tabiatin baharla gülümsemiy 
hazırlandığı bugünlerde ocağınız t ·· 
tüyor. Ne mutlu size! Şimdi başını 
zı çevirip yurdun, şu öteki köşesin 
bakınız! Yer yer enkaz ve enkaz 
rasında yersiz, yurtsuz ve bucaksı 
kalmış biçareler. 
Anasını kaybetmiş yavrular, ya 

rusunu kaybetmiş analar. Şurad 

bir yaralı ihtiyar, ötede perişan bi 
baba ve nihayet Orta Anadolu köy 
lerini harap eden :zelzelenin acıkl 
musapları. inliyor, sızlıyor ve bek 
liyorlar. Neyi? 

Sevgili okuyucularım! 
Evini, barkını, çoluğunu, çocu 

ğunu, maişetini ve ümidini kaybet 
miş bu zavallılar, yurt kardeşleri 
miz, kan kardeşlerimizdir. Onlan 
yaralarından sızan kan sizin yürek 
Ierinizi ağlatmaz mı? Kimin bun 
dan şüpheye hakkı vardır? 

Güler yüzlü yavrularınızın gül çe 
relerile bu felôket vurmuşların yaş 
lan tükenmiş, feri kaçmış, içine gö 

1-Tanca meselesi, Fasın beynelmi 
leJ ınıntakasını teşkil eden Tancanın 
İdaresine 1nıiltere. Fransa ve İtal • 
Ya iştirak etmektedir. Fakat İspan
Yanın Fas mıntakaın Tancaya bitişik 
0 ldutu ve burada İtalyanın mütte -
filti saydan General Franko hakim 
huhuıduğu için bu beynelmilel mın
takada İtalyan nüfuzunun arttığı his 
!olunmaktadır. Bu yüzden, İngilte -
ı-e, Fransa ve İtalyanın bu mıntaka
daki vaziyetlerinin hukuki değeri 
tetkik ve müzakere edilecektir. 

ye tahsis edilmesi muhtemeldir. ----------
Nevyork, 22 (A.A) - Bugün öğ- müş gözleri arasındaki tczatlan dü 

renildiğine göre, Amerika Birleşik şünün ve \'erin! Verelim! Hep ve 
Devletleri hükümeti, silah modeli sa relim. 

2 - İtalyan müstemlekesi olan 
l.ibya, Fra~sız miistemlekesi olan 
'l'unusa bitişiktir. Bu iki ülke ara • 
••nda iyi komşuluk münasebetleri
nin tesisi için bir anlaşma imza edi
lecektir. 

.._.3 - Fransa ile itaba sarki Afri
ı· ~ .. """•u~ ...... u. adı. \' c ~Yalısız :so11ıa-
~sı ffabeı topraklarına bitişiktir. Fa 

at bu biribirlerine bitişik ülkelerin 
hududu birçok yerlerde tespit olun -
ltıanııştır. Burada hududu tesbit için 
de bir anlaşma hazırlanacaktır. 

4 - Fransız somalisindeki Cibu • 
t~den başlıyan bir demiryolu Habe -
Şıstanın merkezi olan Adisababaya u
lanrnaktadır. Fransız sermayesile ya 
Pılan bu demiryolu hattanda Habe • 
fistanın hisseleri vardı. Habeş hü -
kumetinin yıkılması ve İtalyan ida
ı-esinin kurulması üzerine bu hi!;ı;e}e 
1'1ıı ltalyaya geçeceği anlaşaldığın • 
dan iki taraf bu meseleyi de tesviye 
>'e çalışacaklar ve f talyaya geçecek 
hisseleri tesbit edeceklerdir. 

S - Fransanın da, İngiltere ve İ
talya gibi Akdenizde hayati menfa
•tlerj bulunduğundan iki ta.rafın, 
~kdeniz sahilinde yaparaklan tah -
•ıtıat hakkında mahimat miihadt>le 

etnıeyi kararlaştırmaları bekleni • 
>'or. 

1 ~ - Fransada çalışan İtalyan ame
esı, Tunusta verleşen Jtalyan kolo-
1\lıin · • · d ·· k 
1 e aıt nıeselelerın e muza ere-
ercte mUhim bir me,·kii haiz olacağı 
lltılaşaJnıaktadır. 

Pakat şimdiden hüküm süren ka • 
'-•ate &öre iki taraf arasındaki mü -
~kerelerin müsbet bir neticeye ,·a
~bileceğidir. Ve resmi müzakerelerin 
""Zı I Id . ·· Jı r anması zeminin bu yo a 1) 1 

.t·8~1annıış olduğunu göstermekte-q• 

* R. 0 rnada Fransa ile ıtaıya at'a-
ı._ aında bu müzakerelerin baş· 
rt ltısaından birkar gün sonra Fransa 
"'"eku· :r tı 1't 1 Daladye ile Hariciye Nazı-

teL• · Bone Londrayı zivaret ed~ • 'lerd· . 
"etilen 

1
"· Londra mahafili tarafından 

ell llı1Uı~alllınata göre konuşulacak 
tııtı ilı •tn lhesele, dörtler misakı • 
lar b Yası değildir. Çiinkü Fransız • 

' llııu 
ethled·L 8 l"Zu etmemekte ve arzu 
l 11ller· · ı ar )ol •nı de diplomatik kana · 
O llYla b·ld' d bt1ıı i . ı ırnıiş bulunmakta ır. 
•• .\_~ın rnUJikatta her şeyden faz 
edeıı etı »a •1lllıunu en fazla tehdit :it "" t l•~ıf nokta ile iştigal edile· 

Uttaraa ":!here ile Fransa arasında 
lıeın "ertı taberJiğine en büyük ö • 

.\"'1. ~ektir. 
daıı •-•n na k 

"llL- • u adderatı ile vakın· tıeu --aar ı · 
'e.A -.r 0 •n bu müzakerelerin 

.ıtla beklenmiye deier. 

İtalyan, Alman, Fransız ve İngiliz Müstakbel Krali~enin 
heyetlerinin Sovyetlerin tediyatta 

bulunmaktan imtina etmeleri takdi- Bir Kadir§inasltğı 
ilk Devlet Reisliği 

için Namzet 
tın almak üzere burada bulunan İn- Ne? Ne olursa olsun! Bir çul, bi 
·u h t• ı rında "Uçan ka- çuval, bir eski tencere, bir manga gı z eye ıne, ara a k . . h · · k b · 

rinde kontrol ofisi sermayesine tek-
d t Tiran, 22 (A.A) - Kralın evlen-rar para vermek hususun a mu a-

bık kalmış olduklan zannolunmak- mesi münase~tiyle büyük sanayi 
tadır. Bu takdirde murahhaslar, tali müesseseleri düğün hediyesi olarak 
komite azasına komitenin mesaisine Kralın ve nişanlısının emrine mü
devam etmesi, müşahede sisteminin him meblağlar tahsis eylemekte ol
ipkası ve mensup olduklan heyetle- duklarından Kralın nişanlısı Başve
rin tediyeye amade oldukları ser- kile bir mektup göndererek bu para 
maye ile İspanyaya komisyonlar larla bir darülaceze kurulmasını is
gönderilmesi prensibini tasvip etti- temiştir. 

receklerdir. Şimdiye kadar muhtelif üç endüs-
~vııuuu'"'' " ' 5 .:11 çuı;nuuo:u uıe- trı muessescsı HU om alUn frank he-

selesine gelince, pu meşele~in muah diye etmf§tir. 
har celseye bırakılması muhtemel-

Londra, 22 (Hususi) - Irlanda
daki bütün fırkalar, ilk devlet reisi 
olan doktor Duglas Hayd'ı namzet 
göstermiye karar vermişlerdir. Dok
tor Hayd Irlandanın en güzide kül
tür adamlarındandır ve birçok eser 
lerin sahibidir. Kendisini seçmekten 
maksat, hem Irlandanın hür devleti
ni, hem şimali Irlandayı temsile muk 
tedir bir şahsiyeti işbaşına getirmek 
tir. Devlet reisinin vazifesi, şimdiye 
ıt.adar lngiltere tarafından tayin olu
aan umumi valinin yerini tutmaktır. 

· · d ki h bombardıman yaşama ıçın er şeyını ay etmı§ 
le,, ısının e meş ur 1 1 k f k b .... k 
tayyaresi de olduğu halde otuz tay- an ~ra yarı);aca u a ' uyu , es 

. kl"f t . t• yenı her şey. 
yare modelı te ı e mış ır. V 

1
. 

1 
y t k · k h 

. .1 . d ere ım. a aca , gıyece ve a 
Bu .mode~leri? ıhraç edı ~es.~ .e cıyacak, az çok ne verebilirsek. 

Amerika Bırleşık Devletlerı huku- z · . k 
1 

k .. ··k b ... ··k t 
. .. ed" engın, ~o su , uçu , U)U a 

meti hiçbır mahzur gormemekt 1
:· nımıyan felaketin acılarını dindir 

Zira hükümetin kanaatince Amerı- k · · b. d"" b d 
me ıçın ıze uşen u ur. 

kan kara ve deniz ordularında bu 8 .1 ı· k. b. k b. 
.. ı me ı ı, ır avuç pamu , 

modellerde~ daha çok yuksek kıy- küçük yastık, bir işe yaramaz şilte v 
mette makınelcr mevcuttur. en uf ak bir para bir yoksulun hiçbi 

"Uçan kale,, den maada, İngiltere hacctindcn birini, birkaçını gider 
hükQmetl, saatte 450 kilometre sür- miye yanya~aktır. 
atinde tek motörJü .muharebe tayya.. Az da oı.. verelhn ve.1ıep verelhn 
releri ile üç tip bombardıman deniz -==-=--==:ı:==--========-=ı 

dir. Malüm olduğu veçhile İngiliz 
projesi hakkında birçok ihtilB..flar 
mevcuttur: 

Bu proje, komisyonlar gönüllüleri 
tadada başlar başlamaz Fransız ve 
Portekiz hudutlarının kapanmasını 

ve 45 gün sonra tekrar açılmasını 

derpiş et~ek.tedir. Fransız murah

hasları, hudutların 3zami bir ay ka

panmasını derpiş etmektedirler. Sov 

yet murahhasları, kati surette bana 
muhalü bulunmakta ve bütün gönül 
lüler çekildikten sonra hududun ka-
patılmasını istemektedirler. J 

• 
Rumanya 

Kralını 

Öldürmek 

lstemiıler 

• 

Rumanya Demir Muhafırları fefl Kornelulı 
Madam Lupeaku 

Kodreaun ve . t~~~"", 
~ .. ~ 
~ B iikre~ten alınan son haberlere göre, Ru- ' 
~ manyadaki demir muhafızların Kral -

- Karolü · ve Madam Lupesko'yu öldürmiye 
~ teşebbüs ettikleri anlaşılıyor. Kumanya po

t liai bu suikasti yapacak olan adamı tevkif et

~ m:ş, fa~t ismini gizli tutmuştur. Polis, bu 
~ suıkastı haber alır almaz ani bir baskınla bu 

~ suikast tertibatının önüne geçmiştir. 

~. . . 
~ .. ,,...~ ......... --

tayyaresini de satın alabilecektir. ALMANYA : 
Amerikan hükumeti, daha yeni 

modelleri ihraç için izin vermemek
tedir. Amerikan ordusunda, bugün, 
tayyarenin alt ve üst kısımlannda 

toplar ve makineli tüfekler için ta
retleri havi muhteşem uçan kaleler 
ve stratosfer'de hareket eden ve ye
re inmeden Avrupaya gidip dönebi
len altı motörlü muazzam bombar

Almanyada 
Demir Kıtlığı 
Başgösterdi 
Berlin, 22 (A.A) - Demir kıtlığı, 

evlerin önündeki parmaklıkların ye
rine çimentodan. tuğladan, veyahut 
dikili fidanlardan çitler vücude ge
tirmek mecburiyetini tevlit etmiştir. 

dıman tayyareleri vardır. 

* Amerika tayyare fabrikalannda 
çalışan 37 bin amele 1939 senesine 
kadar iki misline çıkanlacak ve a
mele sekizer saat çalıştırılarak tay
yare istihsali artırılacaktır. 

Dahiliye Nezaretinin bir tamimi, 
dört sene planının komiseri olan B. 
Göring'in bütün komünleri nihayet 
1 Ağustos 1938 tarihine kadar mu
hafazası elzem olmıyan bütün demir 
parmaklıkları yıkmıya ve onlan hır 
davat demir tacirlerine satmıya da
vet etmiş olduğunu bildirmektedir. 

1939 senesinin ilk altı ayına ait 
istihsalatın 1935 senesi ilk altı ayı
nın 1,588 milyon dolardan ibaret o
lan istihsalatını 435 milyon dolar te
cavüz edeceği tahmin edilmekte
dir. 

Bu fazlanın takriben üçte biri ih
raç edilecektir. 

Cenubf Amerikada 
Faıizm T ehlikesl 

Vaşington, 22 (A.A) - Cümhuri
yetçi ayandan Vayt demiştir ki: 

"Tehlike faşistlerin cenubi Ame
rikaya karşı besledikleri tecavüzka
rane ihtiraslardan ibaret değildir. 
Bir tehlike daha vardır. Bazı cenubi 
Amerika memleketleri böyle bir te-
cavüzü sempati ile karşılamaktadır
lar.,, 

Bu tacirler, bu demirleri teslihat sa
nayii için çalışan fabrikalara satma
yı taahhüt edeceklerdir. 

Amerika, Almanyaya helium 
gazı vermek iatemiyor 

Vaşington, 22 (A.A) - Helium ga 
zı ile meşgul olan komisyona riyaset 
eden Dahiliye Nazırı B. Ickes, Al-

manyaya helium gazı ihracı hakkın
da lisans vermekten imtina etmiştir. 
B. Ickes, daha evvel Harbiye ve Bah 
riye Nezaretlerinden, Almanya tara 
fından istenen helium gazının Al
manya ile Amerika arasında sefer 
yapacak zeppelinlerin doldurulma
sından başka bir işde kullanılmıya
cağı neticesine varan raporlar ver
melerini talep eylemiştir. Vayt bu hususta kendisinde sansas 

yonel maIUmat mevcut olduğunu 
fakat Hariciye Nezaretine raporunu 

vermeden evvel bu malumatı ifşa e
demiyeceğini ilave etmiştir. 

Aynca deniz silahları hakkında A
yan meclisinde vuku bulan müza

kereler esnasında Vayt §U beyanat
ta bulunmuştur: 

Berlin, 22 (A.A) - Havas Ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Zeppelin şirketiyle temas eden Al 
man mahfelleri, Amerika Dahiliye 
Nazırı İckes'in beyanatından mün
fail olmuşlardır İnşası yakında bi
t~.ek ol.an zeppelinin hidrojenle şi
şırılmesı muhtemeldir 

"Amerikanın ananevi siyasetini 
terketmek mecburiyetinde kalına
mız ihtimal haricinde değildir. Bazı 
cenubi Amerika milletlerinin siyasi 
ve mülki tamamiyetlerini müdafaa 
etmek üzere bir harbe sürüklenebi
liriz . ., 

KISA HABERLER 
* ArJanUn hilkOmetı biri 75 .

1 dl :r. • rnı von .. eri 500,000 Holanda !lorlni 1 ak. 
zere ikJ istikraz aktedec<?kUr. 0 m 11-
* Romada $Chrin merkezi ile 1942 de 

açılacak Entttnaeyonaı R- . 
bl-'b'-' v ... a sergisınf • • uıne baflıyacak olatı YGlun ı .... _ _ _ 
dQn başlanmı§tır. • -~ 
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miyeleri Verildi 

TOPLANTILAR 

DAVETLER R-::a d y:o 24 Nisan 1938 tarihine müsa 
Pazar günü saat 10 da Kadıkôyu 
Ermeni kilisesinde, emekli mira 
doktor Artin 'Dövletyan ve refi 
Noyemi Dövletyanın ruhlannın i 
rahatı için oğlu tarafından icra e 
rilecek ayine, dostlarının teşrifl 

rica olunur. 

• Bütün Bir Köy Halkı 
Aleyhine Fuzuli 
işgal Davası Açıldı 

• 
Bugün: 

23 Niıınn Cumartesi günO akşamı saat 
· 21 de Kadıköy Halkevinde Chopln'ln ha
yatı ve eserleri hakkında bir konferans 
vj:!rllecck ve eserlerinde bazı parçalar or
kc.oıtra tarafından çalınacaktır. * Bu akşam saat 20~0 da Beyoğlu 
Halkevi temsil salonunda öğretmen Reşat 

lstanhul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYA;ı"I : 

10 - 12 Çocuk Bayramı vc açık hnva tro.. 
yosu. (Beyazıt meycinnından naklen) 

12,30: Pldkla Türk musikiı:i. 12,150: Ha
vndf,s. 13,05 Pl5kln Türk mQsikisi. 13,30 
MuhtC'lif plftk neşriyatı. 14 SON. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Kaynar tarafından "Çocuk terbiyesi,. mev 
18,30: Konferans: 23 Nisan Çocuk hartası 

:rulu bir konferans verilecektir. Kon!e -

Kevork Dövletyan 

------------------ı 

VEFAT 
Hemşinli Hacı lsmaıl Hakkı K 

mesi ve Türk Maarü Cemiyeti T 
be Yurdu müdürü Hafız Nuri k 
deşi, Ankara Hazine vekili Ziya 
Istanbul Ilk tedrisat müfettişi Is 
il Hakkı Erkmen velideleri Ayşe 
sime vefat etmiştir. Cenazesi Ey 
teki hanesinden kaldırılarak aile kı 
ristanma defnedilmiştir. 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme
sinde suçlusunu bütün bir köy hal
kının teşkil ettiği karışık bir çiftlik 
davasına devam edilmiştir. Dün mah 
kemede köy muhtarı da dahil oldu
ğu halde tam on dokuz suçlu ile bun 
ların avukatlan bulunmuştur. Dava
nın mevzuu şudur: 

Dokuz sene evvel Bulgaristandan 
anayurda 80 evlik bir mühacir ka
filesi gelmek istemiştir. Bulgar hü
kumeti para çıkartmadığı için Var
nada emlaki bulunan mühacirler bü
tün emlak ve arazisini Nikola Yor
danof isminde bir Varnalı tüccara 
satmışlardır. Bu tüccar da !stanbula 

gelerek Bakırköye bağlı (Yahudi 
Burgazı çiftliği) diye meşhur olan 
bir çiftliği satın almak istemiş ve 
çiftliğin sahibi olan merhum Mem
duhun varislerile temas etmiştir. Ni

hayet anlaşma olmuş, 30 bin liraya 
bu çiftliği satın alarak derhal 25 
bin lirasını vermiştir. Bundan sonra 
da Bulgaristandaki emlak ve arazisi

ni satın aldığı Türk mühacirleri bu
raya getirerek yerleştirmiştir. 80 ev
den müteşekkil olan mühacirler bu
rada yeni bir köy kurmuşlar, köy, 

devlet teşkilatına dahil olmuş, iki se
ne evvel de maarif burada asri bir 
tnektep yaptırmı§tır. Köy bağları, 

bahwleri, muntazam evlerile Bakır
köy kazası içinde bir nümune olarak 
gösterilecek bir tekamüle erişmiştir. 

Yeni mektep binası kurulurken 
çiftlikteki eski ve yıkılma tehlikesi 
gösteren bir bina da yıktırılmıştır. 

Bunun üzerine Memduh varisleri köy 
lüler aleyhine bir zararlandırma da
vnsı açmışlar, ayni zamanda da top
raklannı f uzulen işgal ettiklerini söy 

HIRSIZLIK: 

Eşyayı Çalmış, 
Sonrada Hepsini 
Ateşlemiş! 
Dün ağır ceza mahkemesinde A

ran ve Kirkorun dükkanlarından eş 
yayı çnldıktan sonra suçunu gizle -

mek maksadile ateş vererek yaktığı 
iddiasile tevkif edilen Halim Can 

oğlu Abdurrahmanın ve buı;adan ça 

lınan malı bilerek satın almaktan 
suçlu Şakirin muhakemeleri netice-

lendirilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Ah~t 

Remzi iddiasını söyliyerek hakkın

da beraet karan verilmesini iste -

mlş, hakim karar için 6 mayısa ta

lik edilmiştir. 

Bir Dilencilik Suçlusu 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha

kimi Reşit, di.in Emine isminde bir 
dilencilik suçlusunun muhakemesi
ni neticelendirmiştir: 

Emine kendisini müdafaa 

ken: 

- Ben filhakika fakirim. 

eder -

Fakat 
dilenci değilim. Evime gidiyordum. 
Elbisemin pejmürde oluşundan şüp
helenen polis beni dilenci diye ya -
kaladı, demiştir. 

lcmişlerdir. Köylüler bu vaziyet kar 
şısmda Vamadaki Nikola Yordano
fa müracaat etmişlerdir. Bu adam 
Vama Türk konsolosluğuna giderek 
bu toprakları Memduh vnrislerinden 
satın aldığını gösteren noter senetle
rini vermiş ve: 

- Çiftliği ben 30 bin liraya satın 
aldım. Parasını da mühacirlerin bu
radaki emliık ve arazisi bedellerinden 
ödedim. Sonra da kendilerini oraya 
yerleştirdim, demiştir. 

Dün mahkemede köy muhtarı Ali 
ile köylülerden Kerim, Hafız Fadıl, 
Osmen, Akif, Mehmet, Arif, Ismail, 
Salih, Ali, Hüseyin ve daha dokuz 
arkadaşları bulunmuşlardır. Suçlular 
avukatı Etem Ruhi söz alarak: 

- Bu davanın cezn mahkemesin
de yeri yoktur. Çünkü köylüler bu 
çiftliği satın almışlardır. Maili inhi
dam bir binayı yıktırarak yerine dev 
letçe mektep yapılmıştır. Köylüler 
bu toprakların sahipleridirler. 9 sene 
evvel bu toprakların paraları öden
miştir. Yalnız varisler henüz takrir
lerini vermemişlerdir. Bu bizim sui
niyetimizin neticesi değildir. Kanun 
onlara da vazifelerini bildirecektir. 
Hem paraları alınmış, hem de böyle 
mahkemelere getirilmişlerdir. Esasen 
Dahiliye Vekaleti de bu vaziyetle ya
kından alakadar olmuş ve köylüleri 
koruyacak tedbirleri almak için tah
kikata başlanmıştır. Esasen asliye bi
rinci hukuk mahkemesinde de bu 
meseleye dair bir hukuk davası var
dır. Bu dosyanın tetkiki mahkemeyi 
aydınlatacaktır. Onun getirtilmesini 
isterim.,, dedi. 

Mahkeme, bu dosyanın getirtil

mesi için davayı başka bir güne tı
rakmıştır. 

HAKARET: 

Bir Suçlu Avukatı 
Aleyhindeki Dava 

Dün Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesi, avukat Ethem Ruhi- a
leyhine açılan bir hakaret davasını 
tetkik etmiştir. Davacısı Angeliki 
isminde bir kndındır. 

İddiaya göre, bu kadının, bir ço
cuğuna otomobil çarpmış ve davala
rı ceza mahkemesine verilmiştir. 

Suçlu şoförün avukatı Ethem Ruhi, 
şahitler dinlenirken davacının kızla
rının şahadetlerini reddetmiş ve id
diaya göre bu arada hakareti tnz.am 
mun eden söz söylemiştir. 

Hakim Reşit bu davaya bakmayı 
kendi salahiyeti haricinde gördüğü 
için asliye mahkemesine gönderil -
mek üzere dosyayı müddeiumumili 
ğe iadeye karar vermiştir. 

Beraet Kararı Aldı 
Samatyada oturan Hüseyin ile Ağ 

ya kavga etmişler, Ağya Hüseyinin 
hem parasına hem de işine küfret -
miştir. Bu hakaret davası, dün Sulta 
nahmet birinci ce7.a mahkemesinde 
neticelendirilmiştir. Hakim, suçta 
hakaret manası görmediği için Ağya 
hakkında beraet kararı vennişir. 

Avni Bayer Aleyhindeki 
Hakaret Davası 

ve bayramı münnscbetile Çocuk Esirgeme 
ran.-ıi bir temsil takip edecektir. * Mercan okulu m~unlnrı nralarında bir Kurumu namına Dr. Fethi Erden (Çocuk 

Haftası ve Bayramı). 18.45: EminönU Hal
• cemiyet kurmuşlardır. Cemiyetin ilk umu 

l 
mt toplantıSJ 30 nisan cumartesi günü sa- kevi g5stcrlt kolu tarafından bir temsil. 

19,15: Plll.kla dans musikisi. 19,30: Konfe
at 14 te Veznecilerde Silleymanlye klü -

rans: Üniversite namına Doçent Miinir Sarp bilnde toplamıcnktır. Mercanlıların bu 

1 
yener (kemik hnı:talıkl:ırından raşltizmln 

toplantıya gelmesi istenmektedir. * 24 Nisan Pazar glinü akşamı saat 20 kemiklerde yaptığı tahribat ve ondan ko-
de Kabataş erkek li~esinde, Ortak5y 39 un runma çareleri) 19,55: Borsa haberleri. 20: 
cu ilkokul tarafından bir müsamere verl- Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafından 
leccktlr. Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,45: Ha-

va raporu. 20,411: Ömer Rıza tarafından a-* 27 nlsnn çarşamba günü Beşiktaş Hal-
kevinde çocuk haltfısı münasebetile konfe- rtıpça söylev. 21,00: Belma ve arkndaşlan 

tarafından Türk musikisi ve halk ~arkıları 

1 

(Saat dyarı) 21,45: ORKESTRA. 1 - Ka-

"'W $ f ŞEN 'd 1 talani: La Volly. 2 - Ddgo: Polonez. 3-

1 ama ya e Tost!: Segretto. 22,15: Ajans haberleri. 22,30 

rans, temsil ve konser verilecektir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
B. Re!Şat Saka 

T 
• 1 Plfıkla sololar, Opera ve operet parçalan. 

- ophat-Cınayet Masası- 1 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog-

--------·------ - ramı 23,00: SON. 

Çok çocuklu hiıkimlere, bu sınıf -
tan sayılan memurlara ve tabibia -
dillere ikramiye verilmesi hakkında 
ki kanunun hükümlerine göre dün 
İstanbul adliyesindeki çok çocuklu 
hakimlere ikramiyeleri dağıtılmış -
tır. Bu kanunun tatbikini gösteren 
talimatnamenin t3) üncü maddesine 
göre, 28 yaşını bitirip te birden ve 
30 yaşını bitirmiş olup ta ikiden, 371 
yaşını bitirenlerden üçten ve 42 ya
ŞMı bitirmiş olanlardan dörtten faz 
la çocuğu olan hakim ve bu sınıftan 1 

sayılan memurlar ve adli tabipler 1 
kanununun üçüncü maddesine göre 
fazla çocuklarının sayısına göre ka
nunun birinci maddesinin A, B. C 
fıkralarında yazılı gelirlerden topla 
nacak paralardan yardım görmüş -
!erdir. 

.. Bütün Istanbul söylüyor 4 Ankara Radyosü: 
Sinemanın en güzel yıldızı ÖGLE NEŞRiYAT! : 

Büyük filmde herkesi hayran: 
ediyor. 

Bugün T Ü .R K Sinemasında 
Saat 1 de matine •••• 

Asliye birinci hukuk reisi Suphi, 
üçüncü hukuk reisi Ali Rıza, müd-

Diin yardıma ehil olan hakimler ken deiumumi muavinlerinden Reşat Sa 
dilerine ziraat bankasından gönde - ka, İhsan Yarsuhat, ikinci ticaret 
rilen ihbarname üzerine bankaya gi mahkemesi azasından Nuri. 
derek paralarını almışlardır. İstan - Bunlardan birinci hukuk relSl 
bulda kanuna göre yardım gören ha- 1 Suphi 680 lira diğerleri de yüz elli-
kimler şunlardır: 1 şer lria almışlardır. 

R1113ii11 

TEHLiKELf ASK 
Fransızca sözlü atk ve MACERA filmi. Baş rollerde: 

LORETIA YOUNG • DON AMECHE 

2 • LOREL • HARDi:ı~!~ıtN~~ 
TORKÇE SöZLO Kahkahalı komedi. ........................................... 

,. Gedikpaşa: AZAK SINEMASINDA ., 
Senenin en büyük şaheseri, İn~ilterenin en biiyük kraliçesi 

13,30: Karışık plfık neşriyatı. 13,!'iO: Plfık: 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 14,15: Da
hili ve hııricl haberler. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

18,30: Plfık neşriyatı. 18,35: Cocuklara 
Karagöz (Küçük Ali) 19.15: Türk musikisi 
ve halk şarkılnn. (Hikmet Rıza ve arka
daşları) 20,00: Saat fıyarı ve arnpça neşri
yat. 20,15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 21,00 Kon
ferans: Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
(Dr. Muzaffer Sezer). 21,15: Stüdyo salon 
orkestrıısı. 1 - Lchnr: Donnulegendcn. 2 -
Walademar Glbish İch hnb' elnen Sc-hwips 
3 - Bogorelom: Mazurka. 4 - Jozer Gung'l 
Trnume suf dem Oıean. 5 - Becce: Scre
nata d'Omalfi. 6 - Glinka: Souvcnir d'une 
nult d'cte n Madrid 7 - Helmund: Ein A
dend in St. Petersburg. 22.00: Ajans haber
leri. 22,15: Yannkl program ve stikHll mnr-
şı. 

SENFONİLER: 

HAFİF KONSERLER: 
7,10 Bcrlin kısa dalgası: Hııfta sonu kon

seri (R,15 devamı) 12,15 Berlin kısa dalııa
sı neşeli ptılklıır J 3 Berlin kıM dalgası: Ha
fif musiki (14,15: KC'z:ı) 17,15 Varşova: Be 
natzkl ve Stol?.'un ~erl~rinden konser. 
17.45 Berlin kısa dalgası İş sonu kon~erl 
18,15 Berlin kısa dalgası: Neşeli plfık mu
sikisi lR.50 Rerlin l<ı~ rfrıtır:ıs.ı: . HA[lf mu-
....... " ....._..a... .... ~fe. n'nnyu·--urıt~B ttısr- ,;tv 

Berlin kısa dalgası: Eğlenceli program 
20,20 Pra~· Salon orkestrası (Çek eserlerin 
den) 21,20 Ostrm·a Bir filmi nakil 22,15 
Peste Orkestra (Mo:uırt, ÇaykO\·skl, Elgar, 
Harun, Veincr) 22.55 Varşova: Koro musi
kisi 23.30 Varşova Hafif ge<>e musikisi 24,15 
Peı;te Çiırnn orkcstrMı. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9,30 Berlln kısn dalgası: Opera ve operet 

lrrcien şarkılar 

ODA MUSİKİSİ: 
. . . 

RESİTALLER: 
18, Peşte: Piyl)no - Keman sonatlnn 18,15 

Vnrşov:ı: Şarkı r~itnli lR,55 Ostrava: Gi
tar konseri 19,15 Varşova Vlrtiim; gitar mu 
slkltl 20 Peşte Çigon orkestrası refakatile 
Macar şarkıları. 
DANS MUSİKİSİ: 

Kestane fişekleri tecrübesi 
Devlet Demi.ryollnrı umum müdUrl 

gönderdiği bir te:Lkeredc, demiryolları 

kazalara karşı alınan tedbir hakkında 
zahatı vermektedir. 

... 

''Hat boyundaki bekçilerlmlz yolda 
dükleri herhangi bir Arızayı makiniste 
8.J')'en işareUer ıöstermek suretile bil · 
mekle beraber makinisti daha iyi ikaz 
bilmek için ray üzerine kestane .fişemlerl 
koyarlar. Hatlarımızda uzun senelerden 
kestane fi:;ekleri bu maksatla kullanılma 
olup yeni bulunmuş bir tedbir olmadığ 
yapılan tecrübenin de her satın alınd 
yapılmakta olan kabul tccrllbcsindcn ib 
ret bulunduğunu tavzihan arzederim • ., rr---_ --- ---

. REISÜLHATTATİN · · 
• 

I . KAMILAKDİK 
I~~~~ 

YAZAN : MELEK CELAL 
Bu nefiı eserden bir tane 

alınız. 

• 
OSMANLI BANKASI 

ILAN 
1334/ 1918 ihraçlı %5 faizli d 

li istikraz tahvilitının 1 Mayıs 19 
vadeli olup mezkur tarihte mev 
tediyeye vazedilen 31 numaralı . . ~ 
Mayıs 1938 tarihinde Türkiye hük 
meti lehine müruru zaman tabi o 
cağı, mezkur tahvilat htımilleri 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

Askerlik ışlerı 

Askerlik Yoklamaları 
Bakırköy askerlik ıubealnden: 
1 - Lise muadlll ve daha yDksek okul 

dın mezun olanlar ve askerliklerini yıP 
dan memuriyet alamıyacaklarından 93 
988 dera yılında bu gibi okullardan mı 
olup ta tatıalllne nihayet verecek okurla 
aon yoklamaları Beılktaı Hkerllk ıube 
de kurulacak aaker mecllılnde 1·15 AO 
toı 938 de yapılacaktır. 

2 - Bu on beı aDnlUk müddet içinde 1 • KRALI Ç E V 1 K TOR YA 'nın 
60 senelik hükümdarlık hayatı. Baştan başa renkli 

Bu filmlerile dünyanın en büyük artistleri sırasına giren 

10 Berlin kısa dalgası 16,45 Berlin kıs:ı nunl bir m11erıte dıy•nm•klızın bu "' 
dlagası: 20,20 BratJslava 21 Varşova 21,30 ae mUr•cHt etmlyenler h•kkında k•" 

ANNA NEAGLE ve ADOLPH WOHLBRUCK tarafından 

2 • ç ı N G E ç ı• D ı• Baştan başa 
heyecan filmi 

Fiyatlarda zam yoktur. Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

Gelecek programda 
riNO ROSSİ'nin son filmi YAKAN Pll~FI FR 

.... - .......... .., .. Bebekte 4--------• 
ACELE SATILIK KIYMETLI ARSA 

Bebek camisinden 100 metre ilerde, Bebek polis karakoluna gider
ken sol tarafta set üzerinde arasında çıkmaz sokak açılan ve pek ya
kında önünde asfalt yol yapılacak ve yüzü 5,80 derinliği 20,68 olan ar
sa acele (3000) liraya satılacaktır. Talip olanların tahriren Basiret han 

.. •••••••• ,29 numaraya müracaatları .. •••••••• .. =-.................... . 

Rerlin kısa dalgnsı 23,40 Peşte. muamele yapılacaktır. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 - 15 + 300 kilometre arası 

yapılacak 12837.90 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı ve imalatı sına 
inşası 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazartesi günü saat 15,20 ye ka 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi 
cümeninde kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve ek 

me şartnameleri, genel şartname, mukavele projeleri ve imalatı sın 
projeleri her zaman Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ile se 
içinde Ticaret odasından alacaklan vesikayı 2490 No. lu kanunun 
veçhile teklü mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 14,20 ye kadar makbuz mukabil' 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Postadaki vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. "2256,, 

Hakim, şahitleri dinledikten ve 

dosyayı tetkik ettikten sonra Emine

yi bir hafta müddetle boğazı toklu

ğuna amme hizmetlerinde çalışını -

ya mahkum etmiştir. Bundan son -

ra, suçlu bilahara cezasını çekmek 

üzere serbest bırakılmıştır. 

Turan Bar müdürü Ahmet Beki
rofun dişçi Avni Bayer aleyhine aç
tığı hakaret davasına dün sabah. 
Beyoğlu birinci sulh ceza mahkeme 
sinde devam edilmiştir. Mahkemede 
suçlu Avni Bayer ile vekili İrfan E-

1 
min hazır bulunmuşlar, davncı Ah-

met Bekirof gelmemiştir. Bu celse
de suçlu vekili, müdafaasını yapmış. 
müekkiline atfedilen suçu reddede-

, ALFRED CORTOI 'nun 111 

Vedaı miinasebetile 25 
Pazartesi akşamı saat 

nisan 
21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
(CHOPIN'in 12 % 10 

12 o/0 25) 

ARTO BENON 
PiYANO RESiTALiNi 

3 Mayıs salı aktamı 21 de 

SARAY sinemasında 
verecektir. Yerler evvelden 

• şatılmaktadır. 4 .. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara SatınalrnO 
Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz doksan kuruş fiat biçilen Altı bin 
reden yedi bin metreye kadar vasıf ve örneğine uygun kışlık elb" 
kumaş 5-5-938 Perşembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle 

• 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksil 
ye girmek isteyenlerin "1522" lira elli kuruşluk ilk teminat ve Ş8 
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat d 
za kadar komisyona vermiş olmaları. (1122) (2186) 

BURSADA: 

Halkevinin Temsilleri 

Beğenildi 
Bursa, (TAN) - Halkevi gençle

ri "Sancağın şerefi,. ve "Kavga so
nu,, eserlerini muvaffakıyetle temsil 
etmişlerdir. Yeni piyeslere de hazır
lanmnktadırlnr. * Bursa, (TAN) - Ankara, İs
tanbul ve Bursa dağcıları, mevsimin 

son spor eğlencesini kaçırma~ak i-

rek bilakis davacının Türklüğü tah
kir ettiğini ve bunun için de ikinci 
sorgu dairesinde bir tahkikat açıl-

dığını söylemiştir. j 
Mahkeme, böyle bir tahkikatın 

mevcut olup olmadığının ikinci sor . 

gu dairesinden sorulmasına karar 1 

vererek mahkemeyi mayısın 13 üncü 
gününe bırakmıştır. 1 

çin, oldukça kalabalık bir kafile ha· I 
linde Uludağa çıkmışlnrdır. Sporcu
lar akşam üzeri büyük bir neşe içln-1 
de burnya dönmi.işlerdir. 

24 TETEBBU 
Tamamen icrasını miiteakib 

CHOPIN'in eserinde 
Musikişinaslığın dehası 

Tezi üzerinde bir 

Konferansh Konser 
verecektir. Bu yenilik, büyük 
'<onferansçı üstadın dehasını tak
dir nazarlarile seyretmek imka
nını verıX:ektir. Bu gibi konser
ler, Parisin en büyük artistik 
hadiselerini teşkil etmektedir. 
.- l\IUTAT FİYATLAR 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
EDIRNE Cümhuriyet Sinemasında 

,._. Bu Pazartesi akıamı S A K A R Y A 
Zarafet ve nezaket tarihinde bir kadının ölmez hayatı 

IBECKY · SHARPJ 

NAPOLEON 
1
- MiRIAM HOPKİNS'in 

'un M ET RE S 1 
F ran11zca sözlü ve tamamen renkli zengin 
bir film. Rejisörü: ROUBIN MAMULIAH 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-
TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde, her· 
ıeydc temiz. dOrUst. aamlml olmak, 

kariln gazetesi olmıya çaııımaktır. 

-<>-"' 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. ı sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr. 
400 Kr. 3 Ay 800 ltr, 
150 Kr, ı Ay aoo Kr. 

MllletıernrnSl posta lttthndına dahf1 ol· 
rnıyan memleketler 1cin 30. 16. 9. 3.5 lira 
dır Abone bedel! ı>e$iııdlr: Adres de~ıs
tlrınek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kurusluk pul Ufıvesf lllzımdır 

1 GONON MESELELERi 

Bayram ve Matem 
[Yazan: M. ZEKERiYA] 

Bugün bayramımıza matem ka
rışh. 

Köprüsü: 
ltalya 

l~~-YAZAN: 
General H. Emir 

TAN 

olan taraf bu denizin sularında sey 
rüseferi tehlikey~ sokabilir ve ltal 
ya yanmadasının Akdenizin için~ 

, 

Yurdun büyük bir parçası, bek· 
1enmiyen bir afetin darbesine uğra
dı. Yüzlerce köyiimüz yıkıldı. Bin
lerce yurtdaşımn.: açıkta kaldı, onla
rın henüz yaşlı gözleri bizim' bayram 
Yapmamıza imkan bırakmadı. 

938 senesi 23 Nisan Bayramını, 

felakete uğrıyan binlerce yurtdaşı
nıızın kederlerini haCiCletmiye, göz 
Yaşlarını silmiye, onların matemine 
iştirake hasredelim. 

B rennerlere inen Almanya
run, artık müstemleke 

iti ile uğratacağı anlatılıyor. 
Gerçi Orta Avnıpa Alman pro
gramının Çekoslovakya, Ma
caristan ve küçük Baltık dev
let1erine vesaireye ait cephele
ri de var; fakat müstemleke 
. . Almanlar için hem tez ve lfl, 

sokulmuş durumu ve bu denizin muh 
telif semtlerini kaplıyan İtalyan 

adaları ve Balearlar, bu hava ha
kimiyetini, bilhassa batı Akdeniz
de, kolayca elde etmiye müsaittir
ler. 

Yurdun her tarafında Ieiakctze
dcler için yardım listeleri açalım. 
Onlara para, eşya ~e verebilirsek 
\•erelim. 

Her fclôkete '.iefkatli elini uzat~~ 
KızıJay, ve yurdun yegane bckçısı 
hükumet derhal \'aziCc başına ko ·
nıuşlardır. Biz yurtdaşlara düşen 

vazife de yardımlarımızla onlann 
işlerini kolnylnştırmak \'e bu fela
ketin siiratle teliiCisini temin et
nıcktir. 

Çünkü felôket büyiikfür. Alına
cak nı uvakkat tedbirler ~imdilik bu 
~·urtdaşlnrın elemlerini durdurabi
lir. Fakat bu, hastaya morfin şiringa 
efınck gibi tesiri muvakkat bir tc
dn, idir. Esaslı tedavi i~in büyük 
Yardıma ihtiyaç \'ardır. 

Blitiin '\'urtcfnslar seferber 
Jı ıuc ~ ttcuruıa :Koşmaııcıırlar. bir 

* Zelzele, şiddetli oldnL'll zaman, 
biiyü~ ve korunması mümkün olmı
Yan bir fıfettir. Arzımız bir an bile 
bu sarsıntılardan azade değildir. Fa
kat çoğunu biz hissetmiyoruz. Çün. 
kü bunların çoğu hafif sarsıntılar
dır. Tahrip edici sarsıntılar nadiren 
olur. Fakat \'Uku bulduğu zaman da 
doğurdui:.ru felôket büyük olur. 

İnsanlar on dokuzuncu asrın or
talarına kadar zelzelenin hakiki 
sebebini izaha muktedir olamamış
lardı. O vakte kadar bunu Allahın 
bir gazabı, kullarına bir cezası ola
rak telakki ederlerdi. 

Zelzelenin fenni izahı on doku
Z'Uncu asrın ortalarına doğru müm
kün olmuştur. O tarihten sonra zel
zelenin sebepleri, mahi;\·eti ve te
sirleri anJaşıJmıştır. Bunu anladık
tan sonra da Sismologi denilen 
ilirn meydana gelmiştir. Zelzeleyi 
kayıt için sismograf denilen bir ilet 
i~nt etmişlerdir. Bu alet sayesinde 
arzın en hafif sarı.ıntılarını bile kay
detnıek imkan dahiline girmiştir. 
l\feseJiı bu dcfaki Anadolu sarsıntı
sını bütün dünya sismograf aletleri 
kaydetnıiştir. 

* Zel:zelenin % 96 sı arz sathının 
iiıerinde iki büyiik hat iizerinde vu
ku bulur. Bunların birincisine Ak
deniz hattı derler ki, İspanyadan 
beşlar, Akdenizin .§İmal sahillerin
derı geçer, Jfimalaya dağJa~~~.an 
Şarki Çine kadar uzanır. Yeryuzun
deki zelzelelerin % 53 Ü bu Jıat Ü· 

lel'inde vuku bulur. 
İkinci hat Pasüik Okyanusunun 

J\.sya ve Amerika sahillerini kuşa-
t -ır. Zelzelelerin % 41 i de bu hat u· 
ıe · • 

l'tnde vuku bulur. 

* ı 1 .. ltu e zeJeye karşı korunmak mum· 
n değildir, Fen adamları sismog

l'11f ·ı . 
v a etlerini ıslah ederek zelzeleyı 
a:1tunden evvel haber verecek has-.. s b' 
p111t ır hale getirmiye çalışıyorlar. 

hem de hususi metod ve vcuı-
talar istiyen bir iştir. 

Bütün yerler çoktan taksim o
lunmuş ve İtalya , iki sene evvel, 
Afrikamiı birkaç bin senelik, en 
son bir devleti, Habeşistanı işgal 

etmişti. Bu suretle dünyada sahip 
siz bir karış toprak kalmadığı hal 
de Almanyanın müstemleke ihti
yacını nasıl ve nerede.n t~~~n e
deceği meseles i, şüphesız gunun en 
mühim ve meraklı olduğu kadar 
tehlikeli bir düğümüdür. 

Almanların 1914 - 1918 harbin
den evvelki birkaç parça müstem 
lekelerinin kendilerine iadesi için 
İngiliz ve Fransızlarla kolayca u
yuşabileceklerini ummak birçok 
sebeplerle hatfı olur. Çünkü bu iki 
büvük devlet . kazanılmış bir haı-p 
netıcesı -tedarik ettıkıerı Alman 
müstemlekelcrlni ellerinden çıkar' 
mak istemiyeceklcri gibi, Almanlar 
da bu hususta herhangi bir taviz 
prensibini peşin reddediyorlar. 

Müstemleke işini karıştıran di
ğer bir cihet, Almanyanın "Lehis
tanı ela müstemleke edinmiye teş
vik etmesi ve hatta bütün Orta 
Avrupa devletlerinin meftfaatleri 
nazarı dikkate alınmak üzere, bü
tün dünya müstemlekelerinin ye
niden taksimini lüzumlu görme~i
dir. Bir de Hollandanın müı;tem
lekeleri ile birlikte Orta Avrupa 
camiasına sokulması meselesi var; 
ki bunu birkaç gün evvel Tan'ın 
yine bu sayfasında izaha çalışmış
tık. 

A ]manya, müstemleke işle

rinde alakadar büyük dev
letlerle, bilhassa İngiltere ile, ba
rış vasıta ve yollarile uyuşama.zs~, 
de yaptığı gibi, cebir, .zapt ve ısti
liı vasıtalarına müracaat edecek 
demektir. Müstemlekeler ise hep 
denizlerin ötesindedir; bu sebeple, 
zorla koloni edinmek için, deniz
lere hnkim olmak iktiza eder. Fa
kat Alman donanması henüz zayıf 
~ İtalyanınki ile 860,000 to·n· ~a
dar yapar ki, 1,350,000 İngılızın
kine nisbctlc ancak yüzde 63 eder. 
640.000 tonluk Fransız deniz kuv
vetini de İngilizlePle bir sayarsak, 
o zaman demokratların, denizde, 
otoritelere karşı üstünlüğü bire kar 
şı 2,2 derecesine çıkar. 

Fakat müstemleke yolu olan Ak
denizde şurtlar, İtalyan - Habeş 
harbinden beri değişmiş ve yüz kü 
sur yıldanberi burada müesses İn
giliz egemenliği, söz götürmez su
rette, zayıflamıştır; çünkü İtalya 
yarımadasının ikiye böldüğü bu 
dar ve uzun denizde hüküm süren 
kuvvet artık yalnız büyük savaş 

emilerinin büyük çaplı toplan ve 
fonajları değildir. 
Habeş işinde, İngiltere il~ İtalya 

nda çıkan şiddetli ihtilaf gös-
arası h.k. 

d . kı' Akdcnizin havasına a ım ter ı , 

e11 llt Zelzeleye karşı korunmanın 
~ııtha it Yolu, binalan sarsıntıdan 

"' ees • 

- N't kim Japonyada bütün bina~ j Jar. • ı c 

lıla1t sır olmıyacak şekilde yaptır· J ahsaptır. 

Gerçi İngiltere, hem de, en iyi u-
çağı yapmaktan geri kalmıyor; niha 
yet uçak, harp gemisi gibi, bir pa

ra ve sanayi işidir ve bunların her 
ikisi İngilterede üstündür. ı;:akat, 
İngiltere Akdenize çok uzaktır, u
çak gemilerinin taşıyacakları u-

çaklar da hem mahdut ve hem de 
bu gemiler çabuk yaralanabilir he 

deflerdir. Malta adası ise külliyetli 
uçak filoları icin pek dar olduktan 
başka Cenubi İtalya ile Sicilyadaki 
İtalyan hava merkezlerinin tasal
lutuna, tehlikeli surette maruzdur. 
İngilterenin, yeni yapmkata oldu
ğu külliyetli hava filoları ile, Ak
deniz havalarında hakimiyet temin 
etmek için, Fransanın Akdeniz kı
yılarından ı;crbestçe istifade ede
bilmesi keyfiyetine gelince. bu im 
kim , Habeş ihtilafında husul bu
ıca .. uıuıı9~11 J lJb :>'l::ll<:p'11;; iııgıt~cı~ 

Akdenize yakın ve emin, gc;zıiş üs
ler aramakta ve bunu en iyi ola
rak Portekizin cenup kıyılarında 
Septe boğazına yakın adaların
da bulmaktadır; çünkü buradan 
Sicilyaya olan mesafe ancak 1400 
km. kadardır. Fakat ne olsa, Al-

man uçak filoları da ftalyanınki
lerine, tabiatile katılınca, İngilte-
renin, bilhassa Sicilya boğazında, 

bir hava hfıkimiyeti kurması, hat
ta Fransa ile birleşse dahi, kolay 
ve memul görünmez. Çünkü mese
le yalnız her iki tarafın uçak sayısı 
na dayanmıyor; Sicilya, Sardon-
ya ve İtalyanın Cenup ve Garp ya

lıları, bir harpte Batı ve Doğu Ak
deniz arasında serbest kalabilecek 
yegane bir yol olan Sicilya Boğazı 
na o kadar yakındır ki bir uçak fi
losu bir giinde buralara mükerrer 
hücumlarda bulunabilir. ve fazla 
benzin ve yağ yerine ağır bomba
lar taşıyabilir. Bahusus İtalyanın 

yeni tahkim ettiği ve kuvvetli bir 
hava limanı ile donattığı Pantelle
ria adası bugün bu boğazın en de
rin sularının ortalarına hakim bu
lunmaktadır 

1 talya yarımadası ile adala
rının ve müttefik bir Fran 

kist İspanyanın elinde bulunacak 
olan Balearlann bütün batı Akde-

nizle beraber Sicilya boğazının ha
valarına, ve küçük ve seri kravu
zör, muhrip ve denizaltları ile de 
sularına bu kadar yakından ve 

her cihetten hükmetmeleri dolayı
sile, İtalya ile birlikte Almanyanm 
Akdenizde, İngilizlerin Mısır ve 
Hint yolunu tehdit edebilecekleri 

ve bilakis, İngiltere. Fransa ile bir 
liktc olsa da, Sicilya - Pantelleria -
batı Trablus yolunu hemen he-

men, kesemiyecekleri, nihayet İtal 
yanın, Orta A vrupanın Afrika 
köprüsünden başka birşey olmadı
ğı neticesi meydana çıkar. 

Fransa, İngiltere ile yürümek ka
rarını bu sefer de veremezse, ikin
ci şık çok daha muhtemeldir; çün-

kü, İngiltere 1935 senesinde.n ~r~ 
bilir, ki İtalya ve üstelik şımdikı 
Almanya ile bir harp, Akdenizi sey 
rüsefer edilemez bir hale sokabilir 

ve Cebelüttarık ile Süveyş met
hallerinin kapatılması suretilc bu 
denizi kör bir göl haline dahi ge
tirmek mümkündür. Fakat, bu, ay
ni zamanda, İtalya için de Erythre 
ve Habeşistan deniz yolunun ziyaı 
demektir; amma Libya üzerinden 
bir kara yolu bakidir! 

Motörle~irilmiş ild Alman v e o 
kadar da 1 tiılyan Kor (lfol or-
dusu) ndan mürekkep bir ordunun. 
Sicilyadan Garp Trablusuna geçiril 
diğini farzedelim. Bu kuvvetler 
şüphesiz, Habe§ harbinde olduğu 
gibi, barış zamanında A vrupadan 
Afrikaya geçmeğe başlar ve yine 
1935 te ve daha sonra İspanya har 
binde görüldüğü üzere, birçok 
protestolara ra~men devam edebi
lir; çünkü burası bir İtalya müs
temle.kesidir ve buraya İtalyadan 
ve İtalya üzerinden asker sevki 
mutlaka ve derhal bir harp hali
nin tevellildünü mucip olmaz. 

F ransanın Tunis hududundan 
Mısır sınırlarına, 1900 km. 

uzunluğunda muazzam bir otomo
bil sahil caddesi, 1937 denberi ar
tık mevcuttur. Bingaziden, Libya 

çölünün ortasında, vaktilc Sünusi
lerin idare ve mezhep merkezi, 
Kufraya, tak!'İben 900 ila 1000 km. 
lik bir otomobil yolu vardır. Bun
dan başka batı Trablustan Çat gö 
lüne, yani eski Alman müstemle
kesi Kamerun hududuna, 2200 -

2500 km. ilk ve Kufradan, Sudanın 
demiryolu istasyonu El Obeid'e, yi 
ne o kadar km. lik birer kervan 
yolu vardır ki, bunlar da bugünkü 
tırtıl veya müteaddit muharrik te 
kerlek tertibatı motörlü vasıtalar i-
çin artık bir mani değildir. Ayni 
zamanda İtalyanın Libya hudutla
rı içindeki bütün bu otomobil ve 

kervan yollan müteaddit hava 
meydan ve istasyonları ve hava kuv 
vetleri ve ynğ ve benzin depolan 
ile donatılmış ve hülfısa her nerede 

bir su kuyusu ve membaı varsa o
rada askeri bir merkez kurulmuş
tur. 

Bu ,duruma göre, Batı Trablus
ta toplanacak motörler veya kam
yonlara bindirilmiş kıtalardan mü 
teşekkil dört kolorduluk bir Al
man - İtalyan ordusu için, a~tık en 

münasip hareket istikametini seç
mekten başka yapacak birşey kal
maz. Eğer Fransa, Afrika müstem 
!ekleri için korkarak Habeş işinde 

a,111 ht. Ahşap ve beton binalar sar-
._ 

1
h k l'd' 1 

a~"\lin:arlarımız Tiirkiyedc yapı~a: 
· . 1 hu bakımdan şeklını 

Bu, böyle olunca ve Almanya, 
Adriyatik denizinde hazırlığını ta 
mamlayınca, artık İtalya üzerin

den ve Sicilyadan Afrikaya geç
mek hareketi başlıyabilir ki bu
nun neticesi ya bir harp veyahut 
eski Alman müstemlekelerinin ba 
nş yoliyle iadesi olacaktır. Eker 

de olduğu gibi, tarafsız kalmayı 
tercih ederse, ağlebi ihtimal, iş-

galindeki Togo ve Kamerun mü.cı-
.r ·aıt nrşı :mukavemet ı ır er. 

•t kagir binalar s-abuk yıkılır· , 

cak hına arın 
. mecburdurlar. 

tayınc 

temklekelerini eski sahipleri Al
manlara iade edecek ve Alman - 1-

1'utV4 

talya ordusu, İngiltereyi en hassas 

yerinden vurmak için, şüphes.~ 
Mısır el Kahire'ye ve oradan Su
veyş kanalına yollanacaktır . . ~hsır
daki İngiliz işgal ordusu bugun za- , 

yıf olduktan başka, 15,5 milyon n~ 
fuslu, Mısırın ordusu da, ehemmı
yctli bir kuvve~ değildir. 

Y ukarıdan beri serdettiğimiz 
mahimat ve miitalealardan 

anlaşıldığı üzere, Sicilya • Pantel
leria - Libya yolunun hemen he-

m en kesilemez ve İtalya, Sicilya 
ve Afrik adan mük emmelen himaye 
edilebilir olmasına rağmen, Mısı
rın lngiltere ile muvasalesi iki c -
het~ l.keeilcb~: çünJm Bab el 
Mendeb'dc bugun yalnız lngilizle-
rin elinde değildir. 7 İkincikanun 
1935 te, İtalya, Fransadan da, Fran 
sız Somalisi kıyılarından 950 km. 
murabbaında bir yeri, Daumeira ve 
Raheita adalarını ve dünyanın mü 
him bir sevkülceyş noktası, Der -
Eloua limanını almıştı. Doumeira 
adası, gerçi 300 metre boy ve 80 
metre eninde, denizden 30 metre 
yüksek kayalık ve deniz kartalla
rından başka bir mahlükun yaşama 
dığı bir yerdir amma, burası, Bab 
el Mendcb'in Ingiliz kalesi olan 
Perim adasının yalnız 15 mil ka
dar uzağındadır ve 1936 dan beri 
İtalya tarafından tahkim edilmek
te ve Kızıl denizin Cebelüttarıkı 

haline getirilmektedir. 

s 

Yauın: SABiHA ZEKERiYA 
Bugün 23 Nisan. Milli Hakimiye

timizin, bununla beraber Milli Ha
kimiyeti korumayı kefalet altına a
lan çocuklarımızın bayramı. Bu 
bayramlan en büyük bir sevinç 
içinde kutlulayacağımız. günde, kalp
lerimiz büyük bir acı ve matem 
içinde kıvranıyor. 

Bir felaket sahnesi ki, içinde en 
taş yüreklileri heyecana dfişürecek, 
gözlerini yaşartacak tabloları var. 
Baştan başa yıkılmış köyler... Taş, 

toprak, yığılmış enkaz . altından yav
rularının ölüsiinü çıkaran analar ... 
Daha diin içinde huzur ve neşe ile 
yaşadığı dıvann yanında çocuğunu 

memesinde emzirirken ölen ve be
raber gömülen ana ve çocuk .•• İnli
yen, kükriyen yerin sarsınblan 

içinde öllilerini gömen köy ihtiyar
lan, mezarlıkta kaynıyan kazanlar, 
komşu köylerden kefen taşı· 
yanlar... Genç, ihtiyar, çocuk, 
kadın köy mezarlannı dolduran Ö· 

lüler ... Dağlar gibi yığılmış toprak· 
ları eşeliyerek çocuğunu, kansını, 
anasını arıyan köy delikanlılan, 

kardeş, ana, baba kayıplarını bul
mak ıçın ağhyımlar, sızlıyanlar. 
Yaralılan yakın kasabalara, hasta
nelere taşıyan sedyeler. Boydan bo
ya kurulmuş çadırların iç.inde, yer
siz, yul'buz, yiyeceksi~ dünyaya 
geldikleri gün kadar çıplak insan
lar ••• Bir mahşer... Kudurmuş bir 
yer altının, yerin Ustüne döktüğü 
yangın ve harabiyet sahnesi. 

• Bu sahnenin karşısına bir insan 
gibi geçiniz, bakınız, bunu görmek 
için Akpınarda, yerin altından fışkı
ran suları, insan gözünden akan yaş
ları, harabiyet ve perişanlığı gör
mek için oralara gitmiye lüzum 
yok ••. Bu sahnelerin ancak gölgesini 
bize veren gazetelerin neşrettiği fo
toğraClara bakmak kafi. 

Bir insan gözü, insan duygusu, 
insan şuuruyla bu sahneye baktığı
nız. zaman insanlığınızdan kopup ge
le n bir ses var... Fikretin seoelerce 
evvel bağırdığı ve hiilô kulakları

mızda kalan ses: Verin za\•allılara. 
Milli Hakimiyet Bayramının, Ço-

cuk Bayramının neşesini, bir matem 
ve felaket içinde karşılıyanlar bu 
hayramların sadakasını iı;tiyorlar. 
Bütün bir milletin bayramını tutan
lar, bUtün bir milletin feliiketzede
lerine bir millet olarak, yiiksck bir 
insan cemiyeti olarak en cömert, en 
ı:eniş yardımlarını esirgcmiyccek
lcrdir. Uğurlu Çocuk Bayramını ha
zırlamak için on beş dakika evvel 
mektepten çıkıp, on beş dakikanın 
kurtardığı çocuklar yardımınızı 
bekliyor. Çocuk Bayramını tcsit e
den çocukları, bu kardeşlerini kur
tarmak için seferber etmek, ev, ev, 
dolaştırıp şaheser bir çocuk yardımı 
yapmak, bu bayramın en yüksek bir 
i~i olur. 

Fransa Bnb el Mendeb'de, bu 
yerleri bırakmakla, Romaya çok
tanberi özlediği Hint deniz yolu ü
zerinde bir nüfuz temin etmiş ve 
İtalyayı üçüncü bir Kızıldeniz dev 
leti yapmıştır. Süveyş kanalının 
havadan bombalanarak yıkılması 
veya içinde gem1 batırılması ve
ya herhangi diğer bir suretle ka
patılması anında, eğer Kızıldeniz 

de mühim bir ngiliz donanması 
bulunmıyacak olursa, bu deniz da 
hi, Akdeniz gibi ölü bir göl ola
caktır. 

Bu sene eflenemiyen çocukları
mız, bu yardımın sevincini kendile
rine bayram yapabilirler. Felaketin 
karşısında edcbiyııt yapmak, ağla
mak, ve elem duymak çok insani bir 
şeydir, fakat mı halinde biitiin bir 
halkın ve milletin yardım bayrağını 
açması, ve bütün insanlan bunun 
altına toplaması en bü~·ük insan
lıktır. Bu temelin üzerine kurulan 
Hilli Hakimiyeti hiçbir zelzele sars-j maz. 

B nudan sonra, f ngilterenin, 
Sudana gelmek için kulla

nabileceği yegane jstikamet, Ke
nia müstemleke yolu olacaktır ki, 
bunun için Afrika dolaşılarak , ya
ni 18000 km. deniz yolu alınarak 
evvela Mambassa'ya gelinecek ve 
buradan Afrikanın en yüksek dağ 
larından, tehlikeli ve korkunç or
man ve bataklıklarından geçilerek 
daha 4000 km. lik bir kara yolu 
katcdilecektir. Bu ceman 22,000 
km. lik bir Sudan yoluna muka
bil Sicilyadan Kahireyc yalnız 500 
km. lik bir deniz ve 2,000 km. lik 
bir kara yolu vardır ki topu 2,500 
km. eder. 

Geçen asrın sonunda, Akdeniz he 
nüz bir İngiliz denizi iken bile, 
İngiltere Sudanda, Mehdicilere kar 
şı harpte çok biiyük müşkiillcrle 
karşılaşmak ve harp 12 sene sür
dükten sonra, Kiçener, ancak Va
di Halfta'dan Hartuma demiryolu 

--------------------~ 
işlediği zaman, zafere kavuşabil
mişti. O zaman Nilin membaları ve 
Tana gölü bitarafların, yani Ha
beşlerin elinde idi. Bugün, Mısır 
ve Sudan için hayati bir ehem

miyeti hniz olan bu suların kay

naltlan İtalyan topraklarındadır. 
Ne Sudanlı ve ne de Mısırlı, ağ

lebi ihtimal. İtalyan hakimiyetini 

İngilizlerinkine tercih etrniyecck

tir. Fakat müthi~ bir açlık ve yok 

sulluktan korunmak için., ihtimal, 
şimdiki efendilerine yardım et
mekte tereddüt edeceklerdir. 

Roma - Berlin mihveri. Mısırı iş
gal ve istilAya muvaffak olursa, 

Sudan ve Filistin ile beraber As

yanın ve Afrikanın daha birçok yer 
leri tehlikeye girecek ve işte 

0 
za

mandan itibaren dünya allak bul
lak olmaya başlıyacaktır . 
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Bir otomobil sahibi olan bir oku-• YUZU YAMALI ADAM 
M · ııA K •• d · yucumm yazıyor: 1 

Flltbol: 

1 1 ume e "0tomobillere tripleks denea ıa- Yazan: So•erset Mauglla111 ·Çeviren: lbrahl111 Hoyl 

Ki•• p nlmaz cam talnbusı müddeti ~ ••••••••• • •••••••IBL• up uvan~arı ıt1n evvel bitti. c, &Bn•enheri trip- T, alnından bqlı arak çe-

l( 
leks cam ı.knuyan otomobillerin lnd biten y k 

arışı yor plibsı abnıyoE. Şimdiye kadar p)I 
1
. d kines. e kı kıt yanm ay fe 

k m e genıı ve p rmızı yara 
ki .. . M1W küme- 11ısı alınan arabaların sayısı ytize ya iziledir ki nazarı dikkatimi k-

Fenerbahc;e übünün kındır. Bir kısım otomobiller de pil . . çe 
den çıkarılmuı, birtakım uyı ~ kalan sökülmesin diye arabalanm mıştı. . 
ı.Llan -·• ... ı ... hvnr ' ' . Bu yama -yet derin bır yama 
&&& ,,-..--- _....,. .1- • raraja çektiler. Bu cmnlar Tünel ba . . ' a- . 

Çünkü bir fibtürden çıkarılan bir d d""rt d 8 .ri_ ... _ d olabllirdı. Kendi kendıme de aca -
şın a o camcı a var. ı - e ba kılı yoksa b" ı 

takmun kendi elde ettili ve başkala- bitmit. Kare murabbaı ti liraya sa- ' ç mı, ~ .~.pne ya-
nnın kendisinden aldı• UV'llar volt tılı Fak t k 1 rası mı bu. diye duşundum. Zira 

~ '.1· .1 yor. a, ın maz cam anısan- . 
fanedilir. O halde Milll küme ltlüp- da mika bulunan cam demektir. Şim bu, yuvarlak, dolgun ve neşeli su-
lerinin puvanlannda deliflklikler ola dl satılan camlann mühim bir kıs- rata hiç ~i, hiç yakışmıy?rdu. 
caktır. Eler böyle Uyı1mazaa Fener mUUll nükah olmadıtı sirilldtl. Ya- Her gun kokteyl vaktınde Gua
kümeden ~manuf demek olur. ni kınlıyor. Mika yerine ıahte bir temaladald Palas oteline gelir, ve 
Fenerin verine tettrtlen muM.-lit ta- tripleks caını yapmışlar. İki camı barda aylak aylak dolaşarak piyan-
1nma reHnce: bu talnrn1n eldi btney yanyana koym'l!lar, arasını llUIC1QI· IO bileti satmıya çahprdı. 
olmıyacatı anlqılıvor. Fedftuvon O la yapııtınnıılar. Gidip camcılarda Bir akf&Dl yine barda bulunu • 
rip bir kararla u takımm bumını yen bunu herkes görebilir. Bu fena cam yordum, bir ayağımı demire daya
se bile ma~löp ssyılacalını sö:vlü:vor. lann satılmasına acaba neden müsa mıf arkadapmla k~nu~um. 
Rennt müsabakaların 1\tc htrinde böv a•e ediliyor?. Otomobilcilere yazık Palas otelinde harikulide enfes 
le caba sayı verilemez. Hükmen ma~ olaeak. Bir ırilril masraf yapıp sözde Martini hazırlıyor!~ ~oğnısu. 
h}blyet demek olan bu tarzı hareket lunlmas cam takılıyor. Halbuki bun Bir de baktım, yuzu yamalı a
bu muhtelit takımm esuuıdan srayrl 1ar sahte camlar. Alüadarlann ha- dam, bize doğru geliyor. Uzattılı 

7..,.,,,, H....,... ~ .. o"'1wan Yananla v-a peltlilHlll nbamt birfey o1dujunu, onu tertip e- beri olsun diye yazıyorum. Bu me. bilet~, buraya geldi~denberi, 

P 
• s f D •• den Federasyonun kabul ettiğini göe- seleyi litfen tetkik etsinler .. " yirmınci defa olarak elımin tersi-

ansten O Yaya Onen tertr. o halde bôyle nlzaıiısız teYi ya- "'' • • • ............................. 1 le ittim ve hayır istemem, der gibi 
ak yere, lstanbulun milll kümeye O K U y U C U bapnu salladım. Fakat arkadaşım 

D k 1 f G
• girememif olan beşinci klübünü tka- ahbapça ona seslendi: 

an O O 
' 

ine me etmek daha mantıkl dejil midir? - Quetal, general, nasılsın? 
Öyledir amma!! Mektup 1ar1 - İyi diyelim de, iyi olalım. tş-

A T B 1 d 
hılktaı Kllbll11l11 ler ~ötü!.. Fakat bunun beteri de 

tıp utmıya aş a 1 Fevkal•cle IOllt.Nll Eşya bilet tarifesi olabı!neral, bir teY içer misin? 
Birkaç samandır Befiktaf klü- Bakırköy Ebuzziya caddesi 'l'I numara- B 

B
• bünün dahiU idaresinde görülen ve da oturan oku7ucwnuz Slıbrl Gazimibal - ir brandi lutfetseniz. 

ır Yunanlı Pehlivan da Tekirdağ- aruıra kongre halinde tezahürler ya Y~or: Bardaiı aldı, bir yudumda içti. 
pan ihtilafın IOD& ermlt olduğunu l4 Nisan Perşembe l(lnQ Köprüden Sonra masanın üzerine bırakarak 1 M d Ok d v s·ıd· eli l,SO de kalkan vapurla Haydarpaşaya ıt- arkadapma başile lpret etti ve: 

ıya ey an u ugunu 1 ır haber aldık.,,_ __ , d .ıN.+I. derken fkJter ikişer kAtıda sanlnııs 80 - - Gracias, Hasta leugo •. dedik-
Mevcut uıı:;yocw idarenin ea•11-· 85 santim boyunda 4 tane yağlı boya tab-

Sofya, 22 (Hususl) - Bir müddet il pldlde slnth'· Blseyln Pariste l- rilmesinl lst17enlerle eski beyeU ida- lo için 20 kun.w ücret istediler. Memura, ten sonra, döndü. Yanıbqıımza o
Parlste hasta yatan maruf Avrupa k• Bulsar pehlivanının neden t1lt1lf re arasında mütevusıt bir hal tekli tarife muclbtnqıe, bir metreden fazla ol- turanlara, biletlerini uzattı. 
Mlbest IÜret pmpiyonu Bulgar ma1a cesaret edemediiini biz eora- bulunmuı ve bu pazar günü davet madılı için ücrete tAbl bulunmadığını söy Arkadaşıma: 
Dankolof, ansızın Sofyaya gehiıtt- hm. Ttlrk pehHvanihın Pariste ye- edilecek fevkallde bir kongreye ye- ledim. Memur ısrar edince, verecett mak - Bu yüzü yamalı arkadaşın 
tir. G.-tecllere beyanatta buluna- nUdijiai lliiylemek bir yalancılıktır. nl bir idare heyeti intihap ettirilme- :::: tabloların eb'adım yazmasını söyle- kimdir? diye sordum. 

nk bir müddet Bulgarlstanda kala- Çtlnldl BU..7ln Pariste yaptığı Ud gtl si kararlaşmıştır. Kongreyi şimdiki Fakat, verdlll mevki 23 ve '1968 numa- - Güzelliğini bozuyor, değil mi? 
nk istirahat edecejini söylemiftir. reti de kazannuıtır. Maamafib bu hu heyeti idare davet edecek ve orada ralı makbuza eb'adını yazmadı. ŞikAyet Nicaragua'dan gelme bir merifi .. 
Dankolof bundan sonra Sofyada o- nsta son lk Hilseylnlndir. istifa eyliyecektir. Kongreye teklif e- ettim. Dinllyen olmadı. ~· bilet tarife- Bir haydut, bir- 4aj eşldyası am-
tmacaktır. Fakat arada bir turneye Bı·r y·--•ı Telri-~-"lı- dilecek yeni heyeti idare hası nam- si bö7le 11\idir'?. Allkadarlann nazarı dik ma .. Fena adam değildir. Ara sıra 

IUllllll ra.._, ,,_ katini celbetmenlzl dilerim . ., b 
Jine çıkacaktır. -&.-..- zet listesi tudur: ona irkaç peso (para) veririm. 

Söylendiğine göre, ıüreteeell bü- meydt111 _,.,. Reis: Bay Ziya, (Sular idaresi mü-
. A,tmeda bulmma J~ ~ .. ... 1 Jiia.bepelmılel rakip' .. 8 ., .... va,ı dürül. &11),u· il. ıuaı 11. 1rm !eskl ma ar • 

davet edecektir. Böylelilde bundan . b d reTsil ıfltilnnet Bma:s'e!kt umu- ,~-~----
8Dllra Sofya serbest güref müaaba- Amerika te aasın an bir pehlivan- ml katip), B. Sal8hattin {eski vezne- Bu H ft Y 1 ak 
blannın m~rkezi olacaktır. dan tercümesini aşağı~a dercetti~- dar), B. doktor Tank, B. Rü,ıü, B. G G Gpl GC 

Dankolof, Hedrellae doltu gQre- mis mektubu ve kend•lnin fU p- HOanü. M ht lif M 1 
.. bqlıyacaktır. Böylelikle pıetecl- dülünü& remnlnl aldık: u • aç ar 
lere, Sofya ringinde, bütün dünya Tu pseteai • htaab11l Yarın : fazar günü Barıtgücü alanında 
aürefçilerinl Pereyra afbi tekerllye- "Muhterem direktir, yapılacak maçlar: 
celini söylemiftir. Dünya güretçile- Ben, Amerika teb .. mdan ve IJ'• 1 - Barutgücü 1 inci ve 2 inci 
rile yapacajı bu g{irefleri de Sofya- kan Yunan.byım. 1111 tarihinden T ekirda h~J genç ~ımlan saat 10 da. 
da ya Temmuz veya Aptos ayın- heri Amerikada yerleştim. BAlea bir O 2 - Bakırköy genç ve tekaüt Rum 

da olacaktır. aJ mtiddet i~in Atinadayun. 8• .. k ile Kara Ali takımları saat 12 de. (ve spor eğlen-
Bu gibi güreıler Sofyada bu ay- taJtla tanlan bildirmek isterim: celeri.) 

Jardan evvel de yapılabllecekndf. Fa Avmtma11a ve Ceaabl Afriblla- Karcılaşıvorlar 3 - Barutgücü - Akınspor B. ta-
kat bunlara kendisi ift1rak etmlye- 1d anpjlanma ritmede• evvel Pa- Y kımlan saat 15 de. 
cektir. Çünkü en az iki ay istirahat rilten avdet ettiiinl atrendiifm res- Blıbç ,onctür haber ftl'diliJnlz 4 - Akınapor - Barutgücü A. ta-
etmal llzımgellyormUf. mi hgehllvanum Teldnlalh Bilse- libl, lltanbulda bulunan Kara Ali kımlan saat 16,30 da karşılaşacak-

Beyanatına göre, kendinden ene], yla Ue mlndertle tamfmak tenflni peb1iYllllla Teldnlalbnın IÜrefl ya- tardır. 
Sofyada yapacatı güreflerde ya Sa- kua•mak btl1ormn. rm T.atm atadyomunda 7apılacak
wldiyi Vt!yahut ta baPa bir yaban- Ba makutla muhterem ıueteniz tır. Balıkeslrde bulunan Teldrdajh 
e1 aüretçiyi daYet ederek bunlardan nntMlle meydan okuyor ve Yana- Hüseyin. bugün oradald gürepni yap 
birini, 102 kilo sildetincle olan Bul- nistaada bir veya dd .... , 7apmıya tıktan IODl'a lM&uv• w.;uwe !atan· 
pr Pe§O Konstantinov ile karp1q- davet ecllyermn. bula plecellnl blldlrmlftlr. 
tancaktır. Bu güref).ere diler Bul- oı:;.. da•etl kabal --= emin O gün yan on.dan birkaç mühim 

Halkevl Lig Maçlan 
Eminönü Halkevine bağlı klüpler 

1 Mayıs Pazar günü lig maçlarına 
baflıyacaklardır. Maçlara dahil ola
cak llsaıısiye oyuncuların, 28 Nisan 
akpmına kadar Halkevine bildiril
mesi istenmektedir. 

pr gürefçilerindel) ve flmdl Pepe- prtlannın '" m mer- çift IÜNftiktall bafka Jirmifer da
de bulunan Bari Stoev de ift1rak et- telle )'Üın obmımu teıdh ettilbn kikalılr Od devre de Bdirneli Him
ttrilecektir. mtlsabaka tarllıbala baa blltllrilme- met ile Jılöllylm sürefecekler, ikin· 

Bulgar pehlivanının DaevnDc aa- s1a1 ..:;,..•.:.: Amerika Afrika. et pıepe ete birer çeyreklik aç c:1ev- Stadlar: 
.ıesJne verdill beyanata &ön. artak AYmtmal7a" Anapada 2Jt bin ıe de b9fpehlinn Telrtrdaib Hüse-

=~~\ı~ _..... ,.. ........ ..._ . .a71e- =·....,uvan Kara Ali Askeri Liselerimizin 
diJorlarmıf. meyi •• salt lndmam. HMem IMyetl s.,oıca Bay Meb-

Dankolof, diyor ki: Cnamma 1atba1en derla •nı- medin .rela1ill altında, 8aJ Hafız Be-
"Artık "Türk gibi kuvvetli" darbı 1anmı nmanm. sim, Saad Kanyel. ve Mualliliı Maz-

meeeli unutulm ......... ,...~-ı.ü on'·-- Georwe V ClltNI bardır. Minder hakemi Cemal pehll- Bugün Aakeri Liselerimls arum-..., ...... .,.Y&&a. ~.... M bibi A>.. " bir da yapılan Müsabakalar neticesi mü-
lflretçileri Parla ringinde mağlCip ol • ektul ppebllsa •dıra" G~ ll P:-O- vambr. Wat kazanan talebe mükifatlan 
dular" .esyone van . UJ'ef -~-"- -

· de azçok adı duyulmuştur. Mektu- lfittlllm1• ION ~ g\lreflenı. es- tevzi edilecektir. Bayrama Deniz Li-
Bunclan sonra Donk~lof, Balkan bunu aldık. Fakat henüz Anadoluda iri Türk "1nflerl an anım olan peı- se ve Harbiyesi, Kuleli, Maltepe ve 

ilb'etçileri arasında bir" 'Balbn ser bulunan Tekirdalhya teblil edeme- ıev ~ ..ıavat IMl'Uilnl de yapılacak Bursa Askeri Liselerine mensup 
belt ıünt pmplyonuı orpnbe .• dik. Yalnız, Teklrdalhnın ve diler tir. 1500 sportmen iştirak edecektir. Ev
decelinf ICSylemişth. Türk pehlivanlaruun bu daveti ka- Dl•arh Me•111et l•ltar- vell Taksim Cümhuriyet Abidesine 

Müllkatı yapan gazeteci Donko- bul edeceklerinden eminiz. Ancak larl• l•ray• ..,111,Leı çelenk konacaktır. 
lot'a fUDU llOIUYGr' .. • meydan okuyanın ayatına ,ıtmet A- Okuyueu1anmıi Dinarlı Me Çelenk konma merasiminden 10n-

- T8rt pmpiyomı HÜ8eylnln, det delildir. Meydan okuyan pehli- pehlivanı bilirler .. Adı sanı berkeJÇe ra saat 13 de Taksim Stadyomunda 
alzi 1.tanbula çatmhlı clolnı mudur? van hasmının •Yalına gelir. Tekir- malCim olan bu pehlivan, üç senedir Askeri tiseler Müfettişi Kurmay Al-

Dankolof cevap vedyar: dallının ~ bizim gibi dÜ§ÜDeCelhÜ esir! mejhurlupndan lstillMle ederek bay Adil Türer tarafından mükifat-
.. _ Bu çocuk Pereyranın Akıbeti- zannediyoruz. Anadolunun köytertncle, babaların l8rı tevzi edilecek ve bir söylev ve-

ne uiramak isUyor. Evvelen ona Ur Yunanlı Vasil pehlivan için Atina da, dolafaNk l(lıefler yapmaktadır. tilecektir. Bunu müteakıp bir geçit 
il Konsta~ovu veya Stoyçefi &ön· dan phrlmtze gelmek 24 saatlik bir Dinarlı 199en tene; Bulprlstan- resmi yapılacaktır. 
dereceğim. Kendisine galebe etmem iftir. Burada da 24 Nisanda mühim dan üç dört Bu1# pehlivanı getire- B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'"!"!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 

için Türk şampiyonu, 150,000 leva ve ~ter baılamaktadır. rek ADllclolanua ~ yerlerini do- karp, karp güreftili müsabakalara 
rfyor. Balkanlar pmplyonasında gö- O arada kendisi de Tekirdağlı ile lqrmftı. Haber akbimıza göre, ge- iftirak etmiyerek başlı bapııa etraf-
receğim onu .. " ve c:Uter istedlii pehlivanlarla çar- f181l 18ne yaptılı libi bu aene de Bul ta tezılh kurması epeyce manidar-

TAN -Sofyadan al.._. '9 ma- pıpr. İsterse bu güreşlerin revantla- priatandan Oç 8 11lpr pehlivan ge- dır. 
11\mata nuaru BaJcu peMkramınn nnı Atinada yaJ>!Dalt için onlarla mu tirtmiftir. Yalnnda Karacaheyden Dinarlı; neden yan çiziyor? Neden 
eok Deri ıeıl ....... _, 'ııor. tabık ta kalabilir. baflı7ank ITIE- AMdoluyu dala- Türkiye bqpehlivanlarile karplafıp 
Kea6Ue ~ ._. tddhw- Cumarteli1e İatanbula ıeJecek o- pcakmlf. kolunu pay etmiyor?-
,._. .. ,..... olA•h 1'1ıbe ._ 111- lan T.tlıüllmm ewabma tnttıann Dlmrlı; Teldrdf8ı __,.. Yoaa; lfi panayırcılıla mı vur-

911111111t~·...,.. ., h ........ ba ~auta....,.._. ıs.a AJ'dn. -....,.wMIUPnin clu dermm? 

O ostum, anlatmıya başladı: 
- O, ihti181 generallerin

dendi. O zamanlar cepanesi yetif
se idi, bu gün Guatemala'da piyan
go bileti satacalı yerde, büldunetl 
devirmiş olacak ve yeni hükftme
tin Harbiye Nazırhluıa geçecekti. 
Onu erklnıharbiyesile birlikte ya
kaladılar. Askeri divanıharpte de 
muhakemeye çektiler. Bu ülkeler
de bu gibi pyler, Adi ahvaldendir. 
Onun için, bizim pnerall de ga
yet ima süren bir mahkemeden 
acmra, şafak vakti kU1'fUD& .U
zilmiye mahkCim ettiler. 
Yakalandığı iaman başına gele

cekleri bildiğini sanıyorum. Ya -
kalandılı gece, kendisi dört 
arkadaşlyle sabaha kadar po
ker oynamlf. Fit yerine kibrit çöp
lerini kullanmıblat. 

Kendisi anlatır: O gece bir kere
cik olsun şansı yaver olmamıf. Hep, 
hep yutulmUf. Öyle ki, sabah olup 
ta hüktlmet askerleri onları siya
tet meydanına götürmek istedikle
ri vakit, bizim general, bir lnsanm 
müddeti hayatında kullanamıyaca
zı kadar çok kibrit çöpü, yani se
nin anlıyacağın, para kaybettiğini · 
anlamı§ ... 

NeY._le, bunlan almıflar, haplsa
nenin arkasında bir yere götür -
müıler, yanyana dizmiper. Karp
lanna da, idam hükmünü yapa -
cak bir ateş müfrezesi geçirmişler. 
Fakat zabit bir tiirlü "atef!., em
rlnt veremeyince, bizim general 
dommıuz, zabite: 

- Ne diye bekliyoruz? ~ 1Cw

m11f. 

Zabit te: 
- Hükumet kuvvetlerine kumu 

.aa eden general, idam merasimin
de hazır bulunmak arzu ettiler. O
nu bekliyoruz. diye cevap vermiş. 

Yüzü yamalı ahbabım da: . 
- O halde ben bir ılgara daha 

yakabilirim. Hem, zaten, müba
rek hiçbir zaman vaktinde ıelme
sini bilmezdi kl .. demiş. 

Dostumuz, sigarasını daha he • 
nüz yakıp, §Öyle bir nefescik çeke
rek keyifli keyifli dumanlannı ha
vaya savurmak isterken, general. 
yaverlerile birlikte çıkagelmlt. 

Malum askeri formaliteler yapıl
dıktan sonra, general: 

Mahktimlara dönerek. 
- Son bir arzunuz var mı? .• dl-. 

yie sormuş. 
Kur§Ulla dizileceklerden dördil, 

hayır!. diye bqlarını salalmlflai'. 
Fakat bizim ahbap konuşmuş: 

- Var, kumandan. Karıma son 
bir kere veda etmek isterim. 

- Bueno! .. Bu, olur. Karın n• 
rede? 

- Haplsane kapısmda beldlJar. 
- Eh, bet dakikadan fazla .. 

mez dejil miı 
- Ancak o kadar Senor pneral. 

~ Bun.;· ötekÜerdeiı-.;iimız! di
ye emir varmiş. 

1 kl asker ilerliyerek Jm1m 
ahbabı ayırmıtlar. ötekile

ri de, kumandanın bir bat lpretl 
ve zabitin emrf1e kuquna dlan1t
ler. Nuıl mı dizınlf}er? Qruını 
1e>rma canım .. Sen bele hiklymdn 
IODUDU dinle •• 

no.tumm, liprallDl IOftUDa b. 
dar içmlt ve izmaritini de atmıf: 
Kapıda bir sürültü ObnUf. İçeriye 
hlzh .,t.mlarla bir luıdm ginntf, 
birden elini kalbine böt\lreJ:tk ol
du&u yerde çlvftmm'f, bir m'ikıctet 
aonra da bir çıtlık kopararak kol· 
latıru afmıf ve ileriye dojru kot • 
muş, pneral de, Caramba!. diye 
eesleami§ ... 

Bu kadın kimdi? Evveli onu ta
rif edeyim. Bunu da valrayı bbzat 
yafllmlf gibi anlatacağım. Kendlli
ne y~ siyahlar giymlf. bapn
da da renkli bir örtü vardı. Anıına 
yüzü ölü yüzü gibi lapearl kelll· 
mifti. Şahane, aJevli, fakat o an
da içlerinde yeli, lltırap okunan, 
kocaman kocaman ıözlerl, narin 
yüzü ile ona. daha yeni ıJrdlll ... 
lemin fÜIUnunu, ıtrım uçan bir 

kız demek daha dolnı olurdu. fftl 
dostum, bu kadıiı öyle güzel, öyle 
alıcı idi ki, kollarım açıp kopnı
ya bqlayınca, orada bulunan al • 

kerler, sanki büyülendiler ve dır 
rin bir fafkınlıkla ona baktılar. 

Bizim asi dost, bir iki adım at 
b. Genç kadın bütün atırlılı ile, ~ 
damın kollanna abl4ı ve ih · 
tan çatallanmı§ bir sesle: 

- Alma de mi Corazan .. 
miD lfilü diye haykırdı. Er~ 
kalın dudaklarile onımJrtlert 
n tam bu mada, mal Mkhnlll 

ıo. .......... '4 
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Hediye Kazananlar 
75 numaralı mecmuamızdakl "Bilmece ·• 

Bulmaca" yı doQru halledenlerden hediye 
kazananların llateal: 

Birer "kealp yapııtırAıa albUmU., kaza ·• 
nanlar: 

1 - Beyaz, 2 - Koyu esmer rengi, 3 -
Açık yeşil, 4 - Koyu yeşil, 5 - Zeytin 
rengi, 6 - Yaprak yeşili, 7 - Gök ma 
vlsi, 8 - Gri, 9 - Siyah, A - Açık pem
be, B - Koyu mavi. 

Çok güzel ve nefis bir manzara 
çıkacak! 

Göz Ardcanması 

Bafra Gazi okulunda 301 Cemal Tama • 
dam, BeyoQlu 16 ıncı ilkokul 74 Ayten A.y· 
dın, 8amaun Gazi okulunda 255 Hikmet. 
Zonguldak Namık Kemal ilkokulunda 229 
Raife YIOlt, letanbul Gazi Oaman Paıa orta 
okulu 887 Falih A.tlk. 

Birer " Realm drneiil albüm O., kazananlar: 

Maraı ortaokulunda 221 Behçet Bilgiç, 
Yozgat M uhaaebe mUdUrO oiilu Efdal Çetl· 
ner, latanbul Pertevnlyal llaesl 181 lsmall, 
Buru Osman lıllm ojilu Muammer Özalp, 
Tavtancıl ilkokulunda 185 Vahap Co,kun, 
ErenklSy kız llaeal 346 Zellha, Eıkl,ehlr ÜI· 
kU okulunda f ilhan GUrUn, Teklrdaii Orta 
okul 800 Seyit Tanatmı" istanbul erkek il· 
sesi 284 A.. TUrkay, Kuıadaaı ikinci okul 39 
lımall. 

Birer "BUyük aulu boya" kazananlar: 

Adapazarı ortaokul 137 Nejat Klirem, 

T ANın Çocuk llaveaf 

BiLMECE, BULMACA 

/SJZj' 
Bu şekildeki A B çizgisi A C çiz

gisinden daha uzun görünüyor de -

Meraln Ortaokul talebealnden 282 Fatma 
Baykal, iatanbul Pangaltı llıealnde Vahan 
Çıyan, Kayıerl asliye hukuk hlklml oOlu l I 
Muammer GOltepe. Karadeniz Erejillsl Buz 
hanede SUleymancık lamall ojilu. 

Cin, Cin buraya gel diye Sevim kaçan köpeğinin arkaaınclan 
bağırdı. Fakat Cin oralı olmadı. Kaçmakta devam etti. Sevim 
onu yakal.amak için bir hayli uğra1tı; nihayet muvallak oldu. 

Siz Je bakalım, Sevim gibi okla gösterilen yerden girip 
Cin'i yakalıyabilir misiniz? Bir ele Cin'in arkadtıflarından bir 
köpek salılıdır. Onu da görebilecek misiniz? 
Doğru cevap verenler arasından (50) ki,iye muhtelif hedi

yeler verilir. Cevaplar gelecek pazartaiye kadar gönderilmiı 
olmalıdır. ğtı mt? 

Halbuki ikisi de ayni 
dır. İnanmazsanız ölçün! 

Foyılalı bilgiler: 

Birer "KüçDk sulu boya,, kazananlar: 

Kayseri latuyon caddesi 79 numarada 
bakkal M~hmet. Ankara Cebeci Öuoy ao • 

uzunlukta-! kak 16 numarada irfan oiilu, Maclt Yorul· 
maz, Ezine Gazi ilkokulu Neriman Tunçay, 

1 MuOla orta okul 265 A.11 Rıza Özen, Diyarba 
kır terzi Adil yanında Recep. 

Keman Telle Tedavi 
Birer "BDyllk kutu kalem boyası., kaza. 

nanlar: 

Ellzıii Tllmen ba,kltlbl Klzım Alkan kı· 
zı Mellhat, lmroz CUmhurlyet ilkokulu 121 
A.ngell Samaklı, Merzifon ortaokul 332 SU. 
leyman Kıllvuz, Kaatımonu COmhurlyet O· 

kulu Gülbahar Alıcıoilu, M. Kemal Pap 
ilk erkek okulu 235 lamall Sucukçu. 

Girgin, Buru Hoıkıdem mahallnl Salık ı tlbl Mahmut Ned im kızı Ayael Deniz. Haliç 
aokak !J numaracia ErgOn. feneri Fethiye kapısı Sokaiiı 8 numarada 

Birer "Mürekkepli kalem,, kazananlar: A.yte Uzunhacı. 

Oaküdar A.hmedlye Tilrbekapı 8. 13numa Birer "Kart., kauftanlar: 
A.ktehlr buiiday pazarında HulQıl Sezgin, 

rada Zerrin Civelek, Balat 55 inci ilkokul Çorlu Aslan aokak 10 numarada Yıldız Nur 

3 üncO aınıfta lhap Son, lstanbul Kumkapı kal, Bilecik Af8vl BDnyamln Girin, S inop 

ortaokulu 111 Nezih 8aQlam, 8u1Uınahmet Ortaokul dlraktörilnUn ojilu Nezih Cansel, 

A.kbıyık Kıreetecller aokak 11 numarada Edlrfte hUkOmet caddıel H2 numarada U· 

Seher ÖzgDler, Beılktaı 19 uncu ilkokul Ad raf Ünal, 

Hastalıklann çokluğu kadar ilaç 
bolluğu da vardır. Dünyadaki büyük 
doktorlann birçok ilaç bulmalarına 
rağmen koca kan, ilaçları da rağbet
tedir. 

Bu ilaçlardan bir '• tanesi şı..:iur: 
Birer "Küçllk kutu kalem boyı11,. kaza· I nan A.kçay. .\l 

Kemanın telleri... 
Bozuk sinirlere müziğin fayda ver

diği ötedenberi bilinirdi. Fakat şim
di bir de kemanın telleri şiddetli ağ
rılan yok ediyormuş ... 

Bu garip tedavi şöyle imiş: Ağra
yan tarafın başlangıcı ile sonuna bi
re~ tel bağlanır. Mesela dişiniz ağrı
yor: Bir teli alnınıza, diğer bir teli 
de boynunuza gerdanlık gibi takını 
ağrı hemen duruyormuş. 

Annın Bala 
Önünüzde bir kilo bal bulduğunuz 

vakit onu yapanları düşünmeden tat
lı tatlı yersiniz. Vikıa arılar bilerek 
balı bizim için hazırlamıyorlardır. 

Fakat ne olursa olsun bu hizmetlerin
den dolayı anlara teşekkür etmek 
borcumuzdur. 

Bir arının, bir kilo bal yapabilmesi 
için 50 bin kilometrelik bir yol aşma 
sı ve ·milyonlarca çiçeğin üstüne kon-
muı lazımdır. " 

"~"'-'"·'"'-'''"' ~ 
Çocuklar, Dikkat Ediniz~ 

Glfnderdiiilnlz "Bulmaca • Bilmece,, ~ 
zarflarının üzerine mutlakı o mecmu· ~ 

•mızın numarasını yazmalısınız. Me · ' 
eell bu nllshamızdakl "Bulmaca • Bil- · · 
mece,. ,nln hallini yollarken zarflar Ü· ~ 
zerine en numaralı bilmecenin halli) ·~ 
demeliılnfz. Ayni zamandı zarfın ırka ~ 
ıına adreainlrl okunaklı olarak yaz· ~ 
mılıaını.z. Zı~arının üurlnde böyle ' 
mecmua numarası ve kendi adrul bu· ~ 
lunmıyın hal kliiıtlarına hiç bıkılmı· ~ 

'nanıar: 

Teklrdaii polis ibrahlm oiilu Öırcan Çileli 
M uOfa ortaokulu Sallhl Ba,ko, Trabzon 
Park kartııı lstanbul berberi kalfaaı Hay • 
dar Genç. Kayaer! llseal 1462 Süleyman 

lobi ile Tekin 

Tekin Bobi, bu araba ile bir güzel 
dolaşabiliriz, yalnız sen çekmelisin, 

Tekin - İmdat, Bobi çıldırdı! 

Birer "A.lbüm,. kazananlar: 

Trabzon Hacı Kaaım mahallesi 30 numa
rada ikbal GUler, Balıkesir KepıOt nahlyul 
ilkokul 3 üncil sınıf talebeal, Nliide ilkokul 
49 Fikret. Buraa Merinos fıbrlkıaı ıube ki· 

• 

Tekin - Oh, ne güzel~ .. 
Bobl - Ol, aman yorulmaya baŞladım! 

Açık Konuıma 
Gazi Osman Pap ortaokulu 887 Falih A.· 

tlQe: 12·4·38 tarihli mektubunuz geldi, il • 
kin maksadınızı anlıyımadık, Olan ve iste· 
diiilnlz ıey ne ı ... bize onu açıkça yazınız. 

• 1 

Tekin - Hnydi, yürü tembel herif1, 

Bobi - Öyle mi?. Sen görürsün şimdi., 
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SEN A.Lİ .• 
NİN PE~
CESİJ\IOE 

.... 

Biz.iM~·LEq, SENiN 
8tZ.İ ._.ASER. VER.MEK 
İSTEOİGlt.ll 
SÖ'tL EOİLER . 

ÔYL~ ZANNl:DEP..
SİNi7.. BE~ iSTERSEM 
s iziM HAkt<.tNı~o~.N 

GE:LtRIM. 

SOYLE ŞEYLE.R 
BE N ıİM HOSUM.\ GİT_ 
ME 'Z.; İŞİM i·z E KA
Ft:Şn .. M~ SINl 
SEVMEM. 

Her Cumartesi Çıkar 

Peşinde 
G\&\ Q i R · P ~c;. 

~URUSU •ıA e~ 0CiV.LE~ 
LE VEYAHUT ~ÖŞU ~AP

MA. r,J.. Oy -
NAMASt. 

~ yacaktır. Haberiniz olsun çocuklar. ~ 

~......,,. #\#' # •.#',,,,,,,, ,,,...,,...,,,,, . - Robl .- Hn ha ha .• Sürat rekQru kıra
cağım 1 

Tekin - Anneciğim .. başım, belim.. Bobl - (Hiıstahaneden çıkan Tekine): 

Dobl - - Daha beter ol, uğursur... - Nasılsın dostum., Yine seyahate çıka- p · > \ ,J 
1 

< ,, , . -a; ... · z ; ':. 1 .. 
. ım , mı?. 
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Şamilin Kaybolmasiyle 
Artık Herşey Bitmişti 

Şarnn, sol elite kılıcını çekerek 
(1) kapıya fırlamıştı. Gazi Moham
Inedin ne olduğunu görebilmek için 
orada bir saniye durmuş, üstüste 
Yere serilmiş olan kanlı cesetlere 
bakmıştı. Fakat o anda, kapıya hü
cum eden askerlerin, kendisine 
Çevrilmiş olan süngüleri etrafını 

alınıştı. 
Şamil, büyük bir soğukkanlılık

la, sol elindeki kılıcı etrafına çe -
"İrmişti. İki Rus askeri, yere seril
ınişti. Sol taraftaki askerlerin attı
ğı ku şun, boşa gitmişti... Şamil, 
Sağ elile başındaki sarıklı kalpağı-
nı sıkıca bastırmış, ikinci bir hücu
ına geçmek istemişti. Fakat, sağ 

tarafından atılan bir asker, süngü
sÜnü, bütün kuvvetile Şamilin göğ
süne geçirmişti. Eğer Şamil, o de
mir gibi pençesile süngüyü kavra
mamış olsaydı, bu ince ve sivri çe
lik hiç şüphesiz ki, kabzasına ka
dar onun göğsüne girecek.. artık, 
l<afkas tarihine ebedi şeref bnhşe
dert müritler harbi de, o anda hi
tama erecekti... Fakat talihin cil
vesi, bunu istememişti. Tarihin ta
bii seyri, bir müddet daha o şerefli 
yolda devam edecekti. 

Şamil, kendisini süngüliyen as
keri, bir kılıç darbesile yere yuvar
lamıştı. Asker, yere yuvarlanırken, 
sımsıkı kavradığı tüfeğini elinden 
bırakmamıştı. Tabiidir ki, bu sukut 
neticesinde tüfeğin ucundaki sün
gü de Şamilin göğsünden çıkmış, 
artık, o, serbest kalmıştı. 

O anda. askerlerden biri, yer -
den büyük bir taş kavramış.. bü
tün kuvvctilc Şamilin kaburga 
kemiklerine fırlatmıştı. Şamil, göğ 
sündeki o derin ya~ya ve kabur
ga kemiklerinin birinin kırılmasına 
rağmen, bütün metanetini topla -
ınış .. akıllara hayret veren bir çe
Yiklikle ileri fırlamıştı. 

Bu fırlayış o kadar ani ve o ka
dar beklenilmiyen bir surette ol -
muştu ki, bütün oradakiler, şaşırıp 
kalmışlardı. Onu, takibe bile im -
kan bulamamışlardı ve artık ken
dilerine geldikleri zaman da, Şa
mil, oradaki sık ormana dalmıştı. 

nün çehresi ve elleri, semaya mü
teveccihti. Sol eli, simasına aza -
met veren sakalına daha yakın bu
lunuyordu. Sağ elinin şahadet par
mağı da, adeta semayı gosteriyor
du.) 

Bu ceset, derhal nazarı dikkati 
celbetmişti. Ordu kumandanına 
malumat verilmişti. Velia!"inof 
koşa koşa oraya gelmiş, büyi1k ö
lünün üzerine eğilerek derin de -
rin onu tetkikten geçirmiş: 

- Acaba, o mu? 
Demişti. 
Askerler arasında vaktile Gim-

riye gelip ticaret yapanlar, o kö
yün bütün halkını yakından tanı
yanlar vardı . Bu askerler, artık 
sararmıya başlıyan o haşmetli si
mayı görür görmez: 

- Evet, o .. Gazi Mohammet .. 
Demişlerdi. 

+ 
ŞAMiLiN RUYASI 

Şamilin maiyetinde bulunup 
sonraları onun hayat ve hatırala
rını tesbit edenlere göre, o, 1248 
senesi cemaziyülahınnın 3 üncü 
pazartesi gece~i. bir rüya görmüş
tü. Rivayete nazaran bu rüyayı şöy 
le nakletmişti: 

- Guya, ben .. kapalı bir evde 
mahsur bulunuyormuşum. Her ta
rafım, düşmanla çevrilmiş ve ar
tık, haliıs ümitleri kesilmiş ... Et -
raftan, kurşunlar yağıyor ve bu 
kurşunlardan çoğu da pencereler
den ve bacalardan içeri giriyor ... 
Ben, elimde altın işlemeli bir tü
fekle müdafaaya devam ediyor
dum. Fakat tüfeğim birdenbire bo
zuluyor. Artık işlemiyor. Dü~man
lnr evin damına çıkıyorlar. Tavanı 
deliyorlar. Oradan bana kurşun 

atmıya başlıyorlar. Ben, artık o
rada duramıyorum. Kılıcımı çe
kip dışarı fırlamak istiyordum. La
kin kapının önü, düşman askerle
rile muhat... Derhal yüksek sesle 
tekbir getirmiye, ve kılıcımı savu
ra savura ilerlemiye başlıyordum. 
Böylece düşman saflarını yarıp ge
çiyordum ve kurtuluyordum. 

ve mateme mukabil, bir tek mu -
vaffakıyetimiz var ki, o da, İmam 
Gazi Mollanın kurşunlanmızla if
na ve imha edilmesidir. Şamilin 

firan meselesine gelince .. bu, hiç
bir zaman hakiki bir kurtuluş de
ğeldir. Çok ağır yaralı olduğu hal
de, esatiri bir mahlUk gibi elimiz
den kayan ve kurtulan Şamil, kati
yen uzaklara k:ıdar gidemiyecek .. 
aldığı derin süngü yarasının ıstıra
bından ve yahut kaybedeci kandan, 
bir çalı dibinde can verecektir. Ka
tiyen emin olunuz ki, birkaç güne 
kadar, onun biruh cesedi de elimi
ze geçecektir.) 
Demiş .. ve böylece, merbut liste

deki zayiatın başkumandan üze -
rinde husule getireceği fena tesi
rin önüne geçmek istemişti. 

Bu listede, zayiat resmen şöyle 
tesbit edilmişti. 

Biri, en güzide alay kumandanı 
kaymakam Boğdanoviç olmak üze
re 10 zabit ve 40 nefer ölü. 

19 zabit ve 320 nefer ağır ya" 
ralı. 

18 zabit ve 53 nefer hafif yara-
lı ... 

Ya, müritler .. acaba onların za-
yiatı nekadardı? • 

Ordu kuınandanı, bu resmi ra
porda bundan bahsetmiyordu. Sa
dece: 

( O müstahkem mevkii müda
faa eden dağlı ve Çeçenlerden, an
cak iki kişi kurtulabilmiştir. Bu
tıun biri meçhul bir şahıs, diğerı 

Şamildir.) 

Diyordu. 
Fakat ordu kumandanının bu ke

tumiyetine rağmen, Dağıstan harp
lerinden bahseden Rus muharrir -
leri, müritlerin zayiatı hakkında 
az çok üşaatta bulunuyorlar. 

(Devamı var) 

İC PİYASALAR: 

Istanbula 
Bol Zeytinyağı 
Getiriliyor 
Piyasamıza bol miktarda zeytin

yağı getirilmektedir. Mevrudat art
makla beraber piyasada canlılık de
vam ediyor. Mevsim dolayısiyle zey
tinyağ sarfiyatı da artmıştır. Muhte
lif zeytin mıntakalanndan getirilen 
yağlar arasında ekstra ekstra olan
lar 1 - 1,5 asitli olarak kilosu 45 -
46 kuruştur. Birinci yemeklik yağ

lar 43 - 44, ikinci yemeklik olan
lar 41 - 42, sabunluk yağlar ise 
36 - 37 kuruştur. Bu toptan fiyatlar 
geçen seneye nazaran ucuzdur. Yeni 
mahsulün bir kısmı ihraç edilmiye 
başlanmıştır. Rumanya, Almanya, A 
merikaya birer miktar zeytinyağı 

gönderilmiştir. Sabun fiyatlarında 

değişiklik olmamıştır. Kokulu sa
bunlar 28 - 29 ve yeşil sabunlar 
20 - 21 kuruştur. 

Sadeyağ Düıtü 

Urfadan şehrimize bir miktar sa
de yağ getirilmiştir. Urfa yağlarının 
kilosu 115 kuruşa lırlamış iken ge
len son parti üzerine yüz kuruşa düş 
müştür. Urfadan bu senenin yağlan 
gelmekte devam ederse yağ piyasası 
genişliyecek ve yağlar 85 kuruşa ka
dar düşecektir. 

Nebati yağlarda biraz pahalılık 

kaydedilmektedir. Adanadan pamuk 

yağı gelmediği için son günlerde 
33 - 34 kuruşa kadar alınan bu yağ
lar 36 - 39 kuruşa kadar yüksel
miştir. Susam yağlan 48,5, kopra 
yağlan ise 47 - 48 kuruştan veril
mektedir. 

Yumurta Satışları 
Ortodoksların Paskalya yortulan 

dolayısiyle yumurta piyasalarındaki 

işler çoğalmıştır. Yunanistan için 

dün dört yüz sandık yumurta yük
lenmiştir. Birkaç gün içinde daha 

bin sandık kadar yumurta gönderile
cektir. Fiyatlarda yükselme yoktur. 
Yerli sarfiyat için fazla miktarda 
yumurta satılmıştır. Kırmızı yumur
ta haftası başlamış olduğundan sa
tışlar iyi bir yol takip ediyor. 

Ş amilin gözden kaybolmasile 
her şey bitmişti. 

Hayrete şayan bir meseledir ki, 
bir gece evvel görülen bu rüya, er
tesi gün aynen hakikat oluvermiş
ti. Bu rüya, ister hakikat, ister ef-

Usturayı Nasll Tutmah ? 
Ateş, hücum, cidal, boğazlaşma, 

bunların hepsi de bir anda hitama 
ermişti. Şamilin arkasından fırlı-

Yan son birkaç mtirit te, hemen o
rada eriyip, gitmişlerdi.(2) 

Sabahtanberi devam eden bu 
kanlı boğuşmadan yorgun ve bit
kin bir bale gelen askerler, tüfek
lerine, zabitler kılıçlarına dayan
:rnışlar .. dakikalarca devam eden 
derin bir süklıt ile geniş birer nefes 
almışlardı. Ve sonra, evin önünde, 

Üstüste yığılmış olan kanlı ceset
lere doğru ilerlemiye başlamışlar
ch. Ve orada, hazin olduğu kadar 
Ulvt bir manzara ile karşılaşmışlar 
dı, 

Biz burada, yine sükut ediyoruz. 
"'Ve sözü, - tam otuz beş sene çalı
§arak Kafkas tarihini esaslı bir 
6~ette tetkik etmiş olan İngiliz 
l'tlllharriri Con Bediiye terkediyo -
tuz. Bu bitaraf muharrir, manzara
l'ı §U suretle tasvir ediyor: 

<Bu teşrinnievvel akşamının güne · 
f §l batarken Ruslar, bir şey keş-
h:tı:nişlerdi. Bu keşü, Şamilin bir 
d mlede sıçrayıp kurtulması ka-
ar müh· d" 

t 
ım ı. 

( ki taş · ·· - d ·1 rn· evm onun e, yere serı -
n~ş l olan biruh cesetlerin içinde, 
bı_ 5 

•. arın bütün dikkatli nazarları, 
ır 01·· ·· te unun vckarlı, heybetli, muh-
~nı "eh · ·· · d k .. et.... . ır resı uzerın e tem er uz 
"1lŞti. 

c.au .. 1 ~ 
ıt\is1 .. 0 u, son nefesini nlırken, 
Rll'ttı~n:ıanların dua vaziyetine 
~atan bu ölü-

'hif(J~ Evvelce de arzetmi.,tik .. ~a-
' rcıl ~ "' r2) teını sol eli ile kullanırdı. 

,.it~~cızı. mchazlerimiz. bu mü
tuldu ~ bırinin de Şamil gibi kur-

9unu kaydcdiyOTlar. 

sane olsun, asıl hayret edilecek bir 
mesele varsa o da, Şamilin o koca 
asker kütlesini yarıp geçmesi.. ve 
izini birdenbire kaybedebilmesi i
di. 

Şamilin bu büyük ölüm ve ateş 
çemberinden sıyrılıp kurtulabilme
sini, bütün dindar ve mutaas.<ııp Rus 
askerleri, bır mucize telakki etmiş
lerdi: 

- Eyvah .. kim bilir daha neka
dar kardeşlerimiz bu adam yüzün
den can verecek. 

Demişlerdi. 

Fakat bunlar kadar iman ve iti
kat sahibi olmıyanlar ise: · 

- Bu, bir talih ve tesadüften 
başka bir şey değildir. İmam adını 
verdikleri Gazi Mollanın da hiçbir 
silıihla ölmiyeceğini söylüyorlar
dı. İşte .. kanlı cesedi, gözlerimizin 
önünde duruyor. 

Diye, mukabele etmişlerdi. 
Son sözler, doğru idi. Kafkas dağ 

!arının birinci imamı, Gazi Moham
medin biruh naşı, - ölümünün ü
zerinden bir gün geçtiği halde - da
ha haltı ortada duruyordu. 

Ordu kumandanı, bu büyük mu
vaffakıyetin hakikat olduğuna bir 
türlü inanamıyor, civardaki köy -
]erden adamlar getirterek müte -
madiyen tahkikat yapıyordu. 

Nihayet general Veliamunof'a 
kanaat gelmişti ve derhal başku
mandan general Rosen'e parlak 
bir rapor göndermişti. Ve bu rapor-

da: 
(Merbut listede gördüğünüz za-

yiatın dehşetine, ve bilhassa kay
bettiğimiz alay kumandanı kay -
makam Bogdanoviçin kalplerimiz
de husule getirdiği derin teessür 

Sabundan sonra sıra usturaya ge 
lince, insan - önce kimyagerlere kı:r: 
ma~nna karşılık • !fU ustura makine
sini icat etmio: olan jilete rahmet o
kur. Bu icadından kendisi de en az 
elli milyon dolar kar.anmış ama, 
dünyanın bütün erkeklerine de bü
yük iyilik etmiş. 

Eskiden bayağı usturayla tra~ ol
mak herkesin harcı değildi. Halbu
ki ~imdi jilet makine!'lİ sa~·esinde en 
acemiler bile her giin tra~ olabili
yorlar. Bu makinenin kolaylığı bi
ze yüzii uzun uzun sabunlamanın 
sıkıntı!'lını biraz hafifletiyor ... Fa
kat ne olursa ol!'lun, hir gün kim:va-

gerlerden biri beklediğimiz maddeyi 
bulursa hem kendi!ııi milyarca do -
)ar, hem de hiitiin diinya erkekle • 
rinin minnetini kazanacak ... 

Jilet bıçağı nekadar dik tutulur
!'!& perdah, şiiphesiz, o kadar iyi o
hır. Fakat traşın acısı da o kadar ço 
ğalır. Sinek kaydı tra la yii:ı:il pek 
acıtmı~·acak tra~ ara!'ltnda bir orta
sını bulmak i<:in, hu işi tetkik eden 
iki Amerikalı hekim, haylıca uf -
raşmı!'llar. Ustun bıçağile deri ara
sında kaç derecelik 7.aviye bulunma
lı ki, in!'lanın yüıii Rt'ımadan en in
ce perdahlı traş olabil!'iin? 

Yüzünüz pek hassas olup ta ça
buk inciniyorsa usturanın bıçağı
nı deriye haylıca )"akla!o;hrmalısı -
nız: Ancak 25 derecelik bir zaviye 
teskil edebilecek kadar. Vakıa in
san traş olurken u tura bıçağile yü 
zünün deriı.i arasındaki za\·iycyi 
m<'mek için, hiç durmadan, glin)'C 

kullanamazsa da bıcnğı bü. biitiin dik 
tuttuğunuz \·akit 45 derece oldu -
ğunu hatırlarsanız ona göre a ağı 
yukarı tahmin edebilirsiniz. Ustu
ra bıçağını yiizüni.iziin derisine ne 
kadar çok Yaklac;tırırsanız acısı o 
kadar az olur ama, sakal da perdah 
sız kalır. 

Yüziiniiziin derisi daha taham -
müllü ise usturanın bıçağını biraz 
daha kaldırahilirsinh:; bıçakla de
rinin arasında 28 den 32 dereceye 

kadar bir zaviye teskil edecek su
rette. 

Fenni traşta, derinin az çok ge
rihnesi de, tabii, miihimdir. Deri 
çok gerilirse usturadan hırpalnnır, 
az gerilirse perdah edilemez. İkisi 
ortasını bulmak lazımdır. Bu da 
derinin sahibine göre deği~ir. Por
sumuş deriler, hele çukurlaşmış 
yüzlerde, daha ziyade gt"rilmek is -
1er. Bayağı uı.turayla deriyi elle 
germek lazım olrdu. Makinenin bir 
faydası da deriyi. tazyik derecesine 
göre, az veya çok ı:rcrmesidir. Tom
bul yüzlü bir delikanlının iyit'esa
bunlanmış yüziinde hu ustura ide -
ta kendi kendine kayar. 

Sakal kılları herkeste derinin içi 
ne dikine saplanmış ol:o;aydı, herkes 
bir defada perdahlı tra'! olabilirdi. 
Fakat böyle sakallar pek azdır. Sa
kal kıllarile derinin arasında az çok 
açık bir zaviye bulunur. Onun için 
pek çok kimseler tersine istikamet
te traş yaparak yüzlerini perdah et 
miye mecbur olurlar. 

Sakal sert ve sık olursa traş c;Üp
hcsiz daha acıklı olur. Köse ve nt· 
mtı'4k s11kal1ar tabii kolay trRŞ e
dilir. Fakat tra~ işindf' iki defa a
t'ıkh olan be\"87':, hattn ktr sakallar
dır. Acının birincisi beyaz kılların 
ıonyla \'C ıo;ahıınla daha geç yumuşa 
masından ileri gelir. Onlara ii<' da
kika sabunlamak yetismez. Beyaz 
yahut kır ııakallan daha U7.Un miid 
det sabunlamak lıizım olur. Bu u
zun müddet idnde de inc;an ihtiyar
laınakta olduğunu dU~iinür. İkinci 
acı da bundan gelir. 

Ustura bıçaf'tnın İ)"ice keskin ol 
ınasının da, yii7iin acımarnnsı idn, 
lüzumu vardır. Bereket versin ki, 
bunlan :ı1·apan fabrikalar en iyi ce
lik kullanmıya mecbur olurlar. Çiin 
kii celik İn<'e olmazsa in<'eltilemez. 
Ustura hıcağı nrkadar ince nhırıa 
o kadar h •i <"elikten yapıld ığına 
delalet eder ve O kadar az acı \'C -
rir. Tra tan önce ,.e traş ederken 
bıçağı daima sıcak 11u içinde ıslat • 
mayı tabii unutma7.5tnız. 

ZAHiRE BORSASINDA SATIŞLAR: 

Ziraat Bankası, piyasanın ihtiyacını tem in için son günlerde bol miktarda buğday 
çıkarmıya başlamıştır. Bu resimde, alıcıla rı Bankanın satış masasında görüyoruz. 

-·····~ .. ······~~······-ı İHRACAT· 
GUNLUK 1 ıki H~ftada 
PiYASA .. 1 Milyon Liralık 

ihracat 
Nisan ayının birinci ve ikinci haf

taları içinde İstanbul gümrüğünden 
dış memleketlere ihraç olunan Türk 

Ziraat Bankıısının 7-8 çavdarlı yu
muşak buğdaylarından doksan bin 
kilo ve 4-5 çavdarlı sert buğdayla
rından altmış bin kilo satılmıştır. 

Yumuşaklar 5,28 ve sertler 5,20 ku
ruştan verilmiştir. Tilccar malların
dan otuz bin kilo yumuşak buğday 
6,04-6,06 kunışa snWmıştır. 

* Bandırmanın arpnlarından çuval
lı olarak on beş bin kilo Tekirdağ 
teslimi kilosu 4,30 kuru§tan Balıke
sir sal'ı mısırlarındnn on lki bin ki
lo çuvallı olarak vapur teslimi ki
losu 5,15 kuru~tan verilmi~. 

f 
mallarının kıymeti 1.070,374 lirayı 
bulmuştur. İki haftanın ihracatı on 
dokuz memlekete aittir. İhraç olu

J nan malların arasında en yüksek 

t 
kıymette olanlar sırasiyle yaprak 

• tütün, zahire, deri, av derisi, yapak, 
.,. tiftik, zeytin, balık, kitre, balmumu, 
' barsak, yumurta, fındık, ceviz, ba-

* Piyasamıza getirilmiş olan Ana -
dolu malı küçük fasulyalar toptan , 
8,30 kuruştan ve mercimekler 6,20 

f 
kuruştan, kabuklu cevizler 8,20 ku
nıştan verilmiştir. hracnt için bir 
miktar tavıınn derisi adedi 15-16, de- • i ri tiftiklerinln kilosu 70 kuruştan sa i 

ı tılmıştır. 

............. ~·············· 
(Hikayeden Mabaat) 

Yüzü 
Yamalı Adam 

(Başı 6 ıncıda) 

dfğine daha hlıla şaştığım, o parça 
parça gömleğinin içinden bir ka
ma çıkardı ve genç kadının boynu
na sapladı. Yaradan fışkıran oluk 
gibi kan, adamın gömleğini boya
dı, asi general kollarını bir kere 
daha kadına dolayarak, uzun uzun 
öptü, onu.-

B ütün bunlar o kı.dar kısa 
bir zamanda oldu ki, kimse 

forkınR bile varmadı. Derken, ne
ferlerden bazılan faciayı anladı -
]ar ve korku ile bağırdılar. Ahba
bın üzerine çullanarak, kızı çekti
ler ve eğer, yaverlerden biri kızı 
tutmasaydı, za\·alh olduğu gibi, ka
nsile yere düşecekti. Genç kadın, 
kendini kaybetmişti. Onu toprağa 
yatırdılar ve yüzlerinde engin bir 
kederle seyrctmiye başladılar. 

İhtilalci vurduğu yeri pek iyi 
bilen bir adamdı. Onun için kanı 
durdurmanın imkan1 yoktu. Ara
dan birkaç dakika geçmişti ki, genç 
kadının yanında eğilerek durmuş 
olan yaver ayağa kalktı, ve: 

- Öldü, diye fısıldadı .. 

İhtilalci general, istavroz çıkar
dı. 

Hükumet kuvvetlerine kumanda 
eden general sordu: 

- Neye yaptın, bunu! 

- Çünkü onu seviyordum. 

Orada bulunanların hemen hep
si içlerini çekti, ve asık suratlarile 
katili süzdüler. General de bir raüd 
det gözlerini ayırmadı ondan, son
ra: 

- Bu asil bir harekettir. Ben 
böyle bir adamı kurşuna dizemem. 
Generali otomobilimle hududa ka
dar götürünüz, dedl. 

Sonra sevgilisini öldüren bizim 
ahbaba dönerek ilave etti: 

dem gibi maddelerdir. 

Bu miktarın 278,473 lirası Çekos
lovakyaya, 177 ,938 liralık mal Fran 
saya ve snasiyle 174,744 liralık i
talyaya, 94,434 İngiltereye 78,187 
Rusyaya, 62968 Mısıra, 61867 Al
manyaya, 54,933 Polonyaya, 22,600 
Amerikaya, 18086 Belçikaya, 16296 
Rumanyaya 12,237 Yunanistana, 
6,940 Bulgaristana, 4,918 İsveçe, 
3,204 Holandaya, 1131 Litvanyaya, 
914 Suriyeye, 443 Danimarkaya, 68 
liralık mal dahi Japonynya gönderil
miştir. Çekoslovakynya ve Mısıra 

en ziyade yaprak tütün gonderilmiş
tir. 

RORSALARDA: 

Hayvan Borsasında 
Dün Hayvan Borsasında satılan 

koyunların miktarı nisbeten artmış

tır. Satılanlar 576 beyaz karaman, 

281 dağlıç, 74 kıvırcık, 125 karayaka 

ile 2935 süt kuzusu, iki öküz, iiç 

inek, on üç manda ile bir malaktır. 

Bu hayvanlar kesilmek üzere mezba 

haya gönderilmiştir. Bugünlerde 

kuzu satışlan biraz artmıştır. Kuzu
lar da irileşmiş olduğundan bu mik

tar kuzu 57591 kilo tartılmıştır. 

CEMİYETLERDE: 

Halk Bankaları için 

Faaliyete Geçiliyor 
Küçük sanatkarlarla küçük iş sa

hiplerini himaye için hazırlanan 
Halk Bankalan ve Halk Sandıkları 
teşkiline dair kanun tatbik mevkiine 
konulmak üzeredir. Bu kanun, yur
dumuzdaki bütün küçük sanatkar
larla iş sahiplerini alakadar etmekte 
dir. Kanuna göre Halk Bankası ve 
Halk Sandıklarının sermayeleri bu 
müesseselerin ilk kurulduğu vakit 
sermayeye iştirak etmek üzere hazi
nece yapılacak iştirak hissesi hazi
n~c mevcut tahvillerin satışı ile te
mın. ~l~na.~akt.ır. Bu tahvillerin kıy
metı ıkı yuz bın liradır. 

Gümrük Komisyoncular• 
İstanbul Türk gümrük kom· . ısyon-

culan Pazartesi gilnü senelik kongre 
lerini yapacaklardır. Kongrede ko
misyoncu ile tüccar arasında k • 

anunı 

sıfatı olmıyan mutavassıt .. . 
- Mert bir insan sıfatile, size en 

derin minnetlerimi takdim ederim. 

Yaverlerden biri arkadaşın omu
zuna dokundu. O da hiçbir şey söy
lemeden iki neferin arasında i

lerliyerek, kendisini bckliyen oto
mobile bindi. 

zumrenın 

iş yapamaması için talimatname ta-
dil olunacaktır Gümru"" kJ d 

· er e ehli-
liyetnameli olarak çalışnn 130 komis 
yoncu vardır. Ehliyctnam . 

1 esız o an-
lar dört yüze yakındır. 
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BAŞMAKALEDEN MABAT) 

18 Senelik 
Varlığımız 

---·-----~----· .. Yeni Sovyet Büyük 
Elçisi Diyor ki: 

(BQf\ 1 itıeide) 

içtimai ve iktısadi bakımdan tam bir 
yeni varlık yaratmıştır. 

Q n sekiz sene içinde milletin ıl-
muı, görüşü, ruhu tamamile 

değifD1iştir. Kendi kendine tam bir 
itimat ve saygı bağlamıştır. Hiçbir 
yabancı milletin peyki olmamak, 
kendine sadık kalmak, latikW hak
kma herkesi hürmet ettirmek husu
sundald azmi peklefnıiftir. 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) cloltatne Sovyet - Türk teması, 
- Yeni Sovyet büyük elçisi B. Te- lektif emniyet esasına müstenit 
rentiev, bugün saat 11 de Büyük sim kabul etmez barışın teminine 
Millet Meclisi reisi B. Abdülhalık rıyan mühim bir amil olarak da 
Rendayı, saat 11,30 da da Bqvekil müessir bir rol oynıyabilecek 

B. Celü Bayarı ziyaret etmif, ve Baş Türk - Sovyet dostluğunun bund 
vekille yarım saat süren bir görüş- 90nraki takviyesinin ve tahkim 
me yapmıştır. mek suretile, ·ileri insanlığın mü 

Yeni Sovyet büyük elçisi, Anado- arrız kuvvetlerin milletler arasın 

lu ajansına fU beyanatta bulunmuş- yeni bir kanlı ldtal çıkarmak h 
tur: ıundaki cinai teşebbüslerine k 

Bu 18 sene içinde yeni bir nesil 
Yetifmi§tir. Yeni devlet onlanndır. 
Bqka bir maziyi tanıyan nesil; çok 
ağır intikal yükünü onlar için tap
llllf, yeni temelleri onlar için bazır-

"- Sovyetler Birliği hükumetini olan mücadelesinde kıymetli bir 
dost Türkiyede temsil etmek gibi şe- mil olacağına asla şüphe yoktur. 
rem ve o nisbette de mesuliyetli bir Sovyyetler Birliği ile Türkiye 
vazifeyi bana tevdi etmiş olmasın- sındaki münasebetleri büyük 
dan dolayı bulduğum derin ve sami- memnuniyetle görüyor ve tesbit 
mi sevinci Türk matbuatı vasıtasile yorum ki, ekonomi, ticaret ve k 
ifade etmek fırsatını bulduğumdan tür sahalarında da müterakki 

lamıftır. Genç devletin uıl sahibi ~ 
dolayı pek ziyade memnunum. şekilde inkişaf etmektedir. So 

yeni nesildir. Büyük emanet, hergün 
bir parça daha onların omuzuna ge- Köılıer nehiyainin ulzeleclen sonraki hazin manzarası (Ulu lolo muhabirinin resimlerinden) 
çiyor. Yeni devletin kurulu§ günü
nün çocuklann, gençlerin bayramı 
olması çok tabiidir. F eliketzedelere Yardım 

Bundan önce de bu çok misafir- endüstrisinin ve teknisyenle 
perver memlekette bulunmuştum. Kayseri ve Nazillideki büyük do 
Birkaç sene evvel güzel memleketi- ma fabrikalarının inşasına iştirak 
nizde yaşamış, çalışmış ve en iyi ha- ri, ekonomik münasebetlerimizi 
tıralarla ayrılmıştım. ni bir tecrübe ve ezcümle endüstri 

Şimdi Sovyetler Birliğinin büyük teşriki mesai tecrübesile zengini 
tirmiştir. 

M>dem Türk devletinin kurulu- s z 1 1 1 E ç k 5 
ıunun yıldönümü, en büyilk on e ze e er n o 

bayramımızdır. Bugünü normal w-
rette coşkun bir sevinç içinde geçir-

elçisi sıfatile büyük bir memnuniyet 
le geliyorum; karşılıklı menfaatleri
nin, Türk devlet adamlarile ve bil
hassa Başvekil ekselans Celü. Bayar 
ve Hariciye Vekili ekselans Tevfik 
Rüştü Arasta yaptığım ilk temaslar, 
milletlerimiz ve hükumetlerimiz ara 
sında mevcut çözülmez dostluğun 

istikrar ve kuvvetini tebarüz ettir

memiz için her sebep vardır. Bunun- v · ı A tt T h e b t y t 
~:;:~;~f: :~ ı aye e a rı a ap ı 
zin sıhhatine olan derin alAkamızdan (Ba.ıı 1 bıcide) 
ileri geliyor. Atatürk bugün bir ne- le · d -1- alı ld .ıh. tesbit 1..ah . . . . . nn e o u ve yar o u6 y 

a. et ve ıstırahat devresı geçınyor. ed"lm"şt" 
Sıhha ı ı ır. 

ti için endişe uyandıracak hiç- ş· di k d ~d edil aIA 
b

. ım ye a ar eı e en m u -
ır sebep yoktur. Bununla beraber ta - k k zasına ba~lı A 

At - k . • ma gore, mer ez a 6 -
atür , mıllı varlığımwn okadar lı k"" ·· d 1 -ı- b" r lı A _ .. rap oyun e o u, ır ya a , va-

buyük ve kıymetli bir parçasıdır ki nos kazasında bir ölü vardır. 
o~un sıhhat~e .taallu~ eden ~ kü- Sungurlu kazasına bağlı Çugül ve 
çük .• ~esele u~er~d~ tıtrememız ç_<>~ Tatlı köylerinde de mühim tahribat 
tabııdır. Ataturku, ınsanların fanili- olmuştur. Tatlı köyünde enkaz altın-

~!!!!!!!!!!!IJ!!i!!ii!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!~~ lümüdür. Memduha,, yalnız Akpı - miştir. 

Sl•z de nann değil, o civarın en güzel kızı Filhakika, Sovyet - Türk müna-
diye anılırmış .. Henüz 16 yaşında i-

sebatı geçici mülüıazalara veya si-
miş.. Bütün köy halkı onun yasım yasi mütalealara değil, karşılıklı ha
tıituyor. Memduha fakir bir kızmış .. 

Yı d kiki menfaat, mütekabil anlayışa ve 

ar lm Anası, iki gözünden dökülen yaş-
müşterek sulh emeline sağlam bir 

larla, §Öyle anlatıyor: tarzda istinat eylemektedir. Bu 
- Onu ben il ayranile ve dişim - dostluk, bir taraftan Rus Çarlık siya 

Edl•n l•Z den ayırdığı~ azıkla büyüttüm. Bu setine kat'i olarak nihayet veren ve 

ğinin müsaade ettiği en azamt müd- da kalan Ahmet oğlu Süleyman öl-
~et z~ı:ında, tam bir sıhhat ve faa- müş, kardeşi Ömer yaralanmıştır. 1 fBaıı. ı inddeJ 
ıı:et ıçınde b~şı~ızda ve ~ramızda Avcı köyünün camii yıkılmıştır. ı ı zınıı•I TUrk Anonim Şirketi feli • 

gormek, her Türkun en derın ve sa- Kırşehir dahilinde 328 köyde zelze ı kıtı utr•m•ı v•t•nd•tl•r• bir yudım 
mimi temennis~dJr. Şifa ~ulmuş bir le hakkında esaslı tahkikata girişi!- da bulunmak Ozırı 110 metro mlkAbı 
raha~zlığı takıp eden bır nekahet miştir. Her köyde ölü, yaralı, yıkı • 1 kereatıyl emre Am•d• bulundurduOu· 

yaşa getirdim. Allah, yavrumu ba- her milletin tam bir siyaset, ekono
na çok gördü. mi ve kültür, istiklil ve inkişaf hak-
Memduhanın hazin ölümü hikAye kına hürmet ve riayete müstenit pren 

sine şunları ilave ediyorlar: sipleri, Lenin ve Stalin prensiplerini 

ve istırahat devresinde; sıhhatinin lan ev, hasara uğrıyan binalar tes _ nu gazetemize gönderdlOI bir mektup 

günden güne iyileştiğini, istirahat bit edilmektedir. Netice alındıktan la blldlrmektedlr. 

Memduha, zelzeleden biraz evvel ilan eden büyük sosyalist teşriniev
davetli bulunduğu bir köy düğünü- vel ihtililinden, ve diğer taraftan da 
ne gitmek üzere hazırlanıyormuş.. Türkiyede Sultanların imparatorluğu 
Aynanın karşısına geçmiş.. Süsleni - yerine muzaffer milli kurtuluş hare
yormuş .. Uzun uzun saçlannı düzelt -

devresinin müsaadesi derecesinde sonra, Kırtehlr viliyeti, vaziyeti DUn, yardım ıtetımlze ııave edllett· 
ler •f80tdadu: 

memleket ve miUPt islQri;ylıc u~CI09 b1• -- kal'-...ı.- w&H= .. • ou,,u _ _ 

ketinin neticesi olarak bihakkın mil-
miş .. Yanında akrabasından Emine ll hA1•• • d ik d ba 
:- · _. ,h.ir k•s 4A.ba . aAımıyete ayan.(Ul ti ar, -

ır~- .......-n- -ı'" ~...,.. ~. 

tığını bilmek; kalbimize elbette ra- cektir. .. ~ Şiiilli'-:rtırk mflletlntn tefi Atatürk 

hat verir. Bununla beraber kurduğu Açıkta kalan vatandaşlann ilk tah 
milli ve modem devletin yıldönü- rninlerden çok daha fazla olduğu anla 1 
münde bütün düşüncelerimizin ve şılmıştır. Kızılayın gönderdiği 300 
dileklerimizin Atatürkün üzerinde çadır kAfi gelmemiştir. 
toplanması ve önderimize tam afiyet Kırşehir valiliği Köşker köyleri 
ve saadet dilememiz çok tabiidir. için 1000, diğer köyler için de 500 

çadınn gönderilmesini istemiştir. A-

I kinci üzüntümüz, Kırşehtr ve çık.ta kalan feliketzedelerin mecmuu 
Yozgat taraflarında zelzele 30 binden fazladır. 1 

yüzünden sevgililerini kaybeden, Yapılan ilk fenni tahkikat, zelze
yurtsuz kalan binlerce vaUmdaşa lenin ufki olduğu merkezindedir. 
aittir. Türk milleti, birliği ve milli Toprağın altındaki muazzam bir ~ 
tesanüdü en ağır imtihanlar ve tec- küntü dolayısile vukua geldiğini an
rübeler neticesinde elde etmiştir. Bf- latan hadiseler görülmektedir. 
rimizin feliketi hepimizin feliketı- Ztırar rören vilGyetler : 
dir. Feliket içindeki vatandqlarımız ---------
için hepimiz üzülüyoruz. Tesanüdü- Ankara, 22 (Tan muhabirinden)
müzü ortaya koymanın en canlı ve Zelzele sahasında açıkta kalan fe -
halis yolu, onlann yaralanın sar- liketzedelerin bannmalan için Kı -
malı: için elden geleni yapmaktır. zılay tarafından Kırşehir viliyetine 

18 inci· yıldönümünde 18 senelik yeniden 300 ve Yozgat vilayetine de 
mazimize iftiharla bakıyoruz. Fakat 100. çadır gönderilmiştir. Sikiler ve 
kendimize layık mevkie varmak için Şefaatli istasyonlarındaki binalann 
önümüzde aşılacak büyük müşkül- hasara uğraması yüzünden açıkta 
ler, zahmetli vazifeler olduğunu hiç- kalmış olan inhisarlar ve buğday ser 
bir zarnan unutmuyoruz. visi mübayaa memurlan için de lü-

Gün geçtikçe kendimize saygımız zumu kadar çadır gönderilmiştir. 
artıyor. Önümüzdeki çetin vazifele- Dahiliye Vekaleti zelzele hakkın • 
rin ehli olduğumuza haklı olarak iti- da bütün vilayetlerden telgrafla ma 
mat bağlıyoruz. Geride kalan 18 se- lQmat istemiştir. Şimdiye kadar 57 
nelik devre buna en canlı """idi· vilAyetten cevap gelmiştir. Bunlar a
mizdir. r-• rasında 19 vilAyette zelzele hissedil 

miş, fakat hasar olmamıştır. 33 vi-
Ahmeı Emin YALMAN liyette 181'91Dtı kaydedilmi§tir. 5 vi- ,I 

!ayette ise hasar vardır. Hasara uğ-

Mi 11 t: tler nyan vilayetlerimiz: Ankara, Yoz -
gat, Kırşehir, Kayseri ve Çorum • 

Cemiyeti ~U:~aııı Memduha ı 

101 81 Dünkfi yek<ln 
2 00 G6ınrükçü İlhami Ahmet 

Ömekal 
10 00 

ao oo 

5 00 

25 00 

ao oo 

2 00 

20 00 

20 00 

5 00 

25 00 
30 00 

şo 00 

Ketencilerde Sabuncu hanı 
carldesinde No. 33 emnlyet 
mağazası Mols A. Pardo 
İstanbul Tahtakale caddesi 
No U kn1asiyecl l\afael Alul 
Aşır dendi caddesi No 20 
iplikçi Hafnı !. Alatan 
Sult.ınhamarnında lrAtıt tile 
carı S. ve V. Pardo Rok• 
Sirkecide araba vapuru ha
mallan bölQÜ 
Beşiktaş Abbasağa mahalle
ıil Lotl»bce mkaiı No 8 
Muhiddin 
Galata Billllr hanında No. 
3-4 avukat Jak Hatem 
Galata Billllr hanında No. 
3-4 avukat ~yon Galin 
Sirkecide TAN oteli sahibi 
Hasan AklSzden 
Sovyet konsoloslulu 
Ccrrııhpaşa hastanesi g& 
klinitf doktorlan 
Kurturus fpJlk: ve mensucat 
fabrikası Limited ŞlrkeU 

395 111 Yakôn 

* FelAketzedelere yardım için Eminö-
nü Kwlay ıubestne yapılan .Jardunla 
rın mütredlı.tı aptıdadır. 
Lira K. 

11 kucağında da uç yaşındakı kız kar- b 1 Tü k" B "" ilk. M"ll t M 
d ~ i ta Dü.ırr:• h lığı u unan r ıye uy ı e ec-
e~.n şıyormuş.. 6 ... n azır liai . . 

bttmlf .. Memduha, tam kapıdan çıka- . tarafından deruhte edilen yem 
cağı zaman facia vukua gel . bır devlet kurulduktan aonra müm-

' mış.. kün olmuştur. 
Memduha, ne o düğünü, ne de 

1 kendi düğününü görmeden gitti.. O dostluk ki, yalnız slyaaet adam-
Yanımdaki ihtiyar kadına. dülün lannın vicdanından değil, iki komşu 

evindeki yeni gelinin ve yeni güve- memleket halk kütlelerinin de ru
yin nerede olduklarını sordum. Ka - bunda kök salmıştır. 
dıncatız. yere çömeldi. İki elini yü - Halen, münhasıran gergin olan 
süne kapadı. Hınçkınyordu. Başını enternasyonal bir vaziyet içinde. bu 
havaya kaldırdı. Elile, arkamızdaki 
köy mezarhfını göstererek: 

- Orada... Orada işte.. dedi.. Dü
jihı olmadı.. göremediler düğünü .. 
Köydüğününe hazırlanan Akpınar 

şimdi, yeşil yamaçlan, taze çiçekleri 
ile, mezarlığa doğru yaslanmış bir 
bozuk çelenk gibi uzanıyor. 

F elliketzeJelere yardım : 

Zelzele felAketl rurdun Jıer tara -
1
; fında derin bir teessür uyandırmış-

1 

tır. Birçok şehirlerimizde, feliltetze
delere yardım için. halk iane topla -
mıya baflamıftır. Bu arada Trabmn-
da, Uşakta yardım listeleri açılmış -
tır. Kırşehirde toplanan iane mikta 
n iki gün içinde birkaç bin lirayı 
geçmişür. 

Beyoğlu Halkevi de bir yardım lis 

Rumanyada 
Geniş Bir Casus
luk Şebekesi 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador ajan
sı tebliğ ediyor: 

"Oemirmuhafızların faaliyeti hu 
kında dahiliye ve adliye nazırlar: 

tarafından verilen izahatı müteakip 
nazırlar meclisi 20 nisanda şu kararı 
vermiştir: 

1 - Kordeanu'nun biribirini mü-

25 oo H\i8e7fn Erkan test açmıştır. İzmirde de felaketzede-

teakip kurduğu "Arkanj Mişel., ''De
mirmuhafızlar,, ve 1'Herşey vatan 
için,, teşekküllerinin ilgası hakkında
ki karar ipka ve bu teşekküllere ait 
emlak devletin müdafaası hakkında
ki ahkamına tevfikan tasfiye edile
cektir. 

25 00 htihal D. T. A. S. lere yardım için valinin başkanlığın-
10 00 Necip ve Nuri Hancı da b. komis t 
10 00 Şevket ZObtQ Özkardetıer ır . yon toplanmıştır. zmir 
10 oo Faik LQW Kızılay §Ubesi Klrfehir köyleri için 
10 00 Yani Lambrinidia 1750, Yozgat köyleri için de 250 lira 
10 00 Mehmet Emin j göndermiftir. 

! : '!i.1!:u~u!ı~:raci•· ı Sefirlerin taziyelleri: 
5 00 Karaman otlu 
5 oo M. Rltat ı · Ankara. 22 (Tan muhabirinden)-

T op~antısında 

2 - Dahiliye nazın devletin em
niyeti için tehlikeli olacak bir ha
rekette bulunan veya böyle bir ha
rekete teşebbüs eden phıslar için 
mecburi bir ikamet mahalli tayin et
miye sallhiyettardır. 

Kırşehlr, 22 (Hususi surette gi _ s oo Behçet Hıfzı Dost devlet elçileri hükumetiınize, 
den arkadaşımızdan) - Zelzele mın- ı 6 00 hak Albert Behar ı : hükumetlerinin taziyetlerini ve şah- 3 - Adliye ve millt müdafaa na-

(Başı 1 incide} 
değiştirmek üzere Şili tarafından vu 
kubulan teklif. 

Haile Selasiyenin Cemiyetin mü
zakerelerinde mümessil bulundur
mak hakkın~aki talebinin pek nazik 
bir vaziyet ihdas edeceği beyan edil
mektedir. 

Bazı siyasi müşahitler. nikbin dav
ranmakta ve meclis Uasından birkaç 
kişinin "Habeşistan mevcut olmadığı 
için Haile Selasiyenin mümessilleri
nin içtimada bulunamıyacaklarını., 

söyliyerek müşkülltı bertaraf edecek 
lerini ümit etmektedirler. 

tak 5 00 Azmi Tezcan _. •~-.,,rlerini blldı"rmektedı"rler. İn zırlan mücrimleri mahkUm ettırm~k asını dolaştıkca, facianın nekadar 31 ~u 
büyük olduğu daha ziyade anlaşılı - : : Deilnrıenclyan giltere büyük elçisi Persi Loren Kır- i~in adliye nezdinde takibatta bulun-

Sö. ki L Kondopuloe ı -bir zelıeleslriden dolayı Hariciye mıya mezundurlar. yor. nen oca ar, yıkılan yuvalar, 3 oo T. NeapolJtaki r-

ıkt kalan Vekı·ııne· .... ı.~ •-~ur·· }erini bildır" en Dahiliye ve adliye nazırJan bil· aç a kimsesiz vatandaşlann 3 00 Gavrllidis ~-- ~ 
manzarası insanın içine derin bir ör- 1 2 00 Danyeliclis mektubundan aynca, Hariciye Ve - hassa, elde edilen evraktan geniş bir 
penne veriyor. 1 2 00 Yuvan kaletine bir nota göndererek Büyük casusluk şebekesinin mevcut olduğu 

2 00 AndoruncUa b · Akpınar köyünün hali yürekler a- 2 00 Britanyıa hükılmetinin taziyetlerini anlaşıldığını te aruz ettirmışlerdir. 
M. Müslim 

cwdır. Bugün köye ujradıltm za • 2 oo Toma bilc:Umıi§tir. Hariciye Vekilimiz. bü- Kordeanuya ait bir dosyan1n tet 
man, otomobilimin etrafını nifanh • 2 00 Rıu (JOtif) yük hlçiye cümhuriyet hükt1metinin kikinden bu hareketin polis müdüri-
sız kalmtf delikanlılar, '9ini kaybet- 2 00 Patrlkil'OI derin tefekkürlerini beyan etmiştir. yetinde, emniyeti umum.iyede ve bü-
miş ihtiyarlar, anasız yavrular sardı. ı 00 Haeı Azim İngiltere elçisi. aynca Dahiliye Veki yük erkinıharbiyede muhbirleri bu-

Çocuklar Kızılayın verdiji pideleri .! : ~!;f vatandqlann ,,.r- U V C. H. Partisi Genel Sekreteri B. lunduju anlaşılmıştır. 
yiyorlardı. Bu felaketzedelere kucak dım 7ek6nu. Şükrü Kayaya teessürlerini bildiren Oijer bazı evrak ile de ecnebi te-
açan devlete, Atatürke dua ediyorlar. - - bir telgraf çekmlf, B. Şükrü Kaya bu şekküllerle bu hareket arasında irti-

Köyde dinlediğim binbir acıklı hi- 190 00 Yeltan telgrafa tefekkür telgrafı göndermiş bat tesis edilmif olduğu tesbıı edil-
~yenin en hazini, Memd11hanın ö - ll!l•l!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!ll!l!!!!!l!!!!l!!!!!!!i!!!ll tfr. miftlr. 

Geçen sene aktedilen tic*et 
ahedesi ve ödeme anla§Ulllsı, iki m 
leket arasındaki ticaret miınase 
rinin normal yürümesi, ve mü 
inkişafı içi icap eden bütün unsur 
n vermektedir. 

Sanılınaz ve vefalı Tilrk -
yet doıtlutunun bundan son 
inldpfından tamamen emin o 
rak, barıtın muhafazası ve 
milletin terakkisi için emin 
ınmaa olan bu maksada eriflll1 
biltlin kuvvetimle çalıpcafım. 
Bu yolda yalnız Türkiye cü 

riyeti hükUmetinin değil, ayni 
manda Türkiye efklrı umumi 
ve keza teşriki mesaisini fevkall 
takdir ettiğim Türk matbuatının 
vamlı müzaheretini bulacajıma 
nllm. 

Elektrik Şirketi 
nin Hesapları 

(BQ.f1 l incide) 
leti, bozuk n Jıekımaız olu lst8D 
Elektrik tesisatının herhangi bir 
llkeye sebep olmaması için. 
Z1 tedbirler !alacaktır. Şirket bo 
tesisatı ikincikiııun başından iti 
ren tainir etmeyi ve yenilemeyi 
bul ettili halde, bu taahhüdünü y 
mamıştır. 

Gelen kontrol heyeti, şirketin 
lunduju Metro hanın altıncı katın 
aynlan dairede çalıf!lllya batlam 
tır. 

Bütün hesaplar ve varidat faz 
da bu arada kontrol edilmek 
Şirkette para tahsili ve masraflar 
cak kontrol heyetinin vizesile ya 
lacak, vizesiz hiçbir muamele o 
yıcaktır. 

Romada Yeni 
Temaslar 

(Bflf' 1 itıcide} 
lafl'Jlıya m6ni olan engeller kal 
mış olacaktır. 

Umumi kanaate göre, iki taraf 
rasında, İngiltere ile İtalya ar 
ki esaslar dairesinde İtalya ile 
sa arasında da bir anlaşma nu.~-, 

caktır. 

General MetcıMcuan telvah 
Londra, 2Z fHususi) - Y 

nistan Başvekili General Me 
saa. Balkan Antaab reisi aıfati 
İqiltere - ttalya anlqm 
Mister Chamberlaln ile 8 

Muuollnlye rönderditf iki te 
la tebrik etmlıt ve anla 
antant cle•letlerinl hoşnut et 
al hilclirmlştir. 

lllıalıı ıanıdılrtan ıonra e1' 
Londra, 22 CA.A) - Deyli T M 

raf gazetesinin bildirdiğine görer:J. 
giliz - İtalyan anlaşmasının -
yet mevkiine girmesini müte' ~ 
Lord Pört, ~'İtalyan Kralı ve il' d 
şistan İmparatoru .. na yeni itiılll .4 
mesini takdim edecek ve bunu ıO'"i 
akıp tekaütlüğünü istiyecektir· 

Londra, 22 <A.A) - Harbiye 
zın 8. Hor Belişa, bugün Maltl ' 
tayyare ile hareket ederek öj 
sonra Romaya varacak ve pek 1' 
temel olarak daha bugün B. )1 

lini ile bir afÖrüpned• bulunat' 
8. Hor Belifa. yarın da rn 
İtalyan nazırlan ile görü~ 
Pazar sabahı Londraya harekeC 
cektlr. 
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23 - 4 - 938 TAN 

Satıhk Voli G E M 1 C 1 L E R " 
IstanbuL 3 uncu icra Memurlu- Hiçin Kuvvetlidirler? 

ğundan: Ipotek Cihetinden paraya Çok cskidcnberi hekimler, gemi-
çevrilmesinc karar verilen Boğazi- cilerin ve denizde çalışanların zinde
çinde Istinye Mirgim caddesinde es- liği ve vücutlarının sağlamlığını kıs
ki 2 mükerrer numara ile murakkam men her vakit Katran buharı tema
Ayazma nam mahalde bir tarafı Ka- sında bulunrfıalarına atfederler. Fa
pan naibizade Halim Molla sahilha- kat bir vakitler kullanılmasının güç
nesi bahçesi ve bir tarafı mukad- lüğündcn dolayı bu hakikat ancak 
dema taş çıkar arsai haliyeye "münte- katrana tıbbi şekiller verilmeğe baş
hi olan Voli mahalli ile mahdut Voli lıyalıdanbcri isbat edilmiştir. Katran 
mahallinin on iki bin dokuz yüz alt- eskidenberi yalnız hekimlerin değil 
mış hisse itibarile dört bin iki _yiiz köylülere varıncaya kadar her sınıf 
0? i~~ hisscsile taş iskelesi mahalli- halkın dikkatini celbetmiş ve kulla
nın ıtıbarı mezkurdan üç yüz hissesi nılmıştır. Içerlerine katran sıvaştırıl
açık arttırmaya konmuş olup 30.5.938 1 mış testilere su konularak içildiği 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat herkesin maliimudur. Hatta bugünün 
on dörtten on altıya kadar dairemiz- kodeksinde bile el'an bu usulün cari 
de açık arttırma yapılacağını ve art- olduğunu bütün eczacılar ve dok
hrma bedeli mezkur hisselerin tama- torlar bilirler. Memleketimizde kat
rnına takdir edilen kıymetin yüzde ranın bu kıymetli hassalarından is
yetmiş beşini bulduğu surette alıcısı tifade çareleri düşünülmüş bundan 
uhdesine ihalesi icra olunacağı aksi 40 sene evvel birinci olarak katranın 
halde son arttıranın taahhüdü baki bütün nafi hassalarını haiz olmak ü
kalmak üzere arttırma on beş gü.n zere KATRAN HAKKI EKREM is
müddetlc temdit olunarak 14.6.938 minde bir mayi istihsal edilmiştir. 
tarihine müsadif Salı günü keza ayni Bu ilaç yapılmazdan evvel yurdu
saatte müzayedesi yapılacak olan muza ecnebi memleketlerden binler
ikinci arhrmasında en çok arttıranın ce şise gelirdi. Fakat KATRAN HAK
üstünde bırakılacaktır. KI EKREM çıkınca ve bunun pek 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2285,50 lira olan 14 kalem Galvanize saç ve çelik

ler açık eksiltme usuliyle 7-5-1938 Cumartesi günü saat 10,30 da Sir
kecide 9. uncu işletme Satın Alma Komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Kapah Zarf Uıullle Eksiltme llcinı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 

Takdir edilen kıymet: Satılması kıymetli havassı o vakitki meclisi tıb-
1?ukarrer hisselerin heyeti umumiye- biyei mülkiye ve sıhhıyei umumiye
sıne (5500) lira kıymet takdir edil- ce ve hıfzıssıhhai umumiye müfet
rniştir. Arttırmaya girmek istiyenle- tişliğince tasdik ve takdir olununca 
rin takdir olunan kıymetin yüzde ye- ecnebi müstah1.aratına olan rağbet 
di buçuk nisbetinde pey akçesi veya zail olmuş ve bu yeni müstahzar 
ulusal bir bankanın teminat mektu- kullanılmağa başlanmıştır. 
bunu vermeleri liı..zımdır. Hakları ta- Her gün yeni yeni birçok tıbbt 
pu sicillerile sabit olan ipotekli ala- keşfiyat olduğu halde Katran suyu
caklılarla diğer aliikadarların ve ir- nun henüz kodeksde muhafaza edil
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını miş olması ve KATRAN HAKKI EK
hususile faiz ve masarife dair olan REM'in 40 senedenberi şöhretini mu
iddialarını ilan tarihinden itibaren hafaza etmiş bulunması katranın ne 
yirmi gün zarfında e\Takı müsbitele- kadar faydalı olduğu ve tababetin 
rile bir~i~te dai~e~ize bildirmeleri kendisinden feragat edemiyeceğine 
muktezıdır. Aksı halde hakları tapu en kuvvetli bir delildir. Esası nebati 
sic~ll~rile sabit olmıyanlar ~atış be- Katran olan :KATRAN HAKKI EK
delının paylaşma~ından· ha:ıç kalır- REM nerelerde kullanılır? KATRAN 
lar. Mezkur gayn menkulatın bil- HAKKI EKREM b" · hh. d' w • · 1 . . ırı sı ı ıgerı 
cu_m e vergı ~rçları ıle dellaliyc res- hastalıklnrı tedavi için kullanılır. 
mı sa_tış 'bedelınd?~ istifa olunur. 20 Sıhhi olarak kullanılmak matlup ise 
s~n~lık vakıf tavız.ıye bedeli ahcı!a bir litre suya 1 çorba kaşığı katıla
~ıttır. ~aha fazla malUmat almak ıs- rak adi su yerine içirilirse kullanan
tıy.enle:ın 2.5.938 tarihinden itibaren lara gemicilerin bulundukları şera
daıremızde nçık ve asılı bulunduru- itte bulunmuş olacaklarından zinde
lacak arttırma şartnamesini ve 934/ liklerini muhafaza etmiş olurlar. Bu 
1544 numaraya knyıtlı dosym:ma mü- suretle hazırlanan su sıhhatte o
:.acaatla icap eden izahatı almış ve ~an herkes tarafından ve bahusus 
oğrenrniş olacakları ilan olunur. gayri müsait şeraitte yaşıyan fabri-

TASHIH - Dünkü nüshamızın ka ameleleri ve işçileri tarafından 
11 nci sayıfnsında neşredilen tstan- istifadeli bir surette kullanılabilir. 
bul asliye 3 ünaü Jıukbk mahkemesi KATRAN HAKKI EKREM ilaç 
ilanının dosya numarası 937 /1842 olmak üzere günde beş tatlı kaşığı 
yuzılacakken sehven 937 /1342 şek- yarımşar bardak su veya süt ile içi-
linde dirilmiştir. Tashih olunur. lir. 

B 
Katranın tesiri vlicutteki bütün 

Askeri Kıtaat gışayı muhatiler üzerinde ve bilhas-
1 lanları sa akciğerlerde ve nefes borularile 

idrar yoUarındakilerde ve mesane 
nezlelerinde görülür. Bunların nezle Bir çiftine tahmın edılen nyatı 

180 kuruş olan 6285 çift deri eldiven ve sair hastalıklarından dolayı artan 
ürazatını azaltır ve keser. kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu suretle en müz'iç öksürük ve 
Şartnamesi her gün M. M. Vekaleti 

bronşitlcri geçirir. 
Satınalma Komisyonundan parasız a-
lınabilir. Ilk teminatı 848 lira 50 ku
ruştur. ihalesi 11. Mayıs 938 Çar
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ile teminatla
rile teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. "824,, "2261,, 

SIRT AGRISI 

Istan'bul Uçüncii. Icra Memurlu
ğundan: Mahcuz olup satılmasına ka
rar :verilen ve 5/12/936 tarihinden-

Bu işe girmek istiyenlerin nizami vesikalariyle birlikte 171,45 liralık 
muvakkat teminat mektuplannı hamilen Komisyona müracaatlan lazım-

1. - 7 - 4 - 938 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak üzerc:ı 
eksıltmeye ko?ulan Demirköy kazasına tabi Ayastafanos köyünde ya-
pılacak 6626 lira 15 kuruş keşif bedelli gümrük muhafaza bi · . nası ınşaa-
tına tahp zuhur. etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı m dd i dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2244) 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sarıköy - Mihaliçcık yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometreler ara

sında ''11571.19., lira keşif bedelli yeni şose ve sınai imalat inşaatı 28/3/ 
938 tarihinden 18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip 
zuhur etmediğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihin~en 9/5/938 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf usuliyle 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encüm~ninde ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 868 liradır. 

Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel şartnamesi, mukavele, projeleri ve imalatı sı
naiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacaklan vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. · 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 13,30 a kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen riyasetint! verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. "2255 

" 
Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Beşiktaı Yıl
dızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında yapılaCak tldilata müte
allik inşaattır. 

2 - Keşif bedeli 10369 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat evveline 
kadar okuldan alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendis Mektebi muhase
besine yatırılacak olan ilk teminat 777 lira 71 kuruştur. 

3 - Metraj, keşif hülitsası plan "e projeler fenni şartname Eksiltme 
şartnamesi ve teferruatı okulda görülebilir. 

4 - Eksiltme 10.5.938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Gümüş
suyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanacak olan 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplannı eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az 
"10,000,, lira tutarında Betonarme bina inpatı yaptığına dair müteahhit
lik vesikası ve cari sene Ticaret Odası belgeleri bulunmak lazımdır. 

f zmir Fuarına Davet 
lst anbul Tica ret ve Sanayi Oda11nda11 : 

938 İzmir Fuarında kiralanacak pavyonların planlan odamıza gönde
rilmiştir. 

Fuara iştirak etmek isti~n İstanbul firmalannın bir an evvel odaya 
miiracaatla yerlerini temin etmeleri rica olunur. 

'I'nlipler pek fazla olduğundan alakadarların bu hususta vakit kaybet
memelerini tavsiye ederiz. "2318,, 

Edirne Nafıa Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktan .Muhammen Muvakkat teminat 

Kilo bedeli miktan 
Betonarme demiri 31113 4978,08 Lira 374 Lira 
Tuğla 203000 Adet 3248,00 

" 244 ,., 
Çıralı Kereste. 60,852 m3 3597,66 ,, 270 ,., 
Marsilya benzeri 
yerli kiremit 12,871 Adet 1480,16 ,, 112 ,, 

Uzunköprü hükumet konağının ~§Satında kullanılmak üzere mik
tarı muh~mmen bedelleri ve teminat miktarları yukarıda yazılı inşaat 
malze~esı ayn ayn 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur: 1-
h~lelerı 2. Mayıs 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de E
dırne Nafıa Direktörlüğü odasında toplanan Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin şartnameleri Edime Nafia Direktörlüğün-
dedir. İsteklilere parasız gönderilecektir. Eksiltmeye girmek isteyen

lerin senei haliye Ticaret odası klğıtlan ve muvakkat teminatlarıyle 
mezkiır günde Komisyona müracaatlan. (2230) 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

·b· a es mu .. 
cı ınce tekrar Jı:apalı zarf usulile ve ayni §Cra.itle eksiltmeye k im 
tur. onu uş-

2 - Eksiltme 27-4-938 tarihine müsadif rarhımba gu" " t 
~~ . .., r- nu saa on 
~te Kırklarclı Nafia binasında toplanan komisyonda yapıla kt 

3 t tek! .1 ca ır. 
. - .. s .. :. e.~ şartnameyi ve buna müteferrl diğer evrakı her gün 

Nafıa mudurluğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat temi
nat vermeleri. ve ~afia Vekaletinden veya Nafia Müdürlüğünden alın
~ş 938 sen~ıne aıt yapı müteahhitliği vesikasını ve Ticaret Odası sicil 
kağıdını hamıl bulunmalıdır. 

~ - Teklü mektuplan ikinci maddede gösterilen saatten bir saat ev
velıne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir 

.6 - Posta ile gönd~_ri~~ek mektuplann eksiltme saatine kadar. gel
mış olması ve zarfın muhur mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1994) 

Es'kiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - s_öğüt y~lunun 3 + 050 - 9 + 475 inci kilometreleri ara

sında 12282.38 lıra keşıf bedelli şose esaslı tamiratı 28/3/938 tarihinden 
18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhu t ed"
ğ~.n~~n temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 ~:U~i 
gu~~ ~;at 15,~~ da kapalı. zarf usuliyle tekrar münakasaya konmuştur. 

. sı tme Vılayet Dalını Encümeninde kapalı zarf usuliyle icra edile
cektır. 

Muvakkat teminat 921.18 liradır. 

Bu işe ait evrak: Tafsilat ve hülitsa keşifleri grafik, fenni ve eksiltme 
şartnameleri, proje, genel şartname ve mukavele projeleri her zaman Es
kişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir . 

. !s.teklile~in Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
sı ıçınde Tıcaret Odasından alacaklan vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lfızımdır. 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 14,40 a kadar makbuz mukabilinde 
l:>aimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

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

Kocaeli Vilciy~ti Daimi Encümeninden : 
l - Adapazarı - Hendek yolunun 3 ila 5 nci kilometreleri arasın

da yapılacak 5716 lira 80 kuruş keşif bedelli Moloz taşı ihzarı i§i kapalı 
znrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale Mayısın ikinci pazartesi gilnü saat 15 de vilayet maka-
mında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunladır. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Hususi şartname 
C - Mukavelename 
D - Keşif cetveli 
4 - Iateklilerin Ticaret Odası vesikası, vilayet Nafia müdürlüğün

den alınmlf fennf ehliyet vesikası ve 428 Ura 75 kuruşluk muvakat temi
nat mektubu veya banka makbuzu ile teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 32 ncl maddesine tevfikan zikre dilen günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektup! arda vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. Bu işe ait şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin viliyet 
Nafia müdürlüğünde müracaatları. "2100" 

Erenköy kız Lfsesi Sah nafma komisyonundan : 
28-4--938 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü 

binası içinde toplanan Okul eksiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş 
keşif bedelli Okul Mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacak
tır. Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel husust ve fenni şartna
meleri proje ke§il ve hüliaasiyle buna ait diğer evrak okuldan görülüp 
öğrenilir. 

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

den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlü
ğimden alınmış ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle Komisyo
na gelmeleri. "2269,, 

Orman Koruma Genel Komutanhk 
Satınalma Komisyonundan : 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 080 - 13 + 000 kilometreleri ara
sında 17597.18 lira keşif bedelli Şose esaslı tamiratı 28/3/938 tarihinden 
18/4/938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/4/938 tarihinden 9/5/938 Pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltm·eye konulmuştur. 
Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

1 - Orman Konuna Genel Komutanlık Jotalan ihtiyacı için 3200 adet 
battaniye kapalı zarf usulile ihale 30-4-938 Cumartesi günü saat 10 
Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülasa keşifleri, grafik, fenni şartna

me ve eksiltme şartnameleri, genel prtname mukavele projeleri ve ima
latı sınaiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

2 - Muhammen bedeli 28800 lira ve muvakkat teminatı 2160 lira. 
3 - Şartnameler 1 lira 44 kurUf mukabilinde satınalma komisyonıın

dan alınabilir. 

Uykusunu 
Haram Ed•yordu. 

Nihayet fafi tesi .. ile tanınm ı? 
bir tedbire basvurC:u ve tedavisi-

beridir Liman idaresinin Saraybur
nu 5/9 sayılı saç ambarında bulunan 
Amstetdam 8 poliçada kayıtlı 892 
kilogram sikletinde F. D. M. marka 
ve 46000/09 numaralı 10 sandık go
malaka 25/4/938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 ten 15 e ka
dar yukarıda gösterildiği üzere bu
lunduğu mahalde gümrük vergisi, 
ardiye ücreti ve saire resimleri müş
teriye afd olmak üzere satılacağın
dan talip olanların yevmi mezkurda 
gösterilen mahalde hazır bulunmala
rı ve daha fazla malumat almak is
tiyenler 937/1716 sayı ile dairemize 
müracaat etmeleri ilfın olunur. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 numaralı kanunun 
tarifi v~hile teklif mektuplarına eklemeleri lhüridır. 

Mektuplar 9/5/938 tarihinde saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. "2258,, 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
ilan olunur. (2037) 

Kadıköy Sulh Mahkeme&i Ba§kô.
tipliğindcn: Müddei Tanaş kızı Te
odora Efremidis ile müddeialeyh Yor 
gi Lagopulonun şııyian ve müştere-

ile satılacaktır. Yevmi mezkl:ırda sa
tış bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak ~rtile müzayedenin on beş 

' ni buldu. 

Bay O. B. yaı.ıyor : "Müz'i9 bir sırt 
ağrısından hiQ uyku uyuyamıyordum. 
ffattA, merdivenleri bile çıkmadan mah. 
rum idim. Bir delikli A LLCOCK yakısmı 
t.at~ik edince üçüncugün mcmnuniy.etbaht 
te ır görclilm ve bütün ağrılarım zaıl oldıı. 
İcabında da 

1

bu şaynnı hayret ve kıymetli 
tedbirinize b&şvurnıuktan geri durmı· 
Yac.-ığıuı." 

. ~irt a~sındıın, siy!ltikton. veya 
iltıhabı Asabdan iztimp çekmeyıurz ve 
~lıammiılsfiz sıınrılannn katlanmayınız. 

tr tek delikli ALLCOCK yakısı bir ka9 
g_ü!J zarfında bütün ağrıları defedecek ".8 

~'..ı ba.IAa edoocktir. Yakıyı tatbik cttı· 
gın~ı anda eıhhf bir sıcaklığın ağrıyan 
t;erın etrnfınn rnnldığını hissedecek '>e 
l'O~tATlK Bili MASAJ gibı ağrıya.n 

tnafealtara tam bir aukün verdiğiıu ve 
~l"gunluğu izale ve .venı bir knnm 

"elAn ettiğim göreooksinız. 

,. S<>ğuk algınlığı, nezle, migren, burıculma 
~ır bu gibi ahvalde dahi ALLC'O~ 
b .. ;: 1 11ı ile a.nJ ve mü688ir bır tedavı 
h~i'.a.ksınrz. ALl..COI :K yakıııının terki· 
~9eaie Cıı.pııimım, Frankin!l(>nse. Myrrhe 

re gibı kıymetli maddoler vardır. 

içi Ocuı. ve taklit yaJu !ardan Mkınmak 
ttıı~ delildı A l.LCOCK yak ılanndaki kır
~ daire ve kartal resimli markAAına 
~:-ı ediniz. Bilt.ön eaz&nekırde 291 /ı 
~l&t.ı&ır 

(7002) 

lsta nbul Jandarma Saflnalma Komisyonundan: 
Miktarı 

2 .000.000 

153 Metre 
75 Metre 

2000 Metre 
5000 Metre 

278728 Adet 
45768 " 

500000 ,, 
101536 " 

79910 Çift 

Cinsi 

Metre Boz maka-
ra ipliği. 

Kırmızı Çuha 
Mavi çuha 
Kurşuni astar 
Astarlık bez 

Orta mat düğme 
Pantalon tokası 
Çinko düğme 
Küçük Mat düğme 
Küçük kopça 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

680.00 

726.75 
356.25 
600 

1200 

2883.00 
1449.39 

75.97 
500.00 
345.22 
79.91 

2450.49 

llk teminat 
Lira Kr. 

51.00 

81.23 

135.00 

216.23 

183.79 

Eksiltme gün ve saati 

4 Mayıs 938 Çarşanba ~nü saat 
10 da 

4 Mayıs 938 Çarşanba 
saat l4 de 

4 Mayıs 938 Ç'arşanba günü saat 
15,30 da 

l - 938 senesine sari mukavele akdi suretiyle yukarıda cinsi mi ktan tahmin bedeli ve ilk teıriinat
ları yazılı on kalem dikim malzemesi 4 Mayıs 938 de hizalarında gösterilen saatlerde lstanbul Gedikpajada
ki J. Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu levazıma ait şartnameler her gün komisyonda rörülebilir. 
3 _:...isteklilerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup veya makbuzları w 2490 1ayıb U.. 

nunda yazılı vesikaları ile Gedikpapdald J. Satınalma komisyonuna gelmelerL .. 2190,. 

gün daha temdidile 8/6/938 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat ondan 
on ikiye kadar en çok artıranın üze
rine ihale! kat'iyesi icra kılınacak
tır. Satışa girmek istiyenlerin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi vermeleri la
zımdır. Satış tarihine kadar mezkfır 
gayri menkulün hfıliye ve sabika bi
na, evkaf ve yirmi senelik Evkaf tef
v.izi ile .. belediye çöp ve fener vergile
rı v~ rusumu dcllfiliyesi ve satış har-
cı hıssedarlarına ve ihale pul .. . . umuş-
terisıne aıt olmak üzere saWac kct 
:r • • a ır. 
~cra ve ıflas kanunun 126 ncı mad-
desi mucibince ippotek sahibi ala-
caklılarla diğer aliıkadarl h . . arın usu-
sıle faız ve masrafa dair olan iddia
lan evrakı müsbitelerile . . .. 
. . d b'ld' yırmı gun 
ıçın e ı ırmeleri ve aksi halde hak-
lan tapu sicillerile sabı"t 1 d k . . oma ı ça 
satıı bedelının paylaşmasından hari 

ken mutasarrıf olduktan, Kadıköyün 
de Caferaja mahallesinin eski Moda 
yeni Kabuklu Ceviz sokağında eski 
8 yeni 16 No. lı ve (1905) lira kıy
meti muhammeneli ve 57 /45 metre 
murabbaı arazinde 45 metre murab
baı üzerine yapılmış haricen kargir 
ve dahilen ahşap hanenin alt katında 
bir oda bir taşlık ve bir mutbah ve 
.derununda bir kuyu ve bir heli ve 
bir bodrum, ikinci katta bir sofa ü
zerinde iki oda ve üçüncü katta bir 
sofa üzerinde iki oda ki cem'an beş 
oda ve arka cihette (12,45) metre 
murabbaı bahçesi ve dahilinde hava 
gazı ve terkos suyu tesisatı bulunan 
gayri menkulün, Kadıköy birinci sulh 
hukuk mahkemesi ilamına müstehi
den ve tarihi ilAnından itibaren dai
rede yirmi gün müddetle ashabi mü
racaata açık bulundurulan satış şart
namesinde muhaITer ,erait dairesin
de ve peşin para ile Kadıköy sulh 
mahkemesi başkatipliğinde 24/5/938 
tarihe tesadüf eden Salı günü saat 
ondan on ikiye tadar açık ptırma 

kalacakları ve daha f 1• • ç 
az a malumat 

aJmak istiyenlerin dairemizin 938/ 
372 No. h dosyasına mü 

lert l" racaat eyle· 
me uzumu ilan olunur. 



DIS T ABIBLERI 
1 

DIYOR~AR Ki: 
"Llznn olan, ditleri alabildiiine fırçalunak -detildir. Eneli dit temizliyen tertipleri 

• • • 

0b ----'idi IJI inti ap rm.a r .• 

Dişlerini fırçahyan biı1c* kbruıeler bildilimlz halde 
dişleri emel ve beyaz pek az hllan tanımaklıpnız bu 

sözün dotrulujunu llbat eden. en kuvvetli delillerden 
biridir. Dit macununuzu iyi dtlf(inerek leÇlniz. Daha 
doğrusu elif macunu denince ilk akla gelen ve en mü
kemmel, en müessir, en çok le'lilen ve )mJJamlan ma

cun oldujuna fiiphe bulunmı1an ''BADYOLİNn kul
lanınız 

RADYOLIN 
ile diflerbdd .. w.. öl1e .. ...... - )'emekten 

llODra __ , ...... ~ 

'l'er1dblndetl humst mac!
del hayatiye dolayısf.1e dlcll 
besler, teravethıl arttmr.. 
Yeni bir ten yarahr. Venüs 

kımıl asri bdm lbelliii
nhı bir tılsımıdır. 

VEN US 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazlb 
renklerile kullananlan hay

rete dilfÜl"Ür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık Ye 

kibar familyalarm tuııan
dıklan yeglne rujdur. 

30 

YEHOS 
Pudrası 
Terkibi altın laemD 

24 aat havalanchnbmf 
fft'kallde ince 'ftt haftf Ve
na. padruile tuvalet gören 
bir cild dOnyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

o ah .......... l1eminııle mühim - hldi8e olacalcbr. On 
binlerc:e briden alman takdir meltuplarma bir ınnbbelei 

filo'aıı olmak --

30 Nisandan itibaren 
MODERN T U R K 1 y E MecmuaS1nın 

Fiyatı 10 Kuruşa 
THlll Edllecektlr. 

rme u'ZtıJQ ······"berine mecmua badema 30 Nisandan 
itibaren CUlllU'tell aünleri ne,rec:lileceidr. 

30 Nisan Tarihini Bekleyin 
lu fevlcafddelllr lca11ı•ı•da 6ayraa ofacalcsıaır. 

ALFA • LAVAL 
Dün,..da meYCUd aüt makinelerinden en 

emniyetle lmllanabilecetiııiz yeılne 
markada'. 

Genel Deposu: M. CA MCAN 
Galat•, Mahmudiye Cad. No. 81 

Telıraf adresi: lıta11bul • C ~ M C • N 

------·· SIRKETI HA YRIYEDEN: 
1 

loiazlil vaparlan11a 111allsuı ilkbahar tarifesi 
25/4/ 938 pazartesi saba .. llCla• itibaren t~tblk 

eclllec .. tlr. 

YEHOS 
Allığı 

Her cDclhı ııenatne a&e 
çewltıerl mncuttur. Ybe 
sOriildill(bıde ellde fevk~ . 
de tabii bir renk verir; teni 
bomnaz; gbellefÜrll'. 

VEMOS 
K 1RP1 K 

Sürmesi 
Alla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ft lilzelleıerek kalb
lere ok pbi saplanır. 

bir kahve kafığı 

Mazon Meyva Tuzu 
alınanız iftiha '" ınhhatlnlzl 

düzeltirsiniz. 

Mide :.::ı-:..:r. 
~ABIZLIGI Defeder. 
Ajadakl koku, tataızl.ık ve dil 
pulıblım giderir. içilmesi ıa
yet ~tlf, teslrl ~ kolay n mü
llylmdlr. Son derece teb1f edil
mif bir tuz olmakla mflmasil 
hiç bir müstah
zarla )uyu kabul 
etmez. "il A
ZON,, isim HO
ROZ markasına 
dlkbt. 

.................... 
ı------· Eski HA YDEN, Yeni 

BAKER 
malaza]anm 

ziyaret edlnlz. EmuH arasında 
en mükemmel olan bu mapza
da muhtelif mobllyalann en zen
gin çefitlerinl bulacabınız. SA
LON, YBJıRK w YATAK TA
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucuz fiatlarla tedarik edebilir
siniz. 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 
NEVROZ 1 N varken ıstırab çekilir mi 7 

Bat, elit ainJan Ye üfiltmekten müteYellid bütün ain, 
aızı, .ancdarla nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZiN 
Kaıelerinl Altnm. 

lcaıbmda aünde 3 kqe alınabilir. 

JUVANTIN 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara pyet tabii .-mette u· 

tenilen renai Yerir. Ter ft 11-

bqmekl• Winea çılnnaz 

safı haiz aaç boyalan arumda bi

rinci ıelmiftir. Saçları ft cildi 

kat'iyyen tahrit etmeclen iatenilen renkte bo

yayan ye,lne 11bhl l&Ç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • ISTANBUL 

Saç bakımı, ıüzellitin en birinci f&J'bdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir Ui.çtır. 
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( % 23 daha fazla dayanıklı ) 

MUNZAM llLOMETROLAR 
YAPAN YAS iLE 

Jll HAREKET 
hlı tenıatda. yeııl 'V E E O O L'1iji°: 
•im• altııacla 20 de,...cle bile ıc.. 

la1ea akar Çiilı lıi , piatoalar •• Mfwlr 
........... bile -ıhar •Hi-ıeTebe• 
kuı• lnrlae hafifce • a r a r 1 a r .. 
mıotiirhua uh-taisee ,,. •P••Üeı 
eı... aal herelıete ..... 
Yeai VEEDOL. •/• 2J tla .. ,_ 

de1Hılıb •ld,.taadH 1 i t r • ...... 
fnla lril-etro J•par •• arabe•ıtcl•• 
claha iyi bir raıaclıınH elde eder. .. 
calibi dilıbt bir tu.rraf temüıı eder
eiaia. lıt• ıenl V E E D O L '•• liu 
ftrditi •uhuleaat bHlardırlar. 
Vallit b1lıet•ed•• ~tecrilıe edioi-. 

VEEDOL 
TlrlılJe U... .,.,_..., ""hf lltrttzl 
Amerikan Madeni Vatlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Baldı Paı•• Yalcl eolıelı No. 10 

3 cO lıet ıs TANIUL 

Kat'iyyen 
lhtiyarlamıyan 
Kadının Sırn 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiçbir çizgi, hiçbir b~ yoktur. 

Cildi açık, yumupk ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Univer
ıitesi profesörü doktor Stejıkal'in 
pyanı hayret keşfi olan "Biocel" 
nam cevherin sihrimiz teslridlr. 
"Biocel", yumupk ve buruşuksuz 
bir cilt için gayet elzem gençlllin 
tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 

--------------------- cevher, fimdi pembe rengindeki To-

· S 1 L K O· 
Romatizma, IGmllago, siyatik: sinir ve 

sc,ğuk algınlığlllclan Deri ıelen ficlcleH 
aijrılan teskin ve İzale eder. 

kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Siz uyurken o cildinizi besler ve 
gençleftirir. Bu suretle her ubah 
daha genç olarak uyanır ve yüzünüz.. 
deki çizgi ve buruşulduklann kay-

1 

boldujunu görürsünüz. Gündüs için 
beyaz rengindeki (yalsız) Tokalon 

1 

kreıni kullamnız. Bütün siyah ben-
leriniz erlmif ve cildinizi beyazlatıp 

1 yumuptmıf ve on yq gençlepnlf o-
1 ıuıınmuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 

--------------------- genç ıörünmek, taze ve nermln bir 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Saflnalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 4800 adet 
portatif çadır kapalı zarf usuliyle ihalesi 30-4-938 günü saat 10 An· 
karada Yenişehirde komutanlık binasındaki S&tınalma Komisyonunda 

yüze malik olmak için mutlab ba
kikl cilt unsuru olan Tok'1on trem-
lerint kullanınız. 

Beyoğlu Ç A & LAYA N Gazinosunda 
MEŞHUR RAICICASE ·---------·~· yapılacaktır. 2 - Muhammen bedeli 29760 lira ve muvakkat teminatı 2232 lira. 

Bayanların 
Nazarı dikkatine 

NAMET ELMASRIYYE 
Sahlık ~akl•• 

Traaımlıyon• 

Ayrıca: Anadolu ve Zeybek Revüleri .!.~.!:,... ~ 
M•ta1111lyeler : MAHMURI llNSIS, FAIDI, AYDA, ...... " :r•takJan -- B:ratıa 

RADIFI DORDANI :m_.: matt.easma mtı-

,•----• Ma ... ıv m he,eti. Tel. 40338 _. ....... ·---------· 

3 - Şartnameler 1 lira 50 kuruı mukabilinde Sabnalma Komisyonun- Sabn aldı tınız T olcalon kremi 
dan ahnabilir. .uolarmm büyük bir kıymeti 

4 - ı.teklilerin prtnameslnde yazılı vesikalarla beraber teklifli mek- YUdU'. OnlU'I ba,.iinize iade etı
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri tiiinisde beheri için 5 kanat a• 
il4n olunur. (2038) J---L • d .___ ...... , -. aynı •man a ... 7-~ 

mükifatlan bulunan Tolralos 
Sahibi ve umumi Defl'iyatı adare eden: Ahmet Elnla YALMAN mGubakauna iftirak haldqtd 

GuetectUk ve Neertyat Tllrk LtmJtet 8irtetL 8'm'411a ,_ TAN Matbaam .... Wr telsdim edecektit.ı 


