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y eJelı Subay Olralunu 6itiren yarıubaylara JiplomQlan tevzi ediliyor 

AHMET EMiN YALMAN 
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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eıer her evde buJunma11 .fi

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bD'akmaymm. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN MathaUI 

Bayramlannı lıutlrıyan nefelİ bir ~oculı grupu Ta himılelıi meraaim.Je 

• 

Kendi 
Kendimizi 
imtihan 

YEDEK SUBAY OKULUNDA Zelzelenin Zararları 

1800 Genç Yarsubay Dün Yıkılan Evlerin Sayısı ! 

Orduya iltihak Etti SO~d::.r~k~~a~~~!.: o 

~ldnet Emin YALMAN 

A nkaradan gelit Karaköy
de bh- otobibe binelim. 

Bir orman müdürü tarafından 
bütüıi pzetelere birden bir ha
karet dan.aı açılmı9. Ben de sor
CU geçirmek için BunaY&.idi-

Cümhuriyet Abidesi Önünde Büyük Merasim Yapıldı, Henüz Kati Olarak Tesbit Edilemedi 

Ö"l d S ra 0".:.u•aa Diplomalar Tevzi Edildi Ankara, 23 (Tan muhabirin-g e . en on K . o ! den) - Zelzele mıntakasından 
- .. ])ün, Yedek Subay Okulunun o-

)'orum. b"t· k d' 1 Gece saat üçten evvel yola çıktık. nuncu ders yılını ı ırere ıp oma 
Karantıtı ararak ilerlllyorm. Kil- .ı. 1800 prıÇ yanubay orduya ilti-

çük oıobt1'ümüz içinde hasta oğlunu ~~~tti. Bu ~~:~ı .::A:~--~-,- .. 
§ılı.-;-n--ursaii bir ~tfıc'car,·~i;-da te)JJe~ merasim yapıldı. 
sıladan gelen bir nefer, küçük esna! Sabahleyin saat sekiz buçukta, 

veya çiftçi hal ve kıyafetinde üç ki· genç subaylar yürüyü' kolu ile mek

p var. tepten çıktılar. Tarlabaşı caddesini 
Şoförle beraber llekiz kt§ilik takip ederek İstiklal caadesine çık

bir vatandaı grupuyuz. iki ~akika 

1505 Lutfi Fikret Kerman heyecanlı 1 buraya .gelen son malumata gö-
bir hitabe söyledi. Ve dedi ki: re, Köşker nahiyesinin 16 köyü 
"- Bugün 23 Nisan .. Bizim hayra- hariç olarak, Niğde, Ankara, 

~n"2t,9:'ij~n ho.yramı. Büyük Türk 1 •..Kayseri, Y~t, ~ve l\lr· 
ordQlllmun bqrauw:br. Buailn Ye- ,... .ııa,..,lerba._ iue eY ~ 
deksubay Okulundan o temiz ve 6ü- kılmı,, 128 ölii ve 89 yaralı kay. 
yük ka~aktan yurdumuzun dört bu- dedilmiştir. Köşker nahiyesi 
catına, asil ordumuzun-şerefli Yarlı- köylerinde ölen ve yaralanan-
ğına iki bin yedek subay daha kavu- larla, telef olan hayvan ve YJ· 
şuyor.,, • kılan ev adedi tespit edilmek-

Lıitfi Fikret Kerman hitabesinin tedir. 
sonunda dedi ki: Buna, Köşkerde yıkılan evle-

"- Milletimin ve yurdumun şeref rin kati miktarı da Uive edilin-
ve istiklali uğrunda bütün arkadaşla- J ce, yek6n bir hayli kabaracak 
nmla birlikte canımızı, kanımızı ve ve tahminlere ıöre S,000 i ap-· 

Kısmen yıkılan evlerin sayuı 
tahminin sok üstündedir. 
Kırşehir vilayetinin Çiçekda-

ğı kazasında, Kilimli, Kımloe
man, Kemur, Kale, Nigholla. 
~ K•hüh, Elim, 
Jrmlcakale, Avelhimmetupjı, 
Karaova, Büytlkaptiuşağı, Sa
falı, Tepecikköyleri olmak tize. 

re 14 köy tamamen harap ol· 
muştur. Haydarlı, Büyük Tefiik 
köyleri evleri kısmen yıkılmıt
tır. Ovacık köyünde 15, Beyit
lide 9, Boğa~viranda 70, Ömer· 
Uf8ğmda 88, Ayvalıda 33, De
mirli köyünde 3 ev tamamen, 8 
ev kısmen harap olmuştur. Köy

geçmemişti ki otobüsün içi bir ahbap tılar. Gayet gÜzet bfr yürüyüşle Tak 
toplantısı halini aldı. Biribirimizl u- sim meydanına gelindi. Burada, ka
ğurlıyarak söze başladık. Bursalı tüc- !abalık bir halk kütlesi toplanmıştı. 
car hepimize sigara ikram etti. Yüz· Gençler fiddetle alkışlanıyordu. Genç 
başı soyduğu portakallan etrafına yarsubaylar, Cümhuriyet Abidesinin 
dağıttı. Biribirine yakın ve müsavi etrafında halka teklinde dizildiler. 
insanlara mahsus kolaylıkla ve sami- Evvela İstiklal Marşı söylendi. Marşı 
nı.iyetle konUflJllya daldık. müteakıp, dört yarsubay üzerinde 

bütün varlığımızı her zaman ve her caktır. 

~~e~~~~~a~~zır~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muza, Türk ulusu, Türk Cümhuriye- =========================== 
ti için bütün kudretimizle çalışacağı-

(Arkası onuncuda) 

Türk milleti içindeki bu ruht ya- "Y. S.,, remzi bulunan büyük bir çe
Taksim abiıtlninıle gen~ bir 
yanubQy nutlnma •ö,,liiyor 

mıza, as.il Türk ruhuna has bir var 8. Celal ~ayar Şehrimizde 

BaşvekilHaydarpaşada 
Tezahüratla Karşılandı 

kınlığm eserlerini her gün, her saat lengi abideye bırakıt. lıkla andiçiyoruz. 
görmek mümkündür. Kardeş, baba, Bundan sonra, yeni mezunlardan (Devamı 10 uncuda} 
oğul gibi aile karabeti ifade eden ke- ------·----------------------:-~--------
liıneleri, hiç tanımadığımız vatandaf" 
lar hakkında ınt vesilede kullanırJ.Z. 
Yolculukta; ve bir vapurda, trende, 
otobüste rastgeldiklerimizle mukad
demelere filAnlara lüzum .kalmadan 
nıhlarımıı biribirine akar, beş daki
kada kırk yıllık ahbap oluna&. 

Bütün bunlar bize tabtt drii
nür. Fakat umumi içtimai fil.. 

çillerle bunu tahlil edecek o\unak 
fU neticeye varırız: Tiirk milletinin 
lçbıclQ mnıf, tabaka· duvarlan yoktur. 
lleı>inıJz t>ir lıamunız. Müşterek fe-
1'ketı.er, acı teerübeler bizi~ 
~ :y~. Adetl genif bir 
ailenin dağınık y8f!Y811, samimt fert
leri halindeyiz. Ayni mU1l tefe kent 
kalplerimizi dolduran mü§terek seY

lt de aile bağlarımızı kuvvetlendfr.. 
lldttir. 

Mınt birliğe varmak ve bu birll
lbı hazzını duymak, bir millet için 
ert Yüksek içtima! kıymetlerden biri· 
~ ~ mücadelesi için de, inkipf 
--..Ueleri için de en faydalı bir des
~. Az zamanda çok yol gidebil· 
~izi bir taraftan da birliğimize 
"'Utçlıtyuz. 

* Sağdan, soldan bizi biribirimizden 
~ için yapılan bütün propa· 
~~. sert birlik ve Bhenk duva
' Çarpıyor, dağılıyor ve kırılıyor. 

.ı: 
Qtobüs içtme ~teri ~ 

)\J. atlıyoruz. t)'~ae gittiğimiz 
~hepimizde o sanfYe. i~ en ca 
ll~Jt uyandıran memd"!· ~ 

\lauzluğun ıztırab 
(De 

Moskovada inkisar 

Rusya M. Cemiyetinden 
Muvakkaten Çekiliyor 
B~ Avenolün Londrada Yapacağı 

slara Ehemmiyet Veriliyor 

YARDIM 
LİSTESi 

(VÇVNCV LiSTE) 
Lira Ku. 

395 
41 

20 

111 DOnkO yekOn. 
115 Hukuk ve lktıut talebe· 

lerl ile lzmlt Halkevl mUt
terek. 

Galata BilyUk TUnel Ha
nında No. 5 avukat Urııl 
Dilek. 

Londral 23 (Hususi) - Milletler ı 2 50 G•lata Büyük Tünel Ha· 

Cemiyeti" umumi kitibf ·B. Avenol'~ nında No. 5 avukat kAtibl 

Lo dr ğı Remzi. ıu günlerde n aya yapaca zı. 1 
1 Galata Büyük Tünel Ha· 

yarete büyük ehemmiyet veriliyor. ı nında No. 5 avakat kAtlbl 
. B. Avenol, lngiltere hiiktimetinin, 
Habeş meselesini tasfiye maddesinin 1 so 
gelecek konsey içtimaı ruznamesine 
konmasını istemesi. meselesi etrafın
da tesamlar yapacaktır. 

10 

Neal"' Çakar. 
Meydancıkta Kazaıker Ha 
nında avukat Fevzi Baz
manoOlu. 
Veznecilerde Vldlnll Tev
fik Paf8 caddeıi No. 31 

Sovyet Raya Milletler Koçanalı Ahmet LOtfl. 

CemH.etinJen rekiliyor mu? 27 Kadıköy iakele hamalları. 1 
• ., ~ f Devam• Uı 11n.r11rln 

Moskova, 23 (A.A.) - Havas ajan- ~!l!!!!!!ii!!ii!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!i!!!~!!-~~1 
sının muhabiri bildiriyor: 

:Ecnebi mahifl1er Sovyetler Birli- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
P4Gi<UW4UAUWNUW<U%.MUll 

ğinin Milletler Cemiyetinden çekil -

Vekillerimiz, Dün Askeri Liselerin 
Spor Bayramında Bulundular 

B. Celtil Bayar Hayılaptlftl iatcuyonanJa 

luufllıyanlarla beraber 

.ınküi~. ~ğini zannetmektedirler, çün- 2 7 • O O O Bapekil B. Celil Bayar ve Harici- ~ali ve iktısadJ müesseseı d' k 

ye Vekili Doktor B. Rüştü Aras, dün törleri ve daha birçok zeva~rtar:n: 
1 _Bu şekilde bir hareket infirat Tflrk mflnevveri gibi siz de bua1ln sabah saat 8,35 te hususi bir trenle dan karşılanmışlard Ask 

bbn.- ıkaıı y ..aı-"-n- Z3 • b Ank d ır. er ve po-siyaaetine avdete doğru bir tete ws Ç ........... uu nuan. ayramı ara an şehrimize gelmişlerdir. lis kıtalan ihtiram resm. . . 
mahiyetinde olacaktır. sayuını alınız ve okuyunuz. (Yedi- Başvekil ve Hariciye Vekili, istas- miş, mızıka İstiklal Mar ını ifa et-

2 - Fransız - Sovyet paktı .Mil- gfln) Ttirldyenln en çok okunan mec- yonda vali ve belediye reisi Ustün- tır. şıru çalnut-
letler Cem~yetinin ç~evesi içinde ftluasıdır. · dağ, İsatnbul ve Merkez Komutan- İzmit seyahatine ık 

5 
.,.. 

kabili tatbiktir. v=- - - - - - - - - - .._ .... lan, emnwet d~-'-'-!:.-ıu·· A-n -ı..a-. , n. -ı~ .. u " te ı.... ç an 00 unlver (.Dfvoml ıo ......., - $l.L...Z..Z.<.aw:.aL.U..<.a,<aqz_ &b.- - ç\Uıc "J UCAiAK &0& ._.....,.... U 1K- ~Ç ~ 
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No.39 1 azan : M. SIFIR 

Barbaya Haber Getiren 
Serserileri Buluyoruz 

POLiSTE: 

Bir lhtiyar 
Duvardan Düştü 
Yaralandı 

Sinemacılar 

Zarar Gördükle
rini iddia Ediyor 

BELEnIYEoE: Sıhhiyede Yeni 
Maslak yolunda Tayin ve Terfiler 

Yaplldı 
Yeni Emniyet Ankara, 23 <Tan Muhabirinden)-

T db• • Al d Sıhhiye Bakanlığında yeni tayin ve e ırı ın 1 terfiler yapılmıştır. 

Barba Antoni'nin meybanesl, 
girintili, çıkıntılı, b~ ka 

pılı pis bir batakhane idi. Sahibi, 
garsonlan ve müşterileri de hep 
biribirine uygun idi. 

İçeri girince bir köşeye çekildik. 
Meyhaneci Barba, bir sıranın ar
kasında ayakta dw-uyordu. Kanlı 
gözlü, yüzünden vahşet akan bir 
şerirdi. Eski bir zabıta memuru o
lan Müştak, bu teJiri tanımakta 
güçlük çekmedi. Bana §Öylece an
lattı: 

- Barba Maltalıdır ve İngiliz 
tebuaıdır. Mabut kasa hırsızı Mi
kenln arkadaşlanndandır. Deniz 
hırsızlığı , kasa kırıcılığı, yolbağcı
lığı ile birçok sabıkaları vardır. 

Cihan Harbi sırasında memleketi
ne gitmiştir. 

Müştak bu şerir hakkında bil
diklerini böylece anlatırken ne ol 
du ve nasıl oldu pek farkedeme
dim. Meyhanenin bütün kanlı göz 
leH ve kara yüzleri bize döndü. 
Müştak yavaşça: 

- Kalkalım. Dedi. Btmen ptftıt 
lendiler. Bu ht;tiflerin bir çoğu be 
ni ikinci şubeMn ~;.la~. • 

Esasen işimjz de kalmallllflL 
Maksadım Barbayı görmek ve ta
mmak idi. Bu da olmuştu. Kalk
tık, meyhaneden çıkarken Müş

tak: 
- Bu beril, dedi. Burada bir sa

bıkalı QCağı kurmuş. Oturanlann 
hepsi polisçe tanınmış simalardır. 
Biz buraya niçin geldik ~i?. 

- Meyhane sahibini görüp ta
nunak için .. Bu herü te İngilizlere 
casusluk ediyormuş. 

- İnanırım, bu işi de yapar. 
Vücudü ortadan kaldınlacak, çok 
hain bir Türk düşmanıdır. 

- lyi ya işte. Yarın sabahtan 
itibaren bununla mücadeleye baf 
lıyacağız. Acaba Top Omeii bula
bilir miyiz? 

- Nereye gidecek, kendi kah
vesindedir. 

- Buraya kadar gelmişken bi
raz da onunla görüşelim. 

T op Omer, Trabzonun cesur 
ve gözü pek bir evladıdır. 

Tütün kaçakçılığını kendine ge
çim yolu edinmif, özü, sözü doğru 
bir adamdır. Memleketini yaban
cılardan çok kıskanan •tefli bir 
yurt "11wfır. Kalafat yerindeki 

kahvesine çelrllmif için için allı
yor ve kaynıyor. 

Beni görünce yüzü güldü. Kar
IJlıklı oturduk. Oteden beriden 
pç vakte kadar görilftük, K•llrp. 
ken: 

- Ağam, dedim. Yine Mbden 
becerikli, ağzı sıkı, bilejl kunet
li bir arkadq istiyecelim-

- Canla bqla. beyim. Bir 4-
lil on adam hazır ... IplzUkten .,._ 
Diyorlar. 

- Eksilt olına. Kimi verecek
sin? .. 

- Senin tanıdıklarından Sür
meneli Sadık, Hopalı Mustafa bu

radalar amma ne i§te kullanacağı
m bilmiyorum ki ... 

- Mipavrili Ibrahim yok mu? 
- Ha, o ~ burada .. Hepsinden 

iyidir. Her ip gelir. Göndereyim 

Dün 1abah Ulellde, Fethi Bey 
caddesinde Cami çıkmaz IOk•iıncla 
Süleymanın 37 numaralı evini tamir 

On altı 7apndan ufak peuk- • İzmir memleket hutanesi nisaiye 
lama ainemab.ra kabul edilme- Belediye, Malak yolunda ,..ı mfl- ulstanı Raif Ödemiş belediye dok-
meai hakkında Kırklareli sayla- hlm tedbirler almıştır. Bu anıda. ~ torluğuna, Mersin memleket hasta-
n 41ektor Fuat Uma7'ıa kanan tosikletll kontrol memurluJdan ihdas nesi bakteriyoloğu Rüştü Bogatur 

- etmekte olan 60 yaşlarında Koço is
minde bir duvarcı 4 metre yüksek· 
likteki duvardan düfe1"8k muhtelif 
yerlerinden yaralanmıftır. Koço Cer 
rahpqa hastahanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıftır. 

teklifi Meellsln muhtelif enetl- edllı:niftir. Bunlar gece ve gündüz bu Mersin memleket hastanesi başdok-
menleriade mtlzakere edilmiş- yol üzerinde mütemadiren dolaprak torluğuna, Manisa hükUmet merkez 
tir. ' nakil vaaıtalannın IOratlerini bntrol doktoru Fehmi Sanlır bulapk hasta-

B&)'lk Millet Meelialnin 18• edeceklerdir. Yol üzerinde 30 kilo- hklar hutanesi uistanlığına. tayin 
maki l~timaıada m&sakere edJ. metreden fazla giden otobüs ve kam- edilmişlerdir. Sıvu merkez hüku-
leeek olan ba kanan teklifi yanlarla 40 kilometreden IOratll gl- met doktoru lbaan Özgen'in maaşı 40 

• hakkmda, phrlmb sinema ve den otomobillerin hem uhlp hem fi>' liraya ÇJkanlmıt ve Çorlu belediye 
film mfieueleri Btl)'tik .Millet törleri cezalandırılacaklardır. doktoru Hayrinin Kişmiroğlu hüku-Calalojlunda Yerebatan caddesin 

de Hamdinin limitçt fırınında çalı

pn Hasan, bir kavga IODunda, ayni 
fınnda çalıpn Aliyi bıçakla sol ba
cağından yaralamıftır. 

Mec:U.l rlJMetlne, Ktilttir " Yeni )'llm 7f)l Hrpn JD8t doktorluğun:ı naklen tayini: Mar 
DaldliJ'e Vekaleti ile ~ aıa- Bu yıl nakdi yol mükellefi7etl .. din memleket hastanem operatörü Şe 
adar m•k••l•ra telpafla mtl- tisi gibi 8 lira olup ilk taalt ham- rafettin Kaen memleket hastanesi 
neut etmifleNlr. Otla de Wr ran, ve IOD tabit birtDci tetrtD .,. ~tutuna; Konya 11tma müca 

• he7et Penpalatla &.tftldl Ce- Jannda •"nacaktır. 937 yol vergileri deıe.t doktorlanndan İrfan özelli Ya 
w BaJU tanfıHp lul"bal .. m:. büaymlan mayıs on bete klldar be- lova beJedlye doktorluğuna; açıktan 

bÜ Miiftak l!.:fendi gellp buradan 
kendisini alır. 

Fatihte, Haydarda oturan Metin mlftlr. Siaenuıedu, Blltvekile bem•hal tahall olunacaktır. 938 yı _ müteb-. kimyager Osman Nurinin 
isminde bir genç, bir para meselesin ita kan tatltlk edlldlli t•k- bnda yol milkellefiyetini bedenen ifa Bursa belediye Jdmyahanesi mütehas 
den çıkan kavga sonunda, arkadaşı dirde düşecekleri elim vaziyeti etmeyi taahhüt edenler bu mükelle- sıslığına, açıktan kimyager Nermi 
Abdülganiyi çakı ile aol elinden ya- izah etmişlerdir. fiyetlerini eylül, tepini evvel, teşrini Kocaeli vilAyeti .kimyagerliğine üçte 

Veda ederek ayrıldım. 

E rtesi sabah Barbanın mey- ralamıştır. Sinemacılarıa kanaaüne ıö.. sani aylannda ifa edeceklerdir. Bede- bir ücretle tayini kararlaştınlmıştır. 
hanesini hariçten Dervi-; • re, bu kanua kabul edilirse, ni mükellefiyet e liraya mukabil 8 Ankara nümune hastanesi eczacı-

ve ZekAi Efendilerle göz altına al- gündür. sı ücretli Halis Erdem namzet olarak 
Heybeliadada oturan Resul ismin memleketimizde henüz yeni in-

d1rdım. Bu gibi işlerdeki açıkgöz- ldpfa başlayan bu meslek ~k &ki alacalılar C1Tanıyor Ankara nümune hastanesi eczacıbğı-
lillüğünü bildiğim Mipavrili Ibra- de biri, çeşmeden su almak yüzün- ıandacaktır. Bilhassa Anado- Bütçe encümeni, mülga şehrema- na ~ayin olun~uş ve Elizı~ emrazı 
him ile muhbirlerimden Alekoyu den çıkan kavga neticesinde, Hüse- luda halkın yegane eğlence ye- netinin bakayada kalan gelirlerinin aklıye ve asabıye hasta ı\"Sı eczacısı 
da Barbaya saldırdım. lbrahim yin isminde birini teneke ile başm- ri olan ldiçiik slMmalar kapa- 938 mali yılında tamandle tahsil et- Sa~i ~er'in maaşı 35 liraya yük-
millicilere mensup bil" kaçakçının dan ·yaralamıştır. bınnı b...,..U mecburiyetin- tfrilmesine-karar ven11.İf, b6tçede bu- seltılmıştır. 
adamı ve Aleko da ikisi IU'Ulnda • de kalacaklardır. Yine sinema- nun için bir fasıl açmıştır. Belediye . Cihanbeyli hükume~ dokt.oru h:a 
mütevaSSJt bir rol o~ıyacaktı. cılann iddiuına röre, büyük hesap işleri müdürlüğü huirana ka- zı Ahmet Çalışkan, A yaman . -
Barba ile ahbap olacaJdarc1ı. Giz- Fenerde Tahtaminare caddesinde tehirlerdeki linemalar gibi, kü- ı dar bu kabil varidatın bir listesini met doktoru Mutahhar Hız, Mıdyat 
il llianetler ınonpu kumandanına 30 numaralı evde oturan Marlka is- ..aı. ı tanzim edecek ve hazirand it'b hükumet doktoru Celll Dengiz, Pa-

e· - minde bir kadın, duvardan dü ..... _., .__ .. hlrdtkiler de haftanın an ı aren ·"- hilk~· d kt S t H.. -
Yazdıgıw mektupta elde ettiğini bil ~- 1 c ' derhal tahallAta ba-'·-·cakt zarcı& umet 0 oru ua usnu 

sol bacağı kırılmıştır. 18 ms -..ırt•I ve Pazar l'fln- 1 1' i'..... ır. Serer, Ejil hükümet doktoru M. Aziz 
dirdiği adamları anlamıya ve bul- leri iı yapmaktadır. Sair günle- 8 

ı aklardı B' ta aft • 1 
• h ltt f k 11 Emin Kutay, Yaylak hükUınet dokto-

mıya ça ışac . ır r an ı rın ası ı, masra ı arşıhyama- Şehir meclisi pazartesi günkü top- ru Nazım Abdullah. Gaziantep tra-
da maksadım Ibrahim ve Aleko i- Sirkecide dlşcilik yapan Ragıp, mutadır. OumartesJ ve Pazar j 1ant11ıııda, otobilsJerin belediye tara- hom kursu doktorluğuna tayin olun-
le Barbaya esassız haberler ver- Arnavutköyde Akıntıburnunda, de- günleri ise, sinemalara relen hal fından idare edtlmesi için, belediye muşlardır. • 
mek ve bu haberleri gizli hi~met- niz kenarında dururken. birden mu- j kın hiç olm•sa yüzde altmışını il reisiliğince istenilen aalihiyete ait Mli''ftff .FKF.'M'F,~ 
ler grupu kumandanlığına bildir- vazenesini kaybetmiş denize düşmüş foeuklar, veya çocaldan hahn- muhtelit encilmenin verdiii kararı 
terek Barbanın yenilemek istedi- tür. Boğulınak ~ iken .türtarıl- 1 ndJa relen aileler teşkil etmekte- müzakere edecektir. 
ği münasebetini kökünden kestir- r. • 
mek idi. Bu.~rlı:e YFdı°l edenle- mıştır. Bundan b..._JIWPluetimb- Ücretli müstahdemlerin 
ria ld""-e'14\l~ ve &., de ıöaterllea filmler 88yük Er-
bunların y u··zünden gelmesı illti- allJU nmr111Y9,-Vam11ye -n n.m- _ ~ uruiıdJ... tına. va,,_ 1 

Galatada, Karabulut ;isminde bir OT°' L •• •-' .. ,. • , _ ,._ 

mali bulunan fenalıkları önlemek adam, zabıta memurlan tarafından :.ı.~~~ ile -~~!et ve te bulunacaktır. 

tekaüt 

mühim bir gaye idi. şüphe edilerek yakal~ ;~. . · mace tayin edilen zevattan mU- l • 
Bir hafta süren çalışmalarımı- bir tahnpca .. .buhmarek ere e- •--kki. ı bir MDSür hev. eti tara- 1

1 Kanalizasyon şirketine alt boru 
B dllmiatlr, -r 

zın ilk meyvalarını Zekai ey ge- .,. fından tetkik edilmekte ve mu- fabrikası belediyeye geçmifti. Bele • 
tirdi. Barbanın meyhanesine va- ~ · Zil' filmlerin ~öıterilme1i meno- diye bu fabrikayı ıalah ve takviye 
kitli vakitsiz ve sık sık gelip gi- MAARİFTE: bmmaktadır. edecektir. Bunun için 938 bütçesine 
denler arasında reji kolculann- Sinemacılar, alel6mum bir b- [ tahsisat konmuştur. 
dan H .ile Değirmendereli ı. adın- Holandall Heyet nunla bilttln fllmlerba on altı 79• 
da iki serseri, bu arkadaşımın gö- .. adan ufak .--.ı.ı-- w---L e-

Du•• n G·ı++·ı r 
11
---#-züne çarpmıştı . Değirmendereli 1. dJlmeal yerüıe, pevklann ••· 

kendine koyu bir milliyetçi süsü meelne ...... edllwiJ'ecek 
veriyordu. Mavnacılar Cemiyeti a- Birkaç gündür §ehrimupe bulu - ma1a11ette f11m nna, ....er lle-
zasından Yirmibeşoğlu Ahmetle nan Holandalı arkeoloji heyeti dün Jetlala ltm tefrik etmesi " dl-
sık sık görüşüyordu. Ahmedin sa- sabah saat 9 da hususi tayyare ile terlerine isin verilmesi fikrini 

Halk Türküleri 
Üzerinde Tet
kikler Yap lıyor 

fiyet ve gafletinden istifade ede- Yeşilköyden hareket etmiştir. Heyet ileri ıüriiyorlar. 
Çankırı, (TAN) - Halkevi, mu

memleketine dönmektedir. Heyet mü lJ!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!iii!!i!!iii!!iii!!~ii!!!i!!!!i!!!!!!~· rek ağzından havadis çalıyordu. 

Kolcu H. da Hüsnü namında bir 
bitimizin pek zengin olan bark tür-

him Şark memleketlerinde hafriyat külerini notaya aldırmıya başlamış-
mavnacmın gaflet ve cehaletinden yapmıştır. \fÜTEFERRTK : tır. "Çankın Halkyatı,, inüellüi Ha-
istifade ediyordu. Bu iki soysuz, al • ı• M.;..L san Uçok, musiki mua111mi Şükrü. 
dıldan haberleri Barbaya yetişti- lf wuUIUftlUZU halk sazcı ve sözcüsü Mahir bu işle 

Emirgan ortaokulund• dUn çocuk 
riyorlardı. &ı. ... -~ .. - aknma fizt- K yb tt•k meşgul olmaktadırlar ve şimdiye ka-

~uumu r" bayramı münasebetile bir müsame- a e 1 
lendikleri bir iki fişe rakı için mil- M- ered 'lli dar 25 zeybek ve otur~ ıı.vuuwı re verilmiştir. usam e mı f8I' • ~ otaJarııu telbit etr'nl~. 
Jetlerine, memleketlerine ihanete- kılar söylenmiş ve talebe taralından Kayaeri 1aylavı Bay Veli Y8'1D n 
diyorlardı. bir piyes oynanmıştır. dün kısa bir hastahktan .sonra vefat Ortaokulda Musiki 

Zekai Bey, Değirmendereli ı. in • etmiftir. Ka~i saylavının cenne- Çankırı, <TAN) - Ona oblda 

Y 1 1 k h ed ·· - Maan'f VekaA leti tarafından idare si bugün M-aı.a P.a1-tan kaldrfilil- talebe çok fazla oldufU, Mrincl suıı-lnnibeşoğ u i e a v e goruş- ...,... fın dört, diğerlerinin ikişer ve üçer 
tüklerini işitecek derecede yanla- edilen mektep pansiyonlan ücreti cak, namazı öğle ftlctt Teşvlldye el- şubeleri bulunduğu halde tedrisat 
nna IOkuluyordu. O kadar ki, Ze- ayda on lira, tatil aylarında 12,5 11- mlinde JnhndJktaft sonııat Zipcir~ lhenkle devam etmektedir. Bu ara-
tli Beyin getirdiği haberin ayni ra olarak tespit edilmiftir yudaki Asrl mezarlığa defnedilecek • da, uıuaikiye meraklı 25 talebeden 

• 
tir. Kederli ailesine taziyetleıim.W mürekkep bir mandolfıı takıinl kurul 

ni bir liln sonra Mehmet Aliden 
sunanz. muştur. Geçen yıl teşkil edilen 50 ta-

almıfbm. Mekteplerde verilecek müsamere- • lebelik koro beyett de Çlll..,,,. de-
Bunlann hlyanetlerine filphe lerin bundan sonra, bu mekteplerin Maliye vek1U nıat Ağralı An- vam etmekte, musiki mufttıbi Şük-

kalmamı§tı. El altından Yirmibeş- bulunduklan mıntakalardaki halke- k r dan hrimize lm. . V rO Dölen bunlan iyi ~..&i..:.....ıye 
Vı. salonund 'lm . afık .. a a oe ge ıştır. e- 7•WfURD.I 

ollu Ahmet ajanın ıöziinü açtık. rülmüştür. a verı esı muv go- kil istasyonda dostları ve ma- gayret göstermektedir. YUın6 bir 
1 in bir İngiliz uplmm ç~ ya- • liye erüm tarafından ltarfllanmı~- konser verilecektir. 

la~ oldutuııu anlattık. tır. 
Tanıdıklanmdan Anafor Ahme- Fatihte altmışıncı UJıcmektep hima 8 rO alarak gitmlşlt-rdir. Bu 9Qddet 

de de mavnacı Hilseyinin gözünü ye heyeti tarafından bugün saat 8,30 Ziraat Odası toplanmış, zira- içinde satılan körnürlerimı. döıJt bin 
açtırdım. o da reji kolcusuna yüz da fakir çocuklara elbise giydiriJe.. at kongresine gönderilmesi kat"arlaş- üÇ yüz on b9' tondur. Bunlann tuta 

cektir. tırılan r&Pfr etrafında görüşülmüş- n Jmk bir bin dört yüz yetmiş iki 
çevirdi ve yanından defetti. Bar- '!!!!!'!!!!!!!!!!!""'!!!"""!'!!!"!!'!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!ll'!!llll!!!!!"'!!!'!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!! tür. Hazırlanan rapor vilayete veri- liradır. 
banın bavadla membalan kuru- buraya gelirsin. Yanına takacağım lecektir. Vilayetçe rıapora bazı mi.ita- 8 

1<1Zılırmak Taıtı 
Bafra, (TAN) - Kızılırmak neh

ri, yirmi senedenberi görülmemiı bir 
11Mr11de tapnıştır. Mamafih bir zarar 
l>lliı6. .... 'J ...... 

Vaziyet daha evvel ırmağın geç
tiği yerlerden haber verildiği için la
zım gelen tertibat alınmıştır. 1,5 
metre kadar yükselen Kızılırmak tek 
rar yatağına girmiş ve tabii seyrini 
almıştır. Yalnız belediyenin at koşu
su sahası ile mezbahanın bazı kısım
larını su basmıştır. 

Uç Kiıiyi Birden 
Vurdu 

Bafra, (TANl - Buradan yanm 
saat uzaktaki Ağıllar mevkiinde, bir 
adam üç kardeşinden ikisini öldür
müş, birini de yaralamıştır. Tafsillt 
JUdur: 

Recep oğlu 60 yaşında Feyzullahm 
tarlasına bir hayvln girmiştir. Fey
zullah bu hayvanın komşularına ait 
olduğunu farketmiş, ve hayvanı alıp 
"Sizin tanıdıltn\Zlndır,. diyerek Oç 
kardeşin tarWanna sokmuştur. Uç 
kardeı buna mlni olmak istemişler· 
dir. Feyzullah tabancayı çekmif, üç 
kardeşten 320 doğumlu Şakirt yü• 
zünden, 303 doğumlu Sabriyi karnın· 
dan yaralamıştır. 324 doğumlu ibra• 
him, tabancayı elinden almak iste
yince onu da bıçakla kalçuındaO 
vurmuş ve kaçmıştır. Ild saat IO 

yakalanmıştır. 

Şakir ve Hayri ölmüşlerdir. tbra
him dispanserde tedavi olunmakta· 
d11'. 

TAKViM ve HAVA 

24 Nisan 1938 
PAZAR 

4 OncO ay Gün: 30 
Arabi· 1957 
Sefer: 23 
Güneş: 5.09 - Öl le: 
İkindi: 16,01 - Aksam: 

muştu. adamı alırsın K ti il Sami lealar ilAve edildikten sonra Anka- p lam b 1 Ao. ld ..._, . os e veya .. d ilecekti7 a ut a ı5, yen en -laf-
Halbuki Barba. bu aralık Kapi- Bey ile, hangisi kolayınıza gelir- raya gon er llllfbr. Fındıklı' sahillerinden Köp _ 

Yatsı: 20,36 - fmıılk: 

Kasım: 181 
Rumt· 1:.M 

Nisan: 10 
12. ıt 
18.57 
3.18 

YURTTA HAVA V AZIYE"fl 
ten Gurdon ile görüşmüş, anlaş- se adamımızı tanıştıracaksın. Bugün • ra,. kadar bol bol palamut tutul _ 
mıftı. Barbanın kumandana yazdı- lük sana valfe bu kadar, haydi git. İki sene evvel llğvedllen balık- maktadır. Mevsimin balılı olan ua-
lt mektuplardaki haberlerin doğ- - İyi söylüyorsunuz amma ya- çılık enstitüsünün Denizbanka bağ- kumru henb kendini ~if-
ru olduğunu Gurdon öğrenmiş ve zıhanesiz simsar olur mu? Sonra b olarak yeniden kurulacağı haber tir. Bu yıl çiroz lmrutuı Dl ı•alt 

ıri1phelenmeainler t-' yan'·· tutup verilmektedir. Enstitü müdürlütüne ·--ıu .. 11111ı..-. kumandana bildirmişti. Barba da ,.- 9
& .l.&9 Bes 

yapamaz iseniz kumandana tarp Zeynel im getirilecektir. 
eski mevki ve gelirini ele geçir- ben mesuliyet kabul $em. 8 
mek fırsatını yakal811ll§tı. Gurdo- _ Haydi ._ iflmize kanpna. Nisanın on beşinci gilnüne kadar 

·~ deWeti ile ku.,,.,,ctapden el- Y•RNM de hwrdar. Jtmanımıg phntı olan ecnebi va- b • 11'11.-ıum-. 

Yurdun Kocaeli, Karadeniz kıyıl 

Orta Anadolu b61gelerinde hava c:ok bu 
ıu ve yer yer ya,ııh. diğer bölgelerd• 
mumiyeUe buluUu aeçmi•. rtir.ıılrlar 
ya, Kocaeli ve Kanıdenlz kıyılanncı. 

nubl. diler ~elerde umumlvet le Şl 

istikametten 'Orta kuvvette etımlstfr. 
DQn İatanbulda hava ekseriyetle 

sakin kamu.tır. Saat 1 
mWmetre idi. Hararet 
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lrlandada 
Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 
Bugünkü İrlanda iki parçadan mü

teşekkildir. Biri Şimali İrlandadır. 
~e İngiltereye bağlıdır. Diğeri İrlan
da hür devleti adıyla tanılan ve bir 
:onı~nyon vaziyetinde olan memle-

·~~~!!!!!!!!!!!l!!!i!!!l!!!i!!!l!!~~!i!i!!!!!!!!l!!!!!i!!!!!!!l!!~~~!!i!!!~~~!!!!!ii!!~~~~!!i!!!~~~~~~~~~~~~~- Küçüktür, Tenezzül 

Etmem! 

ettır. İrlanda hür devletinin en bel
lihaşlı hedefleri Lütün İrlandayı bir
~eştirrnek ve İngiltere ile her bağı 
esınektir. Bu yolda birkaç adım a~ 

tılınış bulunuyor. Gerçi Şimali ve 
Cenubi iki İrlanda henüz birleşme
lttiştir, fakat birleşmeyi temin için 
~alışılmaktadır. Sonra İngiltere tara-

F rans ada Yeni İktısadi Plan 

lngiliz-F ransız müdafaa 
Sistemleri birleştiriliyor 
Muhtemel Bir Harpte iki Taraf Orduları 

' 
Tek Kumandanın idaresine Verilecek 

ından İrlanda hür devletine tayin 

~uııan. devl~t .;jef1iğ~ vazifesini gören Paris, 23 (Hususi) _ B. Daladye, başlıca teklifleri olan şu noktalardan 
tlıuını Vatının yerıne bir İrlandalı- bugün beyanatta bulunarak iktısadi bahsetmiştir: 

:lıl. seçilmesi de temin olunmuştur. kalkınma planını tatbik mevkiine 1 - Akdenizde statüko, 2 - Şi-
eçılecek zatın Birleşik, bütün İrlan- koymıya hazır olduğunu, planların mali Afrikada İtalyan propaganda

:ayı temsil etmesi ve bütün İrlanda gelecek Pazartesi günkü kabine top- sı, 3 - !spanya, 4 - Fransanın Ha
f anıiasını takviye etmesi için, siyasi lantısında son şeklini alacağını söy- beşistandaki menfaatleri. 
ltkaların fevkinde bir şahsiyet şefli- !emiştir. Planların hedefi istihsali ar- Zannedildiğine göre Kont Ciano 

ie namzet gösterilmi ·tir. Bu namzet tırmak, ticari mübadeleyi takviye bugün tekrar Blondel ile görüşerek 
tlanda dilini ve İrlandanın milli kül- etmek, sanayii hızlandırmaktır. B. kendisine ltalyanın mukabil teklifle-

turünü ihya yolunda en büyük hiz- k' t k' rini bildirecektir. ltalyan - Fraı1sız Daladye, hükumet er anının a ıp 
lttetlerde bulunan doktor Hyde'dir. edilecek mali siyaset üzerinde tama- müzakereleri bundan sonra üç dört 
l<:endisi seçim mücadelesine ginniye- miyle birleşik olduklarını anlatmış, gün tatil edilecek ve bu müddet zar
cet, ve ittifak ile seçilecektir. Fransanın İngiltere ve Amerika ile fında Kont Ciano kral Zogonun ev-

rlanda bu şekilde İngiltereden ay- yaptığı para itilafına sadık kalacağı- lenme merasiminde İtalyayı temsil 
tılnıak üzere göru··ndu"gWu .. halde dJ'gwer etmek u"zere Tı·rana g·d kt' t nı söyliyerek şu sözleri ilave etmiş- ı ece ır. 
~fU:aftan İngiltere ile anlaşmaktadır. tir: Hudut haricine fıkarılanlar 
i e iki taraf bir ticaret muahedesini "- Biz tam ve kati bir kalkınma Paris, 23 (A.A.) - Pöti Pariziyen 
tnzalamak üzeredirler. İki taraf ara- hükumeti olmak istiyoruz. Bunu gazetesi; ecnebiler arasında bulunan 
3ltıda epeyce bir zamandanberi de- Fransızlarm bütün gayretlerini bir- muzır eşhasın Fransız hududu hari-
~a~ eden, ve ancak son zamanlarda leştirerek başaracağız.,. cine ç,karılmaları hakkında ilk ted-

iSPANYA: 

Hava bombardımanı altında 
harap olan leridaJo.n 

bir sokak 

Frankistler Yeni 

Mevkiler Zaptetmişler 
a ifliyen iktısadi mücadele, herta- bi l · .. f I "it F ••.J I r enn tatbik edilmiye başlandıgwını 

~a olacak ve daha iyi anlaşma imkan ngr ere - ransa muaa ao haber vermektedir. Londra, 23 (Hususi) - Bugün de 
la:rı kendini göst<:recektir. sistemleri birleıecek İspanyada harp vaziyetini ehemmi-

UZAK ŞARK:· 

Çinliler 300 Bin 
Kişilik Bir Kuvvet 
Hazırlıyorlar 

Nevyork, 23 (Hususi) - Uzak Şark 
ta Çin Japon kuvvetleri arasında 
Lunghay demiryolu şebekesini eline 
geçirmek için başlıyan büyük mu -
harebe devam etmektedir. Çinin şar
kı ile garbi arasındaki muvasalayı 

temin eden bu demiryolu, iki taraf 
için de büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Çinliler şebekeyi kaybetmemek, 
Japonlar şebekeyi mutlaka ele ge -
çirmek için bütün gayretlerini sar
fediyorlar. 

Çin kaynaklan, Japon taarruzu -
nun çiurdurulduğunu haber vermek
te ve Çin kuvvetlerinin muvaffakı
yetli mukabil taarruzlarda bulundu
ğunu ilave etmektedir. 

Anlaşılan iki taraf ta bu mıntaka
da henüz kati bir netice alamamış
lardır. 

"" Yalnız Çinlilerin harp sahnesinde 
dövüşen 200,000 askerlerini 300,000 
ihtiyatla takviyeye hazırlandıkları an 
!aşılıyor. 

• Londra, 23 (Hususi) - Japonların 

[Yazan: B. FELEK.] 
Çok söylenmiş bir ucuz söz var

dır: 

"Sinek küçük amma mide bulan
dırır.,, der. 

Bir şeyin küçük olması zarar ver
memesine sebep olmadığını anlatan 
bu söz bence o davanın en zayıf de· 
lilidir. 
Keşki her ki.içüğün zararı mide 

bulandırmaktan ibaret ola idi. 
Bir dostunuza anlatırsınız: 
- Falan adam senin aleyhinde 

şuna buna laf diyor. Her fırsatta 
sana kötülük etmek istiyor. Şunun 
bir icabına bak ta kurtul! 

- Tenezzül etmem! Küçük şey! 
Cevabını verir. 

Bu cevabı verenlerin mert oldukla
rına, metin olduklal'ına inanının. Ze
ki olduklarına inanmamı teklif etme
yiniz! Kabul edemem. 

Bize gelen fenalıkların çoğu küçük 
şey]erden gelir, 

- Bitten lekeli humma alırız-. ' 
- itten, uyuz, ve kuduz aldığımız 

gibi. 
- Sıçandan veba geçer. 
Sivrisinek sıtma getirdiği gıl>i. 
Deveden, filden, aslandan hastalık 

geçtiğini duymadım. 

Mısı d Dört mülteci Rus generali yakın-
~: B. Daladye, Hariciye Nazın M. da hududa sevkedileceklerdir. Vran- yetli bir surette değiştiren yeni bir 

M d 
Bonnet ile gelecek Perşembe günü hadise vuku bulmamıştır. Frankist-

Lunghay hattını ele geçirmek için 
başladıkları taarruzun durdurulduğu 
nu haber veren Çin mahafili, Çin 
çetelerinin Şanghaya karşı taarruzla 
ra başladıkları ve Japon muvasalası
nı kesmek için büyük hareketlerde 
bulunduklarını haber veriyorlar. 

Bu misaller gözü ile düşünenleri 

kandırmak içindir. Biraz kulağı de
lik olanlar, en kötü hastalıkların göz
le görülmiyen mikroplarla, yani en 
küçük mahliiklarla geçtiğini bilirler. 
Onun için maddi ve manevi hayatı
mızı korumak için, kötülük geldiğini 
bildiğimiz bir şey küçüktür, diye hoş 
görmemeli ve ihmal etmemeliyiz! 

ısır a vapılan ve Vefd Partisi- gel'in Kırımda eski erka·ruharbı'ye re-• L d k b l k · lerin umumi karargahı şu tebligw i neş 
nin dağılmasiyle neticelenen on raya vu u u aca zıyareti es- isi olan general Şatilof da memleket 

~tnuıni seçimden sonra Mısır Başveki nasında İngiliz ricali ile görüşeceği haricine çıkarılacaktır. retmiştir: 
lı M h meseleleri müzakere etmektedir. "Kastellon eyaletinde, kıtalanmız, 

e met Mahmut Paşa Meclisteki 
l>artnerin vaziyetine göre yeni bir Röyter Ajansı tarafından neşredi- cenuba doğru ileri hareketlerine de-
k b' len bır' P · t lg af d .. 1 .. ÇEKQSLOVAKYA .· vam ederek Kiveri kalesini ve Abu-

b
a ıne kurmak istemiş fakat o zaman arıs e r m a ezcum e şoy 

--0--

MISIR: 
Zira, küçüklerin en büyük silahı, kü 

çüklüklcridir. Onların siJahlannı, on
lar için mazeret saymak ta zeka eseri 
olamaz. 

n t b le denilmektedir: kager ve Kueva de Venroma civarın 
l\t eşe hiiste muvaffak olamamıştı. İ da muhtelif ehemmiyetli mevkileri 

ısll' hükumetini teşkil eden " yi haber alan İngiliz mahfellerin Südet Almanları lt!İn işgal eylemişlerdir. 
ıt°l'Uplar, Mecliste ekseriyeti haiz bu- de zannedildiğine göre Londrada ce- 3' 
llnnıanıaktadJr. reyan eden Fransız - İngiliz müza- y •M • d "' Gırnata cephesinde ileri hatlan-

s k l enı üsaa ekarlaklar lmız bir seviyeye getirilmiştir. 
, aadistler namı altında yeni bir ere eri esnasında bilhassa Fransa ve 
fı k ı· ·ı Asilerin radyo nasyonali, Fransız 

t a tes.kil eden eski Veftrı"lerle bu··. ngı terenin müdafaa sistemlerinde p ag 23 (H •) ç k 1 ak 

Her fena ile mücade]e lazımdır. 
Bilhassa küçük olursa! .. 

INGiLTERE: 
Yük . ıı r ' ' ususı - e os ov • hududundaki kuvvetlerin kumandası 

hır kısmı yine Veftten a".·rılmış bir koordinasyon tesisi ve tek kuman ya Südt Alm ı t t · · · t k' .• •w· . an arı a mm ıçın a ıp nı bir Alman Generalinin alacagwı hak 
1~adan müte§ekkiJ miistakilJer hü- danlık meselesi mevzuu bahsolacak- tt gı t 1 d . b' d 

Mahmut Paşa 
Kabinesi istifa
dan Vazgeçti lrlanda Başvekili 

Londraya Geldi 

ıı;, e ı sıyase yo un a yenı ır a ını kınih tc:p;mysnın Londra Büyük El-
unı~t ~~~·v~t\'ntl'-'!l daha cok büvük tır.,. atmıştır. Alnıanlann da liulunduguw ı· w· t f 

~c ur cuıu:. ........... u .. a • .oaş- - -·e· ~~-~ • ····-"·· .,...,~ ,. ... vı:: uurr ye 1 d . d ' k d Ç1 ıgı ara ından çıkarılan haberi kati 
\>.ekil Mahnıut Paşa bu kuvvetten is- Koper tarafından geçenlerde Parise l" ~ e~ e şım ıye a ar belediye mec surette tekzip etmektedir. Radyo nas 

Kahire, 23 (Hususi) - Burada vu
kuu beklenen siyasi bir buhranın o
nü alınmıştır. Buhranın sebebi kral 
Farulda kabine reisi Mehmet Mah
mut arasında başgösteren bir ih
tilılitır. Mehmet Mahmut Paşa, ka
binesinin meclisteki ekseriyeti daha 
fazla temsil etmesini temin için ka
binesine yeni unsurlar almak iste -
miş, fakat Mısır kralının hususi ka
bine şefi Ali Mahir Paşa bu noktai 
nazarı tasvip etmek istemem.iş, Meh-

tıfade edilmediği; bu kuvveti hüku- yapılan ziyaretlerden bahsedildikten ıs e~ı ?ek ve Alman azadan rnüte- yona!, ayni zamanda, fiili kumandayı 
'!:et le.hi.ne ka .. zanmadığı takdirde hü- son,,ra şöyle denilmek_ te. dir: şekkildı. Gelecek belediye seçiminde ele almak üzere İspanyaya 70 Alınan 
11:,. H Almanların kuvvetli bir ekseriyet teş b 
"o" tn~.t~~ın mustakar sayılamıyarağını arp vukuunda ~ı ordunun bir kil ettikleri yerlerde b 1 di su ayı geldiği haberini de yalanla-
~ rdugunden kabineyi takviye etmek tek kumandanın emrıne verilmesi ve e e ye ınec- maktadır. 
ıst b b !islerine hakim olmaları temin oluna-

emiş, fakat bu mesele üzerinde sa- aş aşkumandanın da Fransız olma- caktır. 
tayla kabine arasında g0··ru··ş farkı go"- sı teklif edileceği söylenmektedir. ın· da k f ı P 23 (A A ) r r a a ı mi1liyetperver1igw i an-
te çarpmış ve Mehmet Mahmut Pa- Hav~ kuvvetleri de ayni kumandanın rag, .. - Belediye intiha-
,, · ıt d b 1 İk batı 22 mayıs, 29 mayıs, 12 haziran cak harbe sebep olabilirdi., demiştir. 

. ıstifa etmek mecburiyetini hisset- cmrı a ın ~. u .un~ca~tır. i filo- ·· ı · d Südetler, hükumetin ekalıı·yetler sta 
ltıJştir. nun kontrolu vazıfesı bır İngiliz ami- gun erın e yapılacak ve mıntakalara 
Sarayı temsil eden Ali l\f h. p . raline tevdi edilecektir. İki memle- göre scmteşrin ayında devam edecek- tüsünü toplamasından memnun de-

~ a ır a k t d .. t · · . ·ı·h tir. ğildir. Bunların liderlerinden olan 
ııa kabinenin b 1 t k e en us rısının, sı a ve cephane sa 
"e yeni unsu' rl~zrı uanlasurkartınkı ~ ara tışı hususunda müştereken hareket Südetler vaziyetten memnun doktor Kunt, hükumetin bu yoldan 
d' •• ra a vıye e- . . . . yürüyerek hiçbir ileri harekette bu~ 
k~:nıesine muhalefet etmekte Başve- etmel~ı de ;rkı~a teklıf edılecektır. Londra, 23 (Hususi)..:_ Çekoslovak lunmadığını söylemiştir. Karlsbad-

ı ise, buna lüzum göstermektedir. omaaa ı görüşmeler ya hükumetinn belediye intihabatına k' J\ R 23 (AA) 0 da ı naziler bugün nümayişler yap-
h nlaşı!an ihtilaf uzlaşma yolu ile .. oma, . . : --:. ğrenildiği~e ait kararı Südet Almanları memnun mışlar ve hükumetin siyasi toplan-
alledilmiş bulunu'-·or y 1 h gore Kont Cıano ıle dun yaptığı mıi- etmiştir. Bunların liderlerı·nden bı"rı· I 1 " • anız u uz- ı· ma ar yasağı aleyhinde hareket et -

~aşınanın hii.kumeti ne derl'ce takvi- akat esna~ında Blondel Fransanın bugün beyanatta bulunarak "Çekle- mişlerdir. 
ç:e ettiği henüz anlaşılmamıştır. ------:------------------------~:___-~:=:_:_~::::..:_ __________ _ 
~slovakyada: ALMANYA: lNGILIZ • iT ALY AN ANLAŞMASININ MANALARI: 

Çekoslovakya hükumeti, Südet 
~tı~ . Almanları tatmin ederek bu 
t ~en A vrupada bir hadiseye bir 
te~t~vakie meydan vermemek i!:İn 
l() hır almaya devam ediyor. Çekos
ııt~a~:rada, Almanların en kuvvetli 
~ llgu yerlerde belediye meclisleri, 
tıı~htelit mahiyette idi. Yakında ya
ı, acak belediye se~imlerinde Alman
~at kuvvetli oldukları yerlerde, ka
~ tıacakları ekseriyete dayanarak bu 

~CJisJ h•k• d l}·~- ere a ım olacaklar ır. 

tııııkgcr taraftan Çekoslovakyanın 
r.- adderatı meselesinin Londrada 

%sa ·ı · 

RoçiJde Ait 
Emlak Musadere 
Edilmiş! 
Londra, 23 (Hususi) - Avusturya

dan alınan haberlere göre. meşhur 
zengin Roçildin ailesine ait bütün em 
lak müsadere edilmiş ve bir mütevel
linin idaresine verilmiştir. 

met Mahmut Paşa da buıtun üzerine 
istifa etmek istemiştir. Fakat iki ta
raf noktai nazarının uzlaştırıldığı ve 
Mahmut Paşanın da bunun üzerine 
istifadan vazgeçtiği anlaşılıyor. Uz
laşmanın şartları henüz anlaşılına-
mıştır. 

* Mısır harbiye nazın bugün beya
natta bulunarak İngiltere _ İtalya 
anlaşmasının Mısır müdafaasını 
halkı ve mali kaynakları sarsmada~ 
tanzim etmiye yardım ettiğini söyle-

mişitr. Harbiye nazırı bundan baş
ka Mısırda bir mühimmat fabrikası
nı kurmak için bir İngiliz askeri he
yetinden istifade olunduğunu anlat
mıştır. 

--o-

FiLiSTiN: 

Hayfada Umumi 

Grev Başladı 

Londra, 23 (Hususi) - İngiltere ile 
İrlanda arasında hazırlanan ticaret 
anlaşmasını imzalamak üzere İrlan
da hükumet reisi dö Valera Londraya 
gelmiştir. 

Doktor Duglas Hayd'ın İrlanda dev 
let reisliğine ittifakla seçileceği ta
hakkuk etmiştir. 

8 
Londra, 23 (Hususi) ~ Bugün bü

yük şair Shakespeare'in yıldönümü
ne isabet ettiği için şairin doğduğu 
yer olan Stradfordonawn 'da merasim 
yapılmıştır. 

B. Edene, Kabineye Girmesi 
Teklif Edilmiı 

Londra, 23 (A.A.) _ Havas ajan
~ı.nın ı:ı:ıuhabiri bildiriyor: Öğrenildi
gıne gore orLd Halifaks, Yorkshirede 
son ikameti esnasında Antoni Eden 
ile görüşerek kendisinden tekrar hü
~u~ete girmek isteyip istemediğini 
ıstımzaç etmiştir. 

Eden'in bu husustaki cevabı he
nüz malum olmamakla beraber ken
disinin Chamberlain Başvekil ld _ 
• "d o u 
gu mu detçe hiçbir nezareti kabul 
etmiyeceği öğrenlimiştir. Lord Hali
faks'ı~ ~u teklifi, Eden milli hüku
mete ıştır ak ettiği takdirde h .. k. 
t' üh' u ume-
ın m ım miktaı·da rey toplıyacağı 

tııı 1 e lngiJtere arasında konu-
Qc ~ 

t~~d'agı ve bu meselenin Avrupayı 
lt1•h ıt eden mahivetini ka-vbetmesi . .• t . • 
tedh· edbir alınacağı anlaı}ılıyor. Bu 

•rlc d •tı. t e alımrsa, belki Avrupa-
es:ı:kın istikbalini tehdit eden bir 

ı.-. de ortadan kalkmış olacak-

lJGOSLA VY A: 

Röyterin Viyana muhabirine göre 
Avusturya Yahudilerine karşı tazyik 
siyaseti yeniden başlamıştır. Yahu
dilerin mağazalarına karşı boykotaj 
tatbik ediliyor ve Yahudiler yolları 
süpürmiye, Nazi liderlerinin otomo
billerini temizlemiye ve yıkamıya ic
bar ediliyorlar. 

MüthiJ Bir infilak 
Bcrlin, 23 (A.A} - Ruhr havzasın

da Oberhauen'de Concordia ocağında 
ki galerilerden birinde bu sabah vu
ku bulan bir grizu iştiali neticesinde 
yüz metreden büyük bir sahada bir 
çöküntü hasıl olmuştur. Enkaz ara
sından altı ölü ve dördü ağır olmak 
üzere yedi yaralı çıkarılmıştır. Diğer 
beş kişinin akıbeti hakkında haber a
lınamamıştır. 

I İki hükumetin Akdeniz, Kızıldeniz ve 
Şarki Afrlkadııki ınuştcrek menfaatlerinin 
sayılması ve mütekabilen tanıııması i~·in f. 
Kanunusani 1937 de taati olunmuş olah 
"Centilmenler anlaşması,, run tekrar tekidi. 

ve iska ameliyatımı mıini olmnmoyı taoh
hut etmiştir. Bundan başka Nilln mcınbaı 
olan Çana gölıi civarmda su y;ıtakfarına 

hürmetkar kalac<ığına dair kati teminat 
vermiştir. 

Kudüs, 23 (Hususi) - Dün Kudüs 
civarında vuku bulan müsademede 
iki Arap maktul düşmüş ve bir Ya
hudi bekçi ağırca yaralanmıştır. Bu
gün de Hayfa kadınları bir nümayiş 
yaparak baz1 Arap liderlerin tahliye
sini istemişlerdir. Zabıta kadınların 
hareketine müdahale etmiş ve bu 
yüzden birkaç kişi tevkif edilmiştir. 

Hayfada umumi bir grev vardır. 

~akkında muhafazakar partinin in
tıhap ~e~urlarında hasıl ola~ kana
atten ılerı gelmektedir. Filhakika bir 
çok m~tedil muhafazakarlarla nas
yonal lıbcraller kabinesinin Ed ,. 
inf"k'k· en ın ı a ınden sonra takip etti~. 1 .. -
zumund f 1 gı u 

. • . an az a sağa meyyal olan ha 
rıcı sıyaseti terketmesi sartı'le ·ıı· 
b" h"k" ~ mı ı 
ır u umete müzaheret et h 

zırdırJar. meye a-

KISA HABERLER 

ICraı Zogo'nun 
l~dih M • • ~ .. aç erasımı 

I' ~ı~l"'a.t . 
<Ilı ~ • 23 (A.A.) - Arnavutluk 

lıll Ogo' . llc<tlt nun ızdivacında hazır bu-
!!r 't'ira 0 ,lan bir çok yüksek şahsiyet luk kraliçesinin yeğeni Terez Apon
llct"l\ l'\ a gitmek üzere Yugoslav- yinin bazı zevatla birlikte Tirana git 
~4 ~eçt'rtişlerdir. mek üzere otomobille Saraybosnadan 

eyanda müstakbel Arnavut- geçtiği bildirilmektedir. 

il Arabistan ve Kızıldenizdekl iki hiikil
metin nüfuz mıntakalarının ayrılması ve 

tanınbıası. Arap illerinde iki tarafın Arap

ça yapmakta oldukları propagandaya niha
yet vermek. 

III İngiltere İtalyanın Habeşistan haki
miyetini kabul ,.e tasdik için bir çarei hal 
bulmayı kabul Ptmiştir. İtalya da. Sudan 
mıntakasının su kanallariyle yapılacak irva 

iV Süveyş Kanalının serbest geçit olarak 
kabulü. 

V Tarab!us ve o dvnrdaki İtalyan askerf 
kuvvetlerinin azal blmasını İtalyanlar ka
bul etmişlerdir. 

VI İtalyanlıır :::arta mualltlk olarak İs
panyadaki görıiillülPrinin çekilmesini ka
bul etmişler. Vt! Bc1!e;ır adalariylc Fasta a
razi almak gibi hedeiler ve mak,,atları ol~ 
mdığrnı resmen bildirmişlerdir. 

Halle dükkanlarını açmamaktadır. 

KANADA: 

Yeniden Tayyare 

Fabrikaları Açılıyor 
Ottava, 23 (A.A.) _Kanada hü

kumeti, tayyare ve harp malzemesi 
imali için birçok fabrikalar inşasına 

* Roma Nazırlar Meclisi 
Fransa, İngiltere ve Bel .k •. geçenlerde, 
·k • <:ı a ıle al t l ı tısodı anlnşmııları t d"k , ' o unan . as ı etmıştir * Berlindekl Sovyet ına!;Jaho .. · 
yana Sovyet Elrilig~ı·n· k. tguzan, Vl-
. . ' ın aldırıldı· 
ncıye Bakanlıgına b'ld' . . gını Ifa-

ı ırmıstır. 

karar vermişti?' 700 f b 'k = . a rı a, bu i. 
yarayıp yarıyarnıyacakları .. ğr ~c 
mek üzere tetkik edil . . o cnıl
fabrikalar şimdiden ~ıştır. Birçok 
. . rnustacel 
lıhat ımaline bası en tes-

., amış bulu 
Hamilton da, Ingiliz to .. nuyor. 
ba imaline başlanın pçusu ıçın bom 
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Dün Taluim meytlanınJa yapJan toplantıda nqeli bir ~lı vapa 

Çocuklarımızın Bayramı 
• 

Çocuk llaftasının ilk 
Günü Eğlenceli Geçti 

Dün, Haltimij'etlmilleye bayramı 
ve Çocuk Haftasının ilk günü idi. Bu 
münasebetle, bütün memlekette oldu 
iu gibi, §ehrimizde de merasim ve 
,enlikler yapılmıştır. 

Şehrimizin her kazasında tam saat 
onda merasime başlanmıı, meydan -
larda toplanan ilkokul çocuklarına, 
her iki bayramın manasını ve ehem-

J 

, ' Yıldızlann en parlak ve en ihtişamlısı l 
J O AN C R A W F O R D 'u 

Tyrol'iln en lüks ve en muhteşem otellerile italyan gölleri dekorlan 
arasında çevrilen 

MEÇHUL KADIN 
Fransızu sözlü büyük aşk filminde 

Bu hafta SARA y Sinemas1nda 

1 

Radyo, 
lstanbal Radyotv 
Öill• neırtyatı: 

Saat 12,30 PlAkla Türk 
Havadis 13,05 Çocuk haftası ve bayr 
münasebetiyle Cocuk Esirgeme Kuru 
nAmına Fati« Halkevl gösterit kolu tarafı 
dan bir temsil 13,30 Muhtelif plAk n 

Gündüz. Sahne arkadaşları: FRANCHOT TONE - ve ROBERT b 14 SON. 
YOUNG. ilaveten: FoX JURNAL dünya havadisleri Akpm nqrlyatı: 

Busı:ün saat 11 de ten7iliitlı matine ı 18,30 Çocuk bayramı haftası mQnase 
• tile Çocuk Esirgeme Kurumu nAm 

• - En fazla musikili bir film.. En fazla eilenceli bir komedi.. - • Konferans Selim Sırrı Tarcan. 18.45 P 

YALNIZ SENiN iÇiN ~ati~8~u~~sl~~!d~:·1~e~:~~r;~:Mil 
. yen ve arkada:ıları tarafından Türk m 

• slklııl ve halle sarkılan 20,45 Hava ra 
G R A c E M o o R E ' u n G R A y G R A N T 20,48 Ömer Rıza tarafından arapça elS 

ile beraber çevirdiği Fransızca sözlü ve muvaffakıyetli filmi lev 21 Cemal KAmll ve arkadaslan 

B S S 
fından Türk musikisi ve halk p.rkılan ( 

ugün A K A R y A İnemasına at ayarı) 21,45 Orkestra 22,15 Ajans ha 
lerl 22,30 PlAkla sololar, opera ve o 

Güzel filmler meraklılarını celbedecektir. İlaveten Paramount Jurnal parçalan 22,50 Son haberler ve ertesi 
ve İlkbahar güzelliği mükemmel bir silli senfoni nün programı 23 SON. "il•••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••.. Ankara Radyot1u: 

Bugün 1 p E K anemumd~ 2 BOYOK FlLM birden 

TEHLiKELi ASK 
Framızca tözlü atk ve MACERA filmi. Bat rollerde: 

LORETIA YOUNG • DON AMECHE 

2 • LOREL. • HARDi:.~:~.~~~ 
TORKÇE SöZLO Kahkahalı komedi. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine .......................................... 
Yardım Birliğinin hazırladığı elbise- 'rl?.:~!1!9-1~=.lilll!l!!l!!l!!!~._-... _..-==
lerle Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu- r -----· --·--· ---· ---- -- --: 

ÖOI• neırlyatı: 
Saat 12,30 Kanşık pllk neerfyatı 12, 

PlAk: Türk mu.lklai ve halk p.rkılan ıa, 
Dahill ve harici haberler. 
Akpm nevıyatı: 

Saat: 18,30 Çocuklara masal (Masal 
de) 18,50 Kanşık plAk neşriyatı 19,1 
Türk mwdkisi ve halk prk:ılan (Mak 
Çakar ve arkadaşları) 20 Saat ayarı ve}. 
rapça nqri7at 20,15 Türk muılklsl ve h 
şarkılan (SalMıaddin ve arkadqlan) 
Konferans: (Dr. Remzi Gönenç: Sıhh 
VekAleti müşavirlerinden) 21,15 Stü 
salon orkestrası 22 Ajans haberleri 22,1 
Yarınki proıram. 

• 
SENFONİLER: 

9.15 BerJln kısa dalgası: Senfonik kon
ser. 14.45 Roma kısa dalgası: Senfonli' 

konser. 21 Viyana: Senfonik t 
(Maks Şönher'in idaresinde ve Haen
del, Mozart, Roasini, Haydn'ln eııerle

rinden). 22 MilAno, Torlno: Senfonii' 

nun hazırladığı elbise ve ayakkabı· 
lar, Halkevi Sosyal Yardım Kolunurı 
elbise ve ayakkabıları (400) fakir ta· 
lebeye· dağıtılmıştır. Bundan başka 
Şişli Kızılay Kurumu da (150) der 
fazla fakiı' çocuğu giydirmiştir. 

! 1 REIS~LHATTATI~ . 

KAMILAKDIK ı 
• konser (Cherublne, Veracini, Çayk 

ki.) 

HAFiF KONSERLER: 

miyetini anlatan nutuklar söylenmiş
tir. Bu arada şehrin muhtelif mın
takalarında 3000 yoksul çocuk giy
dirilmi§tir. Bu sırada uçan bir Türk 
kuşu tayyaresi, Beyazıt ve Taksim 
meydıµılanna Çocuk ve HAkimiyeti
milliye bayramlanna ait vecizeler 

ı L-~-------· __ J Terakki ve Işık Liseleri)e Beyoğl• 

1
15, 16, 17, 22, 42, 43, 44, 49 ve 52 inr. 
okullarla Kurtuluş Rum, Merametçı li:ıılliMiıılliliııiııiııiıiiııiıiiıiiıililiiııiiıiiiıliiiiiiliiıiıiilii~:=:a, 

7.10 Bertin kısa dalgası: Pazar konse
ri (8.15: Devamı). 9.30 Parls - Mor>
dlal: PlAk. 10.15: Keza. 11.30: Keza. ıo 
Berlin kısa dalgası: Bando muzika, 11 

atmıştır. 

Eminönü kazumm Beya1ıt Cüm
huriyet meydanında tertip ettiği me 
l"f5°ime saat onda .İstikW Marşile baş 
lanmış ve marşla beraber bayrak çek 
me merasimi yapılmıştır. Beyazıtta
ki merasimde vali muavini Hüdai, 
belediye reis muavini Rauf, maarif 
müdürü Tevfik Kut ve Kızılay mü
messili Neşet Osman bulunmuşlar -
dır. 

Marştan sonra Ticaret Mektebi pro 
fesörlerinden Zühtü, ilkokul yoksul 
çocuklarına yardım birliği adına ver-
diği bir hitabede şunlan söylemiş -
tir: 

- Türk çocukları, bugün bütün 
Türkiyede Türk çocuklannın bayra
mı kutlulanmakta, bunun nelere i· 

Genç bir hatip bayram •evincini anlahyor 

çocuğa yeni elbise ve Ra)&lcabı dağı
tımllflır. 

Eyüp, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş 
ve Sarıyer kazalarında da merasim 

• yapılmış ve muhtelif cemiytler adına 
fakir çocuklar giydirilmiştir. 

Bunlardan başka, dün, saat ikide 
Köpriıiden kalkan Şirketi Hayriyenin 
iki vapurile küçük metkepliler Bo
ğaza götürülmüşler ve gezdirilmit
lerdir. 

Talı.im meydanında 

Çoculılar için Beyazıtta verilen 
açık haua midamerai 

pret oldugu anraştırılmaktadır. Bü
tün nüfusun yüzde 38 i olan çocukla
rımızdan 7 ile 12 yaş arasında bulu
nan ilkmektep çocukları 2 milyona 
varmıştır. Yalnız İstanbul ilkokul -
lannda okuyan çocuklanmızm adedi 
110 bini bulmaktadır. İstanbulda 2 
yüze varan himaye heyet ve cemiye
tinin ve Kızılay ile Çocuk Esirgeme 

Dün Taksim Cümhuriyet meyda
nında yapılan merasim de çok güzel 
olmuştur. Beyoğlu Kaymakamı, Par
ti, Halkevi Başkanlan Çocuk Esirge
me Kurumu Başkanı, Taksim nahiye 
müdürü de merAsimde hazır bulun
muşlardır. Saat 11 de çalınan selim 
borusu ile belediye, parti, Halkevle
ri, Yoksul Çocuklara Yardım Birliği, 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay 

adlarına abideye çelenkler konulnıuş 
Kurumu namına, bu bayram vesile- Bu sözler üzerine meydanı doldu-
·ı · d t dil · ran binlerce çocuk "andiçiyoruz,, di- tur. 

sı e, sıze, neşe ve saa e erırn. b ğ şiardır. Bundan sonra BeyoğlwHalkevi Baş 
Ç k E · K ye a ırmı E Tur ·· 1 b" hi be ·· ocu sırgemeı urumu namına İ t b 1 be . "ilk kanı krem guze ır ta soy-

yan, Artigırtaran ve Nortıbros mek- • 
teplerinden 2500 den fazla t~lebenln 
iştirakiyle merasime saat 11 de As
keri Bando tarafından çalınan İstik
W Marpyle. )?aohmınıfbr. Parti Baş
kanı Raif Güner, Çocuk Esirgeme Ku 
nımu .t:S8ŞKEU MUilt Saner, HaIK'"'i 
Başkanı Ahmet Halit Yaşaroğlu tara 

Muhtelif okullara mensup çocuk-

lar manzumeler ve hitabeler söyle-

mek suretile sevinçlerini izhar etmiş 

ler ve alkışlanmışlardır. Bu merasi

me iştirak eden talebeye birer paket 
şeker tevzi edilmiş, bando heyetine 
de bir öğle yemeği verilmiştir. 

Bugün saat 14 de Şişli Halkevinde 
çocuklar arasında "Bir güzel okuma,, 
müsabakası yapılacak ve muvaffak 
olanlara hediyeler dağıtılacaktır. 

Yann saat 15 de Bağcılık klübün
de bir Çocuk balosu ve gürbüz ço
cuk müsabakası yapılacaktır. 

* Ankara, 23 (A.A.) - Çocuk Esir· 
geme Kurumundan: 

"Mesut Türk çocuklarına,, 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 

umuml merkezi yurdun bahtiyar ço
cuklarının bu şerefli ve mesut günü 
kutlular, bütün Türk yavrularının 
şanlı ve yüce Türk ulusuna llyık 
yavrular, gürbüz ve kahraman çocuk 
lar olmasını diler. 

YAZAN : MELEK CELAL 
Bu nefis eserden bir tane 

alınız. 

~---------------~---~ 
Meşhur Opera Lirik şantözü 

OLGA SOMOGYI 
Yunan operası tenoru 

BAKEA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNl ' de 
Mo. KEMAL orkestrası lştirakile 

• Bütün lstanbul söylüyor 41 
Sinemanın en güzel yıldızı 

Bertin kısa dalgası: Halk musikisi. 12. 
Roma kısa dalgası: Halk musikisi ve ,.ı 
kıları. 13.05 Biikreş. Konser. ( 14.15: O' 
vamı). 13 Parla - Mondial: Konser n-' 
11. lf.15: Keza. 13 Bertin kısa datpts= 
Hafi~ mııs~ıı).,.C~4.15: ~vMlı). ıu 
Roma kısa dalgası: Karışık mualkl 1 
Peşte ttıSıı cfaıı~sı;..nııraı,ı:. ~usikisJ 
kısa d9lgnsır: lf~ll pUık hllsel'l. 16.111 
Bratlslava: Sokol marşlnn. 17.05 Pra' 
Operet popurlst (Lehar). Prag: 11.lf 
Askerl bando, 17 .45 Berlln kısa dalP" 
Neşeli akşam musikisi. 18 Petşe: Rad1' 
orkestrası. 18.05 Bükret: Motzol orkel' 
trası. 18.50 Berlln kısa dalgası: Şen mU' 
sikt 19 Brilno: Orkestra konıert. ıt 
Pariı - Mondlal: Koruıer nakli. 11.ıf 
Bertin kısa dalgası: Bando mmt 
19.15 Bilkreş: Orkestra. 19.30 Niıı: KoO" 
ser. 20 Berlln kısa dalgası: Pazar koO" 
seri. 20.10 Uypzlg: Askeri bando. 20.1 
Prag: Kansık plAk programı. 20.40 B 
ree: Karışık musiki. 21 Belerat: K 
şık program. 22 Roma, Napoll 
Varyete neşriyab. 22 Bratlslava: 
konseri. 23.20 Roma, Napoll, Bari: t 
yol musikisi. 23.20 Belgrat: Lokantad 
komer nakli. 23.30 I..Aypzfg: Gece nı 
sikiıl konseri. 23.35 Ostrava: K 
p1Ak rövilsü. 

OPERALAR, OPERETLER: 
11.45 Berlln kısa clalaaaı: 

musikisi. 17.15 Roma kısa dalgası: 

rlk opera musikisi. 21.10 Peşte: Bar 
de Seville operasının adaptasyonu. 

Berlnl kısa dalgası: P'orellen ıt 
takımı (Franz Schubert). 

ODA MUSİKiSi 
10.30 Berlin kısa dalguı: hyano 

tetl. 15.30 Berlln kısa dalgası: Fehact 
artetl (Mozart). 18.30 Roma kısa 
sı: Oda muıılklsl. konseri. doktor Kutsi de bir nutuk söyliyerek, Bundan sonra, s an u .. ş~ncı lemiştir. 

bu bayramın iki türlü manası üzerin okul talebel~rinden Hayrunnısa ile Ekrem Tur'un hitabesini Çocuk E-
de durmuş, ve çocuk himayesinin ce- Necip, Atatürk ve 23 Nisan şiirlerini sirgeme Kurumu Başkanı doktor Fet 

[ 
Samatya ŞEN'de ı 

Tophat-Cinayet Maıa11. ' 

Büyük filmde herkesi hayran· 
ediyor. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari! 

rapça mu.ikili neşriyat. 20.37 Bari: 
çe musikili program, 21.15 Bari: 
haberler ve Elen musikisi. 

miyet bakımından gösterdiği içtimai okumuşlar ve çok alkışlanmışlardır. hinin sözleri takip etmiştir. 
w iktısadi zaruretleri anlatmıştır. Şehir bandosunun iştirakile tekrar Daha sonra, ilkokul talebesinden 

Bundan sonra, Eminönü halkevinin İstiklll MBrf1 söylenmiş ve bunu E- iki yavru çok beğenilen ve alkıtlanan 
merasim programına geçilmiştir. Ev- minönü halkevi temsil kolu tarafın- nutuklar söylemişlerdir. Bunlardan 
vela, tehir bandoeu refakatile Ço- dan verilen bir meydan temsili ta- biri şöyle demiftir: 
cuk marşı okunmuş ve bunu mütea- kip etmiştir. Halkevi gençleri Kah- - Sevgili kardeşlerim, 23 Nisan 
kip kürsüye gelen Eminönü halkevt raman piyesini oynamışlardır. Açık 1920. Bu kutsal ve tarihsel gün genç 
başkanı Agah Sım Levent, çocuklara yerde memleketimizde ilk defa oyna- Türkiye Cürnhurlyetinin sağ
hitaben, güzel bir nutuk vermi§tir. nan piyes çok takdir edilmiştir. Bu lam temellerinin ilk atıldığı gündür. 

Agah Sım Levendin nutkuna 6 ın- merasimden sonra, hazırlanan çe- Bu mutlu günün 18 inci yıldönümü
cı ilkokul talebesinden Ercüment Er- lenkler otomobillerle Taksime götü- nü kutlulamakla mesuduz. Ulusumu-

• 

Bugün T O R K Sinemasında 

Saat 11 de tenzilatlı matine • 
~~-~----~~-~-~ 

Buıün bütün latanbul halkı 

S U M E R Sinemasına 
kotacak ve Şehir Tiyaıro.u artiatlerinden Hc1znn, Mu•dl' 

mer, Mahmud, Halide, Şaziye, Samiye ve laya• 
Diraduryan'm iftirakile Türkçeye adapte edilen 

T ii.rlıçe •özlü ve f'l'lnlı 
tok cevap vermiş ve şöyle demiştir: rülerek flbideye bırakılmıştır. zu gerilikten tutsaklıktan, yurtsuz-

- Türkün Yücesi Büyük Atamızın F atihtelıi mercuim luktan kurtaran Ulu Atatürk bu eşsiz A R s 1 N 
ulusumuza armağan ettiği kutsal bir günü bize armağan etti. Bu günün 
bayram gününün kalplerimizdeki taş Fatihte, Tayyare şehitleri parkın- bize verilmesi değerimizin en güçlü 1 

MAL ALAN 
kın sevinci ile i~'te hepimiz burada da yapıla nmerasime 10,45 te İstiklal bir ifadesidir.,, Meşhur şark operetini görecek, dinliyecek ve candan alkışlıyac 
toplandık. Bu armağanın yüce adı marşile başlanmış ve on birinci ilk Şi,Ii HallıevinJe Musiki. Jarlcı . Dans• Neıe . Kahlcalta • 

okulun talebesi içtirak etmiştir. Bu- S · ·· el f"l "d" ulusal eğemenliktir. Yüce Atamız, Çocuk Bayramı Şişli Halkevinde enenın en ten ve ea ıuz ı mı ır. 
Atatürkü küçücük gönüllerimizin ta rada, hayır cemiyetlerini temsil eden de parlak bir surette kutlanmıştır. ••••••••••• •••••••••••••••••leugün saat 11 de tenzilitlı matine 
içinden tutuşan bir sevgi volkanı ile bir hatip kısa bir söylev vererek bu -------=---------------- - - ---------------------------:= 
M~L~u~m~zdm~,htts~bayra~n•~m~~~~a~ışt~ ,--•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-~ 
gimizdenüstüntutanz. Bundan sonra bir çocuk buna cevap 8 U GÜN JEAN HARLOV F SARATOGA Arkadaşlanm: biz Türk çocuktan vermiş ve iki çocuk ta ıür okumut- ranSIZCa 
Atamızın o mukaddes sevgisi uğruna tur. MELEK' CLARK GABLE sözlü ölmesini bileceğimize, onun yanı ba- Onuncuyıl marşından sonra bir ge- f e 
pnda ıbnfekler, kasırgalar gibi kO- çit resmi yapılarak merasime son ve- Busün 1Ut 11 de tenzilatlı matine 

~mıu,ülk6yewtıbedlftfhla rllnılftir. ...................................................................................... 1111111". 
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1

: "Nadine Teffy .. den 
~;ıııııııııııııııııııııır., 

Çeviren: Faik BERCMEN -... --• 4 ·11111111111111111111m• 

ı şte beş haftadır mutfağın i
çi esrarengiz bir hadisenin 

tesirile karmakarışık bir halde bu
ı lunuyor. 

1 - :A•keri Lüelerin •por birincüerine mükafatları veriliyor. 2-B"f'Jekil ve Hariciye Vekili geçit ramini talıip ediyorlar 

ANKARADAKI MAC 
rr~~~~~~~ GÜREŞ: 

Federasyon 

Güneşliler 
Dün2-0 

Harbiyeyi 
Yendiler 

Reisi istifa Tekirdağlı ile 
mı Effi? Kara Ali Bugün 

Ankara, 23 (TAN) -pilli küıne min etti. Salahatün tarafından orta
maçlannı yapmak üzere şehrimize lanan top Harbiye kalesi önlerinde 
gelmif olan İstanbulun Güneş takımı büyük bir kargaşalık husule getirdi. 
bugün Harbiye idman yurdu ile şe- Oyle ki atılan müteaddit şiltler mu
hir stadında ilk karşılaşmasını yap- hakkak bir oyuncuya isabet ediyor
tı. 25 bine y~lnn bir kalabalık önün- du. Bu vaziyetten sıyrılmak maksa
de yapılan bu maç baştan sona ka- dıyle Harbiye müdafiinin kaleciye 
dar çok heyecan verici safhalar için- vermek istediği topa dahi bir çıkışla 
de Güneş takımının birinci devrede yetişen Melih yavaş bir vuruşla 24 
yaptığı iki golle Harbiye idman y,ur- üncü dakikada takımının ilk sayı-
du aleyhine netltelendi. sını yapmıya muvaffak oldu. 

Milli Hakimiyet bayramı gününe Harbiyeliler, yedikleri bu golü te-
tesadüf eden bu kar§llqma çok mü- lilfi edebilmek için daha enerjik ve 
salt bir. havada yçı~tı. Modem <Devamı 9 uncudaı 
stadın itina ile çizilmit yeşil -han \ 
bu m~ için hazırlanmış bekliyordu. Sta'tllar ! 1 

Saat 14,30 da evvela Güneş ve,bi-

1 raz sonra da Harbiye takımları sü

Fenerb•h9enln M 1111 KOmeden çı· 
k•rılm••• k•r•rı Dzerlne Ankar•y• 
gltmlı olan Futbol Federaıyonu Aelal 
Sedat Rızanın teıkllAtça aon günlerde 
verilmekte ol•n bu ve buna mOmaall 
kararlar dolayıalyle latlfa ettlilne da· 
lr dün •kpm g~ vakit bir pyl• çık· 
mıttır. HenOz tahkikine lmkAn bula· 

· m•dıOımız bu h•ber etr•fınd• yarın 

m•IOm•t vermlye ç•lıpcaOız. 

rekli alkışlar arasında sahaya çıktı- Viyana Takımı 
1 larHarbiye takımının forması Güneş Dün Şişi.İye 

rengine yakın olduğu için bölgenin At. ~, 

yeşil renkli formasını giymif bulu- de yeni 1 di ~ 
nuyordu. 

Mutat merasimden sonra takımlar 
1 

Bir haftadanberi memleketimiz- Askeri Liıeler ıporculan 
dün feçit ruminde karşılıklı yerlerini aldıkları zaman, de bulunan First Vienna takımı dün 

Güneşi milli kümenin başladığı gün- beşinci maçını Şişli ile oldukça ka
denberi oynıyan futbolcülerile şöyle labalık bir seyirci önünde Taksim Askeri Liseler: 
ce sıralanmıştı: stadyomunda yaptı . .Misafir takımın 

Cihat - Reşat, F~ - Yusuf, . . 
Rıza İbrahim _ Sal&hattin, N.iyazi, yeknazarda ~~rgun olduğu ıst~ksız 
Meliİı M Reb'i oyunundan goze çarpıyordu. Ihtıyat-

' urukat,bil ~ · k . ları kalmıyan misafirlerin antrenör-

SporBirincilerine 
Mükafatları Bunakm auh imn ara .pmpHıybo~b~ leri Geşvaydel'i sağiçe oynatmaları 

da mer ez m ac yerme a ı ı . .. . 
k §ek'ld d'zilm'şt' bunu barız §ekilde gosterıyor. De• V ·1d• 

getire~ şu .. ı. e ~ bri ı ~: C lfil Buna mukabil genç elemanlardan U 0 er) ) 

Karşılaşıyor 
Bugün Taksim stadında oynana

cak Pera - First Vlenna maçından 
sonra saat dörde doğru güreşler ~ 
lıyacaktır. 

" Bu güreşlerin ehemmiyetini merak 
lıları çok iyi anlıyorlar. Kara Ali gi
bi şampiyonluğunda olduğu kadar 
ünvanını kaybettikten sonra da iti
barını muhafaza etmiş olan bir gü
reşçimizin Tekirdağlı ile tekrar tali
hini denemesi başlıbaşına bir hadi~ 
sedir. 

Kara Ali ağır başlı, temkinli, söz
lerinde ve hallerinde eski pehlivan
larımızı en ziyade andıran bir savaş
çının bir daha sahneye çıkmak ar
zusu hayli mAn-1ıdur. J:;ğer Kara A
li kolu kırıl!P güreşi bıraktığı vakit
ten daha duşkun oısayaı ou ~eıcr.ın 
tecrübeye girişmezdi sanırız. Demek 

ki şampiyonluğunu alan Tekirdağlı 
ile bir daha kapışmak istiyor. Kara 
Alinin bu sefer de şerefine ve şöhre
tine layık bir müsabaka çıkarmasını 
dileriz. 

Maamafih bugünkü güreşte iki 
rakip arasındaki baş farkı müsaba
kanın bilhassa sonlarına doğru epey 
rol oynıyacaktır. Kara Ali güreşin 
son dakikalarına kadar yenilmezse 
kendini çok iyi muhafaza etmelidir. 
Çünkü Hüseyin hızlı bir güreşçidir. 

Bu güreşi Hüseyin tarafına gör
mekle beraber Kara Alinin de pek 
hoşa gidecek oyunlar çıkaracağına ve 
galibiyeti kolay golay kaptırmıyaca
ğına itimadımız vardır. 

Mülayim - Himmet 
Fethı - Şükrü, a M" ah't ez ' müteşekkil Şişli takımı oynadığı e-

~uhter~m, Haşim - uc ı • e- nerjik bir oyun sayesinde misafirle
Jti, Habıp, İzzet, Şeref. . . . re üstünlük gösterdiler. Vahabın da 

Askeri liselerin bir sene içindeki karıdafman 
spor faaliyetlerinde birinci çıkan 

genç sporculara dün saat 13 de Tak

sim stadında merasimle diploma ve

Oyun hakem Ibrahımin ıdaresı . . . . 
1 d ilk G .. ortada ıyı ıdaresı ve gelen fırsatlar-

altında baş a L vuruşu yapan u . . . li 
. . d H b' k 1 . dan yerinde ıstıfadesı takımına ga -

neşliler bır an a ar ıye a esıne 
k da i dil d F thi bu tehlikeli biyeti temin etti. a r n erse e e 1. · h" ·1 
akını keserek uzun bir vuruşla iade 16,30 da oyuna Şiş ının ucumı e 
etti. Fakat yeniden hücuma geçen başlandı. Vahaptan inkişaf eden bir 

rilmiştir. 

Merasimde, dün sabah Ankara

dan şehrimize gelen Başvekil B. Cc-
Güneşliler tekrar Harbiye kalesi ya- akın misafirlere mühim bir tehlike lal Bayar ve Hariciye Vekili B. Tev
kınlarına kadar sokulmakta güçlük atlattırdı. Şişli, dördüncü dakikada fik Rüştü Aras da hazır bulunmuş
çekmediler. Fakat, bu seferki iniş ilk golünü attı, misafirler, ilk haf- lardır. Bundan başka Istanbul ko
de Rebiinin fena bir vuruşla topu a- taymda daima sağaçıklarından isti- mutanı Korgeneral Halis, diğer ge
vuta atmasıyle neticelendi. Bu su- fade ederek inişler yapmak istiyor-
retle sıkı bir oyun sistemi takip eden lar fakat Şişli beklerinin enerjik neraller, büyük rütbeli komutanlar 
Güneşliler daha ilk dakikalarda Har oyunu mühacimlere fırsat vermiyor. ve daha birçok davetliler merasimi 
biye yarı sahasına yerleşmiş bir va- Bu arada Şişliyi yine akınında görü- takip etmişlerdir. 
zlyette idiler. yoruz. Top kale önünde ayaktan a- Sporcular Taşkışlada soyunmuş-

Harbiyeliler ilk ve müessir akın- yağa dolaşırken solaçık kaptı ve Şiş- lar ve hususi spor kıyafetlerile bir 
larmı sağdan yaptığı kornerle kesilen li takımı Vahabın ayağile güzel bir yürüyüş yaparak, Ta)s.sim stadyomu
bu akını Cihat bertaraf etti .. Biraz gol kazandı. ilk devre bu suretle na gelmişlerdir. Başta deniz lisesi 
sonra Harbiyelileri tekrar Gü~ ka- kısmen Şişlinin hakimiyeti altında gençleri yürüyorlardı. Bunlan Kule-
1• önlerinde görüyoruz. Mücahit, (2-0) bitti. 
QeW~en gelen bir pula cıva gibi ita- ikinci devreye Şişli ayni hızla baş li, '.Maltepe, Bursa askeri liseleri ta-
yarak topu kendinden çok daha mü- ladı. Altıncı dakikada üstüste yapı-
sait vaziyette bulunan Şerife geçir- lan akınların neticesinde kale önü
di. Fakat Şerif, muhakkak yapabile- karıştı. Kaleci topu kurtarmak için 
ceği bu golü acele yüzünden kaçırdı. ayağile vurmak zaruretinde kaldı. 
~her dakika biraz daha taz- Attığı topu kapan Vahap boş kaleye 

yiklni arttıran Güneş lehinde bir ln- 3 üncü ve son golü kaydetti. 
klşaf gösteriyordu. Fakat bir türlü Bundan sonra misafirlerin ağır 
gol yapılamıyordu. bastıklarını görüyoruz. Nitekim otu-

17 dakika: Hal'biye akıncıları ye- zuncu dakikada sağaçıktan güzel bir 
nt ve mükemmel bir gol vaziyeti ile pas alan santrfor Barelli ilk golü ve 
karşı karşıya kaldılarsa da üç ortanın beş dakika sonra da sağaçıkları Fi
küçük bir tereddüdü bu golin de kaç- _şer de ikinci golü attılar. Oyun, bun
muma sebebiyet verdi. dan sonra topun ayaktan ayağa do-

Sa1Abattin ayalm& geçirdiği top- lapnuile geçti ve Şişlinin 3-2 ga
blr ~u te- llblyeti ile neticelendi. 

kip ediyordu. 

Sporcu gençler, sahada merasim 
duruşu vaziyetini aldılar. Bundan 

sonra, askerl liseler umumi müf etti
şi Albay Adil bir nutuk söyledi. 

Gençlerin bir senelik spor faaliyetle

rini bülasa etti. Müteakiben, askeri 

liseler spor birincilerine kazandıkla
n kupalar, madalya ve· diplomalar 

tevzi edildi. Kendileri tebrik ~idi. 
Merasimde bulunan Başvekil Ce

lal Bayar da gençlerin gösterdikleri 
muvaffakıyetlerinden takdirlerini i
fade etmi§lerclir. 

Mülayimle Himmet pehlivanın 

karşılaşması da ağır sıkletlerimizin i
lerdeki secimleri itibarile ehemmi
yetlidir. Eğer Himmet pehlivan kolu 
kırıldığı zamanlardaki kudretinin ya 
rısını muhafaza edebiliyorsa, Müla
yim ona karşı kuvvetlle bir iş göre
mez. Bellri Avrupa ve Amerikada e
dindiği tecrübelerle Himmetin bir 
boş tarafını bulup işini başarabilir. 

Aksi takdirde her dfkika tehlikeler 
içinde tutuşmıya mecbur kalacaktır. 

Bugünkü güreşler neticesinde Av 
rupadan gelecek frenk pehlivanlarile 
çarpışacak Türk pehlivanlarının sı

raları belli olacağından müsabıklar 
meraklılar kadar dikkatli olacaklar
dır. .. 

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyinin Anadoluda turnede bulu
nuşu ve bazı Istanbul gazetelerine 
Balı.kesir klüplerinden biri tarafın

dan gönderilen bir mektup, başpehli
vanımızın bugünkü güreşe gelip gel 
miyeceğini şüpheye düşürmüştü. 

Dün, Hüseyinden aldığımız bir 
telgraf artık bütün tereddütleri iza
le eder mahiyettedir. Tekirdağlı bu 
telgrafında, güreşe yarın geleceğini 

bildiriyor. 
Diğer taraftan, lstanbula gelecek

lerini haber verdiğimiz, Şerman ve 
Negrin ismindeki yabancı pehlivan
lar da dün Paristen hareket ettiklen
.ol ayrıca telgrafla bildirmi§lerdir. 

Tencereler şuraya. buraya atıl -
mış, çöplerse toplanmadan bir kö
şede dağılmış duruyorlar. Salona 
giden merdiven başında ise, çok ke
re iki hizmetçi durup yavaş sesle 
bir §eyler konuşuyorlar. 

Sinekler, fırsattan istifade ra -
hat rahat ve kollarını sallıyarak 

mutfağın içinde istedikleri yerde 
dolaşmaktadırlar. 

Çirkinliğinden ve yaşlılığından 
ötürü yüz verilmiyen köpekse or
tada olup biteni anlamak ister gi
bi bugünlerde düşük kulaklarını 

kabartmakta ... 
Bununla beraber, hadiseler akıp 

gitmededirler ... 
Mesele şu, tencerelerin. çöplerin 

ve sineklerin kraliçesi aşçı A vdoti-
a evleniyor. Bunun yegane isbat ve 
şahidi de bugünlerde masanın üs
tünden eksik olmıyan votka şişe
sile meze kırıntılarıdır. 

Çünkü akşamlar "O,, nişanlı ge
liyor. Nişanlı, küçük başlı, saçı a
ğarmış, Cin bakışlı ve kırmızı yüz
lünün birisidir. 

A vdotia, nişanlısı gelecek, diye 
hiç te telaşa düşmüyor, hem de 
süslenip kırıtmıyor. Öyle ya, iş 
oldu, bitti. Nişanlandılar, ve yakın
da evlenecekler ... 

Nişanlısı oldukça tecrübe sahi
bidir. Ve böyle şeylerin manasını 
anlar. Kendisine gelince, Avdotia 
pek çocuk sayılmaz. Maşallah ya
şı altmışı geçmekte ... Hanımının es
ki korsesinden kopardığı bir kur-
dele ile kulaklarına taktığı gözlük 
!erinin yardım.ile ancak adamakıllı 
görebiliyor. 

Başı bir lahna gibi yusyuvarlak 
olup, saçlan ensesinde iki ince ör
gü halindedir. 

Avdotia, hen~ ~atı:Qa:zelı;iir, fa-
lt:nf ~n~ ...... .,""', .. Na hnt11 • .,1 ...... 1 

ınaceralıw yok değildir, bu hatıra
Unn biri köyde iken oldu. İkincisi 
ise, bir terzinin yanında ~ırakken .. 
Bir de mutfağın içinde bir asker 
kasketi asılı bulunurdu ki, bu da 
aşçının sevgilileri arasında bir as
kerin de karışmış olduğunu gös
terir. Bu kasket bir müddet ev
vel ortadan kaldırılmıştır. 

Fakat şimdi iş başka ... Resmi ra
bıta .. İzdivaç .. Meşru aşk .. Ebedi, 
sağlam bağlılık, ölüme kadar süren 
bir sadakat. 

Akşam olunca, Avdotia mutat 
veçhile, semaveri, votka şi

şesini ve mezelerri hazırladı. İhÜ
yar köpek kulaklarını kabartıp, o
turdu. 

Nihayet iki sevgili cıvıl cıvıl ö
tüşmiye koyuldular. Söze Avdotia 
başlayıp dedi ki: 

- Madama, düğün için bana gü
zel bir elbise yaptırmasını söyle
dim. Bizim madam iyi kadındır; 

neme lazım. "Pekala diye,, cevap 
verdi. 

- Bir tuvaleet mi? diye bay ni
şanlı kaşlarını çatarak sordu. Bu 
büyük bir mesele değil. Hem böyle 
§eYin hiç te faydası yok .. Elbise -
nin modası geçer. Onun yerine pa
ra olsa, daha iyi. 

- Elbise, elbisedir. Benim bir 
yün etekliğim vardı, sekiz sene giy
dim. Sekiz sene sonra onu hizmet
çi Maria'ya verdiğim vakit hala 
yepyeni duruyordu ve modası geç
memişti daha .. 

- Para daha iydiir .. Bir köşeye 
konur ve icabında kullanılır. Hak
lı değil miyim, A vdotia? 

- Haklı mı? Parayı bir köşeye 
yığrnalı ha .. Sonra, evlendiğinde ve 
öldüğünde kocana kalmalı .. Yağma 
yok .. 

- Ölmek mi? Sen mi öleceksin 
Avdotia Potapovna! Sen bir erkeği 

değil. bir öküzü bile eskitirsin! Şu 
al yanaklarına baksana! 

- Yanaklarım ateşten kızarıyor. 

Daima ocak haşır.dayım da ondan .. 
Bay nişanlı bir dakika onun yüzüne 
dikkatli baktıktan sonra: 

- Hastalığın mı var? 
- Evet.. Midem filan rahatsız. 

Lihna yediğim vakit karnım ağ -· 
. rır .. 

- Bu bir hastalık değil. Herkes
te olur .. 

- Sonra dişlerim birer birer dö
külüyor .. Gözlerim iyi görmüyor, 
dizlerim tutmuyor. Sağlamlık kim. 
ben kim? 

İyi nişanlı ahmak ahmak güldü 
ve kırdığı potun farkına vararak: 

- Yok .. Yok .. Bunlar insanı öl
dti.rmez .. Bu halle yüz sene yaşana
bilir! dedi. En eski tencerede en i
yi çorba pişer derler. Mesela ben 
yirmi senedir, ağır işlerle yıpran
dım ... 

- Öyle amma, ben kadınım, na
rinim .. Hem ben beş çocuk dojur

dum .. Çocuklar iiısanı hara;> eder. 
- Pnh' RPnh,., ,.,..~-- -- - ............ _ 

şırcıdan bir çocuğüm oldu. 

Bunun üzerine Avdotianm göz
leri faltaşı gibi açılarak: 

- Bir çocuğun mu oldu? 
İhtiyar köpek te fevkalAde bir 

şeyin geçtiğini anlamış gibi kulak
larını daha ziyade dikti. 

- Senin yaşında bir adamın ço
cuğu olsun .. Vay canına. Ne ayıp, 

ne ayıp!. 

Aşçının yanaktan hiddetten ve 
hicaptan titriyordu. 

- Sonra da seninle evleniyo -

rum. Geçen sene çocuğu olan bir 

adam en aşağı daha on sene ya

şar. Senden sonraya kalmıyacağım 
ben .. Niye yarar? Kazanıp birik -
tirdiklerim senin olacak. 

Erkek biraz mahcup ve ezgin sa
kalını avuçladı. sonra: 

- Zannediyorum ki, gitme za -
manı yaklaştı. Kapıcı neredeyse 
yapılan kapayacak .. 

A vdotia. masanın üstünü tıOp
lıyarak kalktı. Aşk ve ta- • 

hassüs faslı bitmişti. 
- Saat kaç A vdotia? 
- Sen yetmiş yaşındasın değil 

mi? 

Aşçı böyle diyerek gidip saate 
baktı. 

O zaman erkek. elini onun yata
ğı üstünde gezdirdi. 

Avdotia girince: 

- Yatağın kuş mu. yksa tavuk 
tüyünden mi? diye sordu. 

Aşçı kadın. nişanlısını uğurla -
yınca biraz düşünceli. düşünceli 

durdu. Kendi kendine mırıldandı: 
- Ölmiyecek, koca haydut. Öl -

miye niyeti yok' Ben ölünce bü

tün mallarım ona kalacak. 

Etrafına bakındı. Köpek büzül

müştü. Eli~i karnına bastırarak: 
- Of, karnım ağrıyor, dedi.. ı...aJı 

na yemişim gibi.. 

Sonra başını acı ile ve teessürle 

sallayıp homurdı.ndı: 

- Ölmiyecek olduktan sonra. 
evlenmek niye varar? Haydi canı 
cehenneme moruk .. Yağma yok öy
le .. Evlenmiyeceğim .. Evlenmiye "' 
ceiim .. 
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B ugünkü Hindistan: 

Gandinin Delhideki 
Evinde Gördüklerim 

M ahatma Gandi, senede bir 
defa Delhiye gelir. (Hari

jan) lara ait bir evde misafir olur. 
Civar köylerle meşgul olur, sonra 
şimdi daima ya~dığı Wardha ka-
sabasına döner. 1935 te resmen si
yasetten çekilmişti. 

Delhideki evine büyük bir cad
deden gidiliyor. Biz giderken ak
şam yakındı. Gökyüzünün bir ta
rafı Acem mozayıklarmdaki altın 
yaldızla örtülü, öbür taralı mas-
mavi, yandaki ağaçlıkta yan çıplak 
beş on adam, omuzlarında kefene 
sanlı bir ölü götürüyorlar. Fakir 
bir Hintlinin cenaze alayı. 
Arabamız boş bir tarlaya saptı 

ve durdu. Ortasında tuğladan ya
pılmış bir ev üstünde kongre bay
rağı sallanıyar. Evin yüzü tarlanın 
öbür tarafında, engin bir boşluğa 
bakıyor. Öbek öbek beyazlı insan
lar ateş yakıyorlar. Aralarından 
duman sütunları kıvnla kıvnla 
yükseliyor. 

Ev, teraslı ve bir katlı, bütün o
dalar oraya açılıyor. 

Mahatma Gandinin odası çimen· 
to döşeli. Ortada bir hasır, köşede 
bir yer minderi, üstünde üstü ki
tap dolu bir rahle var. Minderde 
Mahatma Gandi oturuyor. · 

İlk bakışta yüzünü herhangi biı 
Hindudan :farketmek mümkün 'de
ğil. Geniş alınlı, ince, sivri çeneli, 
ağzında bir tek dişi var. Dudaklar 
sımsıkı biribirine geçmiş, uzun bur 
nu dudakl rpı üstüne kıvnlmı§. 
Çok zayıf bir ihtiyar. Fakat ihti
yarlardaki aksi manadan yüzünde 
eser yok. O gün çok yorgun görün
mesine rağmen dikkat edince şaka
yı çok seven bir adam üadesini 
derhal seziyorsunuz. Gözleri kü -
çük ve parlak. Büyük bağa göılilk 
takıyor. Şakaklarına doğru çekilen 
gözlerinde Mongol vari bir ifade 

var. Bu, ve tepesindeki bir tutam 
saç, bana Cengiz Hanın resimle -
rinden birini hatırlattı. 

Mahatma Gandiyi ziyarete 
gitmeden birçok dostlar, bil 

hassa İngilizler bana: "Bu adamın 
çok kuvvetli bir şahsiyeti var -
dır. Ona temas eden en serin kafa
lar bile ekseri muhake.melerini 
kaybedecek kadar tesiri altına gi
rerler.,, dedi. 

Bana hiç öyle gelmedi. Ecnebi 
matbuatı onu hazan insanlarda di-
ni heyecanlar uyandırark kendisi
ne bağlıyan bir nevi tekke şeyhi gi
bi gösterirler Mahatma dindardır. 
Fakat hiç (mystic) değildir. Kafa

m nadir tesadüf edilecek kadar ay
dınlık, muhakemesi berrak bir a
damdır. Biz konuşurken katibi Ma
hadev mütemadiyen not aldı. 

Kapı bir düziye açılıyor, birçok 
adam içeriye giriyor. Yüzlerini a
deta hasıra süreı:ek selam veriyor
lar. Aralarında kongre liderleri-

nin bir haylisi var. Müslümnlara 
bu hoş gelmiyor, çünkü bu vazi • 
Yette secdeye benzer bir şey gö
rüyorlar, Garplılara da hoş gelmi
Yor. Fakat bunda Mahatmarun hiç
bir tesiri yok. Bu yere kapanışı, 
llindu ruhunun tapınmak ihtiya -
cının köklerinde aramalı. Bunun 
dalkavukluk ile de hiç münasebeti 
Yoktur. 

İlk göze çarpan bu Asyai sela -
?na ı-ağmen bu muhit zihniyet iti
barile çok Garplıdır. Her şey saa
t.inde yapılır. 

Diyebilirim ki, biliıi6tisna bu 
llindu muhiti (metot) ve hattı ha
"'1ket itibarile en çok Garplılaı • 
~ bir şark dünyasıdır. 

lferkesln Mahatma Gandi ile ko 
llullnak istemesi. bu konuşmanın 
:ı•lnız siyaset değil, içtimai ve şah

"'eseieler üzerine olması tabii o-

E~ 

GanJi mesai höcrennJe 

tarak zavallı ihtiyan çok yoruyor. 
Mahatma, az söylemekle meşhur -
dur. Haftada bir gün de hiç konuş
maz. Burada ve daha sonra (Var
dha) deki evinde Hindiatanın dört 

bucağından boşalıp gelen ziyaret
çileri görünce kendi kendime: "A
caba bu az söylemek bir nevi kuv
vetini israf etmemek arzusu mu?" 
diye düşündüm. 

N evyork Times muhabirini 
kabul etmek saati gelince 

biz çıktık. Terasta durdum. Etrafı
ma baktım. 

Dr. Huer isminde genç bir Çeh 
(heyet ülemasından) terasta dur

muş, gözlerini yıldızlara çevirmiş 
konuşuyordu. Aşağıda birkaç be
yazlı Hindu durmuş dinliyor, bir 
kısım halk ta gelip geçiyordu. 

Karanlık basmıştı. Uzaktaki be
yazlı ~ümeler arasında uzun alev 
diller çikmış, Hindistan akşamının 
yumuşak esmerliğini yalıyor. Dr. 
Huer heyecanla, kesik kesik anla
tıyor: " Milyonlar.. Milyonlar ... 
Hayale sığmaz mesafe botlu -
ğu .•. Ölçüsü olmıyan sayılar: .. ,, An
ladım ki, zaman ve mekanın ölçü 
almaz azameti bakımından ruhun 
kudretini izaha çalışıyor. 

Biraz öteye hasırlar serildi, ka
dın, erkek, çocuk bir cemaat top
lanmıya başladı ve at nalı şeklin
de bir kalabalık hasırlann üstüne 
yerleşti. 

Kalabalık fısıldaşıyor, çocuklar 
konu'1Jyor, analar susturmıya ça -
lışıyor. Bilhassa çocuklar, bu ipti
dai ve sade toplanıştan çok sevin-
mişler gibi. Bir çıngırak çalındı, 
Mahatma Gandi, arkasında beyaz 
bir örtü geldi, halkın arasına otur
du. Bir pandit <Brahmen. yahut a
l.im Hindu) sazını akort etti. Dua• 
başladı. Bu duada hiç resmi bir hu
susiyet yok. Cemaat her dine men
sup. 

Pandit "Raghuwar Tuwko Weri-
laj,, diye başladı 

K alabalığın kaynaşmaı:ı1 dur
du, ses kesildi. Bu ilahinin 

musikisini daima hatırlıyacağım. 

Musiki umumiyetle heyecan verir, 
bu heyecanı dindiriyor, sükun ve
riyor. Bu musiki kalbe, Asaba de-
ğil, fikre hitap ediyor. Her halde 
bu havayı yazan adam Bach ve 
Bethoven gibi sanatları fikri olan 

bir dahi. 

Güfte, on beşinci asır mystic ~
irlerden (Twesidas) ın meşhur bir 

ilahisidir. Bana, Mahadev, bunu 
tercüme ettiği zaman .hiç yabancı 
gelmedi. Yunus Emre tarzında ne
cat diliyen bir halk şairi. 

"Raghuwara, benim ayıbım senin 

ayıbın! Senin zayıflan koruduğu
nu söylediler ... Şefaatine sığınmı
ya geldim. Günahkarlan kurtardı
ğını söylediler ... Ben eski bir gü
nahkarım... Gemimi sen selamete 
erdir.,, 

Bu kelimeleri bu havaya hiç ya
kıştırmadım. Bunlarda bir dilek, 
bir emel var. Bir günah hissi, bir 
necat arzusu var. Halbuki bu mu
sikinin :fikri bütün emelden ve geç
miş şeylerden halas eden, dinlen-
diren bir tesiri var. Bu insana en 
eski Hindu mukaddes kitabının 
bahsettiği :fikir sulhünü veriyor: 

"(Ben) ve (benim) kaygu)arın
dan kurtulup hür yaşıyan insan 
ancak sulhe vasıl olur.,, 

rr=-----. TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Kısılayın teşekkürü 

$1111 Kızıl•y ll•ık•nlıAınd•n: 

Kurumumuz tarafından yardıma muhtaç 

çocuklara dağıtılmak üıere Ni~taşı Işık 

Lisesi ile Pangaltı J,lse;lnden 300 parçadan 1 

Cazla müstnmel elbise ve ayakkabı, Dam j 
Dösyön Kız Lisesi tarafından da bir sandık 1 
dolusu müstamel ve bir sandık dolusu ken- 1 

dllerlnin hazırlaciıklnrı yeni muhtelif elbi- ı 
seler gönderilmek sureti.ylc .. gö~terile~ bü-ı 
yük insaniyete se\•lndırdığımız ya\ rular 

namına teşekkilr f'<lcriz. 1 
Işık Lisesi ilk ürüncü sınıf talebesi ay- 1 

rıca aralarında topladıkları bir kumbara 
dolusu parayı da getirmlşler ve içerisinden 

çıkan 505 kuruşu teslim etmişlerdir. Bu 
yavrulara da bllhassa teşekkür ederiz. 

* Rafta kinde: 
Salı günü saat 111,30 da Beyoğlu Halke

\'inde Profcsôr Vehh! Sarıda! tarafından 

Ekonomi bakımından bir konferans verile- ı 

cektir. : * Yunan Otomobil Klübü tarafından 1 
tertip olunan Balkanlararası Otomobil ! 
Rallye'slne iştirak etmek Jstiyen otomob~l: 
sahiplerinin Türk ive Turing ve otomobıl j 
Klübüne müracaat etmeleri bildirilmekte
dir. İştirak edecekler Mayısın beşine kadar 
kabul edilecektir. İştirak için klüpte A1.a 
olmak şart detıldir. istanbuldan Haziranın 
ikisinde hareket ecHJecektir. 

• 
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Dünkü Merasimden Resimler 

YEDEK SUBAY OKULUNU BiTiREN YARSUBAYLAR, GEÇiT RESMiNDE 

MEKTEBi BiRiNCiLiKLE BiTiREN YARSU BAY, ABiDE DEFTERiNi IMZAUYCM 

-- l • il ] 

YEDEK SUBAY MEKTEBiNiN AVLUSUNDA ANDIÇME MERASiMi YAPILIYOR 

BU YIL ORDUYA KATILAN GENÇ YARSUBAYLARDAN BiR GRUP 
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ZONGULDAKT A : SIVASTA: 

Zararlı Böcekler 
için Halkevi 

Hava Kurumunun 

Yeni Takvimi 

ÇANKIRIDA: SIVASTA ZiRAAT KURSU: KIZILCAHM1AMDA: Bir Kurs Açtı 
Gece Yarısı 
Damlarda 
KovalananHırsız 
Çıuıkırı, (TAN) - Burada heye -

canlı bir hırsız takibi vakası olmuş
tur. Geceleyin saat 20 de, Semerci
ler çarşısındaki Kuru kahveci dük -
kanından "Hırsız var!" istimdadı du
yulmuş, bekçi, polis ve halk o n koş 

muştur. Fakat hırsız dnmn çıkmış, o
radan bitişik semerci dükkanına gir
miştir. Bu dükknn açılmış, hırsızın 
semerler arasında olduğu farkedil
miştir. Lakin elindeki elektrik fe
neri tabanca gibi görüldüğü için 
kimse yanına yaküışamamış, halk da 
yığılmıştır. Hırsız fırsattan istifade 
yine tavan arasına ve dama çıkıp baş 
ka dükkana geçmiştir. Bekçiler ve 
polisle,r de damlar üzerinden kendi
sini takip ederlk girdiği dükkanda 
hırsızı yakalam~lardır. 

Hırsızın Kalkandelenli Zeyitin oğ 
lu Muharrem olduğu anlaşılmıştır. 

Halit, hırsıza tükürük, yumruk ve 
tekme ile hücum etmiştir. 

SllRTIE: 

iki KiJİ Boğuldu 
Siirt, (TAN) - Diyarbakırla Siirt 

arasındaki Amansuyu, son yağmur
lardan dolayı coşmuştur. Evvelki 
gün Diyarbakırdan buraya gelen 
yolcular, başka çare olmadığı için, 
bu suyun üzerindeki köhne bir ka
yığa binmişlerdir. Lfildn kayığa su 
dolmıya başlamış, herkes canını kur
tarmak ümidile kendisini suya at
mıştır. Diğer yolcular seia
metle sahile çıkabilmişlerse de ikisi 
boğulmuştur. Bu suyun üzerine bir 
köprü yapılmak lazımdır. 

Sivastn zararlı haşere ile mücadele için bir kurs açılmıştır. Kursa de
"Vam edenler ziraat müdürü ile bir arada göriilüyor. 

KAYSERIDE: 'ANTALYADA: 

T alehe· Yurdu Fena Bir Kadın 
Kadrosu Daha 11 Yerinden. 

'Fazla Genişliyor Vuruldu, öldü 
Kayseri, (TAN) - Orta ve lise 

tahsillerini burada gören kaza ve 
köyler çocuklarının parasız yatıp 

klllkması için hususi idare tarafınd::m 
açılan yurtta 45 çocuk bulunmakın
dır. Bunlardan başka 60 çocuk daha 
alacak iki büyük koğuş yaptırılma
sına karar verilmiştir.( 

Kayseri köylerinde yeni yapıl

makta olan mekteplere ilaveten iki
şer odalı muallim ikametgahları in
şasına başlanılmıştır. 

Inhisarlar başımidürlüğü için y~ 
ni bir bina yapılmaktadır. Incesu ka
zası hükumet konağının inşası ock 
yakında bitecektir. 

Antalya (TAN) - Umumhane ser 
mayelerindcn bir kadın öldürülmüş.. 
tür. 

Hissei şayialı evinin satılmasile e
line 65 lira kadar bir para geçen Ye
nikapı mahallesinden Hasan oğlu 

21 yaşında Mehmet Kara, umumi bir 
eve gitmiş, orada Fatma Naile Gül
tekin ile tanışmıştır. Mehmet Kara, 
bu kadına evlenme teklifinde bulun 
muş, Fatma Naile de 50 lira borcu
nu öderse teklifi kabul edeceğini 

söylemiştir. Mehmet Kara bu para
yı vermiş, fakat kadın sonradan ken 
disinden yüz çevirmiştir. Buna kı-

KAYSERi TALEBE YURDUNDA: 

zan Mehmet Kara, bir dükkandan 
bıçak almış, Fatma Naileyi bulup o
dasına çıkartmış, göğsünden, boy -

Kayseri talebe yurdunda 45 talebe iskan edilmektedir. Gelecek seneler
de yurt genişletilecektir. Resimde yurt talebesi bir arada görittiiyor. 

nundan ve arkasından olmak üzere 
on bir yerinden yaralamıştır. Kadın 
hastaneye götürülürken ölmüştür. 

Oturan Vapur Satddı 
Antalya (TAN' - Vnnda Reze Al 

mnn şirketinin limanımız cavannda 
karaya oturan Manisa vapuru için 
sigorta kumpanyası 300 bin lira ö

. demiştir. Sigorta kumpanyası, va -
purun leşini 21 bin küsur liraya sat 
mıştır. Vapur parçalanacak ve par
çalan İzmire götürülecektir. 

Darende lrmağı Taıta 
Sivas, (TAN) - Darendenin için

den geçen ırmak iki metre kadar 
}'iıkselmiş, aşağı mahalledekı bahçt>
le~· kısmen su altında xalmıştır. Bir 
kaç evi de su basmıştır. Bu evlerde-

! kiler eşyalarını kurtarıp başka yerle
re taşınmışlardır. 

Son Yağmurlar 
Şoseleri 
Tahrip Etti 
Kızılcahamam, <TAN) - Birçok 

ölüm ve yaralanma \'akalnrına sebep 
olan Ankara - Kızılcahamam şose. 

sinin bozukluğu, son mütemadi yağ
murlar yüzünden artmıştır. Biribiri 
sıra hareket eden üç otobüs, yollanna 
devam edemiyerek geri gönmüşler

dir. Bu şosede münakalat pek büyük 
zorlukla temin edilebiliyor. Şosenin 
biran evvel tamiri dört gözle bek • 
lcnmektedir. 

Siv1 s. <TAN) Ziraat di:cldcı·lii~ 
mahı.u.ıerc arız olan haşnre t ·.c rnÜ· 

.::.ıde .e etmek üzere bir ku:-.:; 11çnıı~ .tr . 
Kazahı dan ve köylerden get~rı\cn 

okur y 2 ; t:r gençler burada :!') güıı 

nazar! ve ameli dersler .~breceklet· 

air. 
;1:-ı ıkr~·ıinde açılan bu l{ur!' gelecek 

:sen~ rlıı i . a ziyade tevsi o lunacaktır. 

Kardeşinin Parasına 

Göz Koydu ve Öldürdü 
Sivas, (TAN) - Hafiğin Beydili 

köyünde feci bir cinayet işlenmiş, 

kardeşi Bekir · Tavşanı öldürmekle 
mazmınen Veysel Tavşan ile arka-

2 Beraet, 1 Mahkumiyet daşları ayni köylü Bayram oğlu Ha-
Kızılcahamam, (TAN) - Geçense san ve Karabalçık köyünden Cuma 

ne görülen bazı yolsuz muamelat ü- oğlu Osman tevkif edilmişlerdir. Maz 
zerine işten el çektirilen Ziraat Ban nunların itirafına göre, hadisenin 
kası memuru Necip ve veznedan Meh tafsilatı şudur: 

met Kucak ile memuriyeti Eskişchi- Veysel Tavşan, koyun ticaretile 

re tahvil edilmiş olan muavin Os- uğraşan kardeşi Bekir Tavşanın pa

manın muhakemeleri bitmiştir. Ne- rasına, tarlasına ve mallarına göz 

cip ve Mehmet Kucak beraet etmiş koymuştur. Hasan ve Osmana, karde 

ler, Osmanın üç ay on beş gün hap- şini öldürmelerini teklif etmiş, bu

sine ve ayni müddetle memuriyetten nun mukabilinde parasının kendile· 
mahkümiyetin·e, köylüden harcırah rine ait olacağını, söylemiştir. Niha
namile aldığı paranın da kendisin - yet tertibat alınmış, bir gece Bekir 
den tahsiline karar verilmiştir. uyurken, Veysel kapıyı açıp Hasan 

MUCLADA: 
\"e Osmanı içeriye almış, üçü birden 
zavallı adama çullanmışlardır. Bekir 

B• K d Öld"" ··ıd·· mukavemet ettiğinden sağ kolu, o
ır a ın uru u muz mafsalından çıkmış ve iple bo-

Muğla, (TAN) -Burada feci birci ğularak öldürülmüştür. 

nayet işlenmiştir. Camiikebir mahal 
lesinde oturan Reşit, ayni mahalle -

den manüaturacı Mehmedin evinden 

para çaldığı tahakkuk edip hapse gir
miş olmasından dolayı intikam al-

Bekirin cesedi evvela ahırda bir 
çukura, sonra tarlaya gömülmüş, 

bütün elbiseleri de yok edilmiştir. 

Bundan sonra Veysel, kardeşinin on 
gündenberi kaybolduğunu jandarma 
karakoluna bildirmiştir. Tahkikat, 

Zonguldak Ha\'a !{urumu takvimi 

Zonguldak, (TAN) - Hava kuru
munun Zonguldak şubesi güzel bir 

takvim vücude getirmiştir. Bu tak -
vim madendir. Her zaman kullanıla
cek bir surette tertip edilmiş zarif bir 

şekilde basılmıştır. Uzerindeki tablo 
milli bayrak ve Atatürkün resimle
rile süslüdür. Altında Türkiye ha
ritası ve üzerinde bir çelik kanat gö
rülmektedir. Tablonun çevresinde vi 
layetlerimizin isimleri okunmakta ve 
tablo üzerindeki mütehaıTik kapak 
çevrilince o vilayete ait coğrafi ve 
iktısadi lüzumlu bilgiler göze çarp -
maktadır. Takvimin iki tarafında A
tatürkün Zonguldak vilayeti ve Türk 
ocakçılığı hakkında iki vecizesi yazı
lıdır. Takvim Hava kurumu menfaa
tine satılmaktadır. 

hakikati meydana çıkardığından Vey 
sel ve iki arkadaşı yakalanmışlar
dır. 

mak sevdasına düşmüş, yolda rast -
geldiği Mehmedin karısı Latifeyi bı
çakla boynundan vurup öldürmüştür. 

Katil kaçmışsa da bilahare tutulmuş 

ve cürmünü itiraf etmiştir. 

UŞAKTA SPOR FAALiYETi: 

AYDINDA: 

Yaş Meyva ve Sebze 1 

Gönderiliyor 1 r . 
Aydın, (TAN) - Buradan Izmir 1 

ve Denizliye yaş sebze sevkiyatı baş 1 I 
lamıştır. Yakında kabak ve kiraz çı- 1 
kınca , meyva ve sebze nakliyatı arta
caktır. Devlet Demiryollan bu mah
sulleri eskisi gibi bu sene de Ekspres-

, 
\ 

1 J j t' ,ı, / ~ ·- ·-r-.. ·--
/ ı 

Uşak gençler Birliğinin •porcuları birarada 
le nakletmediği için sebzeciler şika
yette bulunuyorlar ve kendilerine ko 
!aylık gösterilmesini bekliyorlar. 

Aydın, (TAN) - Bir haftadanbe
ri seyrek fasılalarla yağmur yağmak 
tadır. Bu hal, zeriyatı güçleştirmek-
te ve geciktirmektedir. · 

Uşak Gençler Sirliği eski varlığını 
ve hızını kazanmak üzere devamlı ça 
lışmaları neticesi iyi semereler elde 
etmiştir. Ergenekon İdman Yurdu ve 
Turan İdman Yurdu ile yaptığı iki 

maçta da muvaffak olmuştur. Rakip
lerini birinci maçta 6 - O, ikincisinde 
7 - O mağlup eden Uşak Gençler Bir
liğinin bundan sonra da muvaffak o
lacağına itimat vardır. 

h:ıldc, çölde yürüyormuş gibiydi. İnsan buna bakıp 
sorabilirdi: 

- Bu otomobil, ne kadar uzağa, hangi isimsiz mem 
lekete gidiyor?. • 

- Ra! Ra! Ra!. Çelik birliği ileri geçiyor. 

-Ra! Ra! Ra! 
Diye birisi başladı mı, diğerleri de iştirak ediyor-

dular. Son Ra; kayaları çatlatıyormuş gibi gürledi. 

Yüzbaşı Marquez ilk kamyonda, şoförün yanına o
turmuş, eski Faşist ordusunun ateş mıntakasına 
girmekte olduğumuzu tahmin edirordu. Önümı.izde 
düşmanın ateşini teksif ettiği bir köprü vardı. Mar
quez bana, taburların organize edildiğini, yeni erka
nı harbiye reisine ve adamlarına büyük itimadı ol
duğunu söylüyordu. Onun imanı derhal beni aşıladı. 
Hepimiz, dayanabileceğimiz teknik bir yardıma has
rettik. Marquez en yakın zirvelere her defasında da
ha büyük bir hırsla bakıyordu. "çok kuvvetli mev
kileri tutmuşlar". Fakat arkamızdaki milisler harp 
teranelerini tutturdular, yüzbaşı gülümsedi. 

-19- Birisi kendi kendine konuşuyormuş gibi sordu: 

- Şimdi nereye gideceğiz?. 

- Mademki düşman kuvvetli mevkileri tuttu, bize 
bir fırsat veriyor demektir. O mevkileri zaptetmek, 
bize mal etmek fırsatını. 

Köpriıye geldik. Yolun yanına bir bomba düştü, sa
n bir toz yığıniyle, sqnsiyah bir duman yükseldi. 
Bombanın patlaması, sert ve madeniydi. İkinci kam
yonda herkes sessizdi. Sonra komik bir ses yükseldi: 

-Martinez. İçimizde seni seçtiler ve sana nişan 
aldılar. 

İlk kamyonun şoförü direksiyonu yavaşlattl. Yüz
başı bir makine süratile kararını verdi, motörlcrin 
durması, bombaların sesini daha kuvvetle işittirece.ği 
ni hesapladı. İnmek budalalıktı, şoföre emretti: 

- Biraz daha çabuk, arkadaş. 
Dört kamyon koprüyü son süratle geçtiler. 
- Pişdar gelıyor. 
Diye bağırdılar. 
En ihtiyarlarına "pişdar" diyorlardı. Bir bomba 

daha düştü. Onun yanına bir daha. İkinci kısımda 
bir çavuş tozla örtülen omuzlarını silkti, gittikçe yak· 
laşan dağa bakarak hiddetle mırıldandı. Şoförler, di
reksiyonu kuvvetle çevirdiler. Tekerlekler daha sü
rntle döndüler, her infiUı.kı arkada bırakıp ilerledi
ler. Kamyonlann üzeri açık olduğu için herkesin gö
zü toprakla dolmuştu. Fakat birinci ateş mıntakasını 
hiç bir zarara uğramadan geçti. Harp şarkısı tekrar 
baladı: 

- Ha! Ha! Ra!. Çelik birliği geliyor. 
Hepsi gülmek istiyorlardı, fakat hep bi.rden güle

medikleri için konuştular, konuştular, konuştular. 

Guido Paolo dirseğiyle Martinezi dürttü. ve sordu: 
- İhtiyar, seslerini duyuyor musun? 
- Öteki tarafta, bizim topların sesi dnha iyi du-

yulacak, diyormuş gibi bir bakışla dağlara baktı ve 
gösterdi: 

- Ya bu toplardan biriyle bizi vururlarsa? 
Paolo omuzlarını silkti. Bir diğeri sordu: 
- Sen hayatına kıymet vermiyor musun?. 
Bu sual Paoloda kuvvetle tesirini gösterdi. Başını 

göğsünün üstüne eğdi, hemen de ağzını açmadan ce
vap verdi: 

- Ben de herkes kadar hayatıma kıymet veririm. 
Fnkat bu hayat eğer bir• gaye için feda edilemezse, 
söyleyin bana, hayatımın ne kıymeti var?. 

Şimdiye kadar konuşmıyan bir başkası, kızmış gi
bi sesini yükseltti: 

- Herkes kendi işini bilir. Bizi öldürmek, bizim 
İspanyolun işi değil, Faşistin işidir. 

Herkes bu sözü bir saniye düşündü. Öteki adam me 
seleyi halletti: 

- Herkes kendi işinin başına. 
Alay Guadnrramaya vardı. Evlerin damlan uçmu~, 

ön duvnrlan yıkılmıştı. Odaların içleri duvara asıl
mış raflar gibi görünüyordu. Bunlardan birinde, hi-

• la duvarda bir tablo asılı duruyordu. Bu manzara 
SC'gurayı dehşetle güldürdü. Escorial - Cerceltilla yo-

lunun dağa kıvrıldığı dönümde boş kamyonlar""' ve 
yanlarında güneşten kendilerini korumak için üç kö
şeli şapkalannın meşinlerini çıkarmış milisler duru
yordu. Pantalonlannın diz kapakları, esvapla yat
maktan buruş katış olmuştu. Daima muntazam giyin
meğe alışkın olan bu gençler için bu, maneviyetlerini 
bozacak bir amildi. Bu yüzden her gün bunların hi
yanet etmesi, veya düşmana kaçması mümkündü. 

Kafile, artık tek bir sıra halinde yürüyordu, zabit
ler bunları emniyet altına almak için yıkı1mış duvar
ların arkasına aldılar. Marqucz erkanı harbiyenin ya 
nına gittL Bu sırada birisi harp şarkısını yükseltti: 

-Ra! Ra! Ra! 
Birdenbire ses sanki aksi sadasını dinliyormuş gibi 

sustu. Gundarramada hcrşey başka türlü idi. Süku
net vardı. Kamyonların duruşunu hemen sezen ulu 
kuşların sükutu. İçimizden biri etrafına bakındı, bir 
akasya ağacının arkasına saklanarak: 

- Burada betbaht bir kırlangıcın sesini bile işite
meyiz. dedi. 

Bu sükutu kısa fasılalarla devam eden mitralyöz
lerin, ve tesadüfen patlıyan tüfeklerin veya topların 
sesi bile bozmuyordu. Bütün bu gürültüler yalnız sü
kutu ölçüyor, iskandil ediyorlardı. 

Esas caddeden, Port sokağından zemine müsait ol
mıyan bir süratle bir otomobil geldi. Dönemece ge
lince otomobil biraz bozulmuş gibi oldu. Sonra tekrar 
süratle yol almıya başladı. Evlerin arasından geçtiği 

Önde olanlar, kasabaya doğru baktılar. Kasabanın 
üstünde beyaz bulutlar uçuyordu. Güneş hazan sakla 
nıyor, bazan görünüyordu. Arada bir hudutsuz sü
kutun içinde bir mitralyöz taktakları işitiliyordu. Si
vil bir nefer gülmeye çalışarak "bu bizim Mari'miz
dir" dedi. 

Yolun üstünde tozu toprağa katan mitralyöz kur
şunlarına bu ismi vermişlerdi. Sivil asker gülemedi, 
katıla katıla gülemediği gibi ne ona, ne de mitralyö
zün patlamasına kimse ehemmiyet vermedi. Ra! Ra! 
Ra! sesleri tekrar yükseldiği znmnn buruşuk pan
talonunun üzerine dolaklannı sarmıya uğraşan di
ğer sivil bir asker, bunlara hayretle baktı. Harp şar
kısı hoştu, eğer güneş veya diğer günlerin sıcaklığı 
olsaydı. hurrra ... daha hoş giderdi, fakat Ra! Ra! Ra! 
şekline inkılap eden bu teşvik havası da, acı bir rüz
gar gibi esiyordu. Çelik birliği ge<;ecek!.. Fakat ne
reye?. Hiç kimse planını yapmamıştı. Kimsenin al
dırdığı yoktu. 

Bekleme, çok uzun sürdü. Belki harpte hareketin 
de bir kabusu vardı. Ben boş toprağın kabusunu ge-
çiriyordum. Burada, bütün yolların birleştiği bir nok
tada bir yere saplanıp kalmak korkusu. Bu dort yola 
açılan, fakat hiçbir yola çıkmıyan bir hendek, bir çık
maz sokaktı. Bu harpteki yolların en kötüsüydü. Bun
lar yol değildi, sokak değildi. insanın her adımı, bir 
durağa takılıp kalıyordu. 

(Devamı var) 

' 
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SEYMSAMlL 
(Spordan Mabaat) 

Ankaradaki Maç 
(Bcı§ı 6 ıncıdaJ 

daha azimkar bir oyun çıkararak Gü 
neş kalesini tazyike başladılar. Fakat 
muavin hattından lüzumu kadar yar
dım görmiyen muhacimler en basit 
müdahalelerle ayaklarındaki topu 
kaptırıyorlar ve bu suretle de bin 
müşkülatla hazırlamış oldukları gol 
vaziyetlerinden istifade edemiyorlar 
dı. 

CANKIRIDA: 

Tarihi Kaleyi 
Maarif Vekaleti 
Tamir Ettiriyor 

No: 

Bütün Askerler, Şamilin 
Arkasından Bakakaldılar 

Oyun böylece heyecanlı bir şekilde 
devam ederken müessif bir hadise ol 
du: 

Reşat yapmakta olduğu bir hücum 
esnasında bir Harbiyeli oyuncunun 
kazaen vurduğu bir tekme ile sakat
lanarak oyunu terke mecbur kaldı. 

( O taş duvarlar arkasında hari
kulade bir kahr&manlıkla çarpı -
§an dağlılar, son vazifelerini ifa 
ettikten sonra, mujiklerin ve ka -
takların ellerine geçmemek için 
kendilerini oradaki derin uçuruma 
attılar .. En küçük bir ıstırap fer -
Yadı çıkarmadan parçalandılar ... 
Oldukları yerde can veren dağlıla
rın cesetleri ise, alay kumandanı 
kaymakam Boğdanoviçin ölümün
den müteessir olan askerleri tara-
fından tekmeler ve süngü uçlarile 
o derin uçurumun kenarına sürük
lendiler .. Son bir çizme darbesile 
&Şağı fırlatılarak, bunlar da arka
daşlarının müthiş akıbetlerine ka -
Vuştular.) 

Anlaşılıyor ki, çarlığın ne ku -
ltlandanları ve ne de askerleri, kah 
rarnanlığa karşı zerre kadar hür -
illet göstermemişlerdi. Nitekim a
lay kumandanı kaymakam Boğda
noviçin cesedi, büyük bir merasim
le (Sura) şehrine nakledilerek en 
Parlak ruhani ayin ve fevkalade 
ilskeri törenle defnedilirken, kah
ramanlık meydanında emsalsiz ha
rikalar göstermiş olan zavallı Ga
zi Mohammedin mübarek naşı da 
tahta bir sal üzerinde, bütün Çe
~n köylerinde gezdirilmiş.. g(ıya 
böylece, çarlığın kudret, kuvvet ve 
lllehabeti halka gösterilmek istenil
lllişti. 

CRafkas ordusu başkumandanı 
Gazi Mohammedin naşının, Dağıs
~':n ve. Çeçenistan topraklannda 
Ç e edilmesine müsaade etmedi 
l :Unkü o, buralarda defnedı: 
~ek olursa, halk ve mü
rıtlen daima onu zıyaret edecek
ler, çarlık aleyhinde heyecan ve 
galeyana geleceklerdi. 

Onun için ceset, kazak hattının 
en mühim merkezlerinden olan 
Targo şehrine naklolunarak ora
da günlerce halka teşhir ettirildik
ten sonra, tenha bir yerde defne
dilmişti.) 

(İstitradr:n şunu da arzedelim ki, 
Şamil, Gr,zi Mohammedin ölüsünü 
orada bı.rakmamıştı. İmam olduk
tan bir müddet sonra, oraya iki yüz 
atlı göndermiş.. bu atlılar bir ge
ce Gazi Mohnrnınedin kabrini a
Ç~rak onun ölüsünü çıkarmışlar 
Gırnr· · d b ' .. ı cıvı:ırın n ilhassa yapılan 
turbeye nakletmişlerdi.) 

Gazi Mohammet, Hicretin 1248 
senesi cemaziyüliıhırının 4 üncü 
- ve, 1832 yılının teşrinievvel ayı
n~n 17 inci - günı.i, arkasında ebe
:~Yen kendisini andıracak şerefli 
ır kahramanlık izi bıraktıktan son 

l'a, Şahadet mertebesinin en nurlu 
llıerhalesine erişmişti. 
d ~azi Mohammet 1242 senesin-1;4 tnamlık mevkiine geçmişti. 
mı 5 senesinde de gazalara başla-

Ştı .... 1248 senesinde de şehit ol
~asına nazaran, onun gaza ve ci
ıtt hayatı üç sene devam etn'liş-

h... Çarlığın evrak hazinesindeki ra-
~rlard . 
ar an çıkarılan netıceye naza-
Za~ Gazi Mohammet, bu üç sene 
rU:ı ında çarlığın asker kuvvetle
bi~ - büyük ve küçük rütbeli za
lllnkn .. ve efrattan mürekkep ol -
"era·ltz~re - tnm 8,400 kişi telefat 

ırmı~u E:. ,.. . 
CE:.ttN SOCiUK PENÇESİ 
J\. skerler şa~ırmışlar, araların

Yan ş dan çelik bir yay gibi fırlı
nnıilin 

?nışlard arkasından baka kal-a ı. 

b ÖyJc."Ce b 
lzıat nkn kalanlar arasında 

d gen ' 
l ••• :z;. .. k eral Veliamunof ta var-

it .. nt c 
it eııcıırıi n evvel bu general 

uvvetn ~0Pladı. Sesinin bütün 
....... e. 
l>- /\teşı. 
ıye b 

Şnrtıi}· ağırdı. 
ateş b •rı ark 
ald oş4lldı a~ından bir yaylım 

:ıa 
1 

ı. ll'akat · Bırkaç atlı, ileri fır-
r 'Yan • soı l' ' sat (: ınde kanlı kılıcı 

<?lile de yarasını bas-

Gazi Mohammed'in 
Gümrüdeki mezan 

tıran Şamil, her tarafından çalılar 
fışkıran kayalıklar arasına sıçra
dı .. Oradan da kolayca ormana dal
dı. 

Ormanın içi de kayalıktı. Büyük 
küçük birtakım mağaralar vardı. 
Şamil, bu mağaralardan birine 
saklanmak için ileri atıldı. Fakat 
tam o anda, mağaranın methaline 

yakın bir yerde bir silah patladı. 
Kurşun, Şamilin sağ kulağının üs
.tünde vızladı. Şamil silah .ı;esinin 
geldiği tarafa baktı. Elindeki tü
.tCkten umanlar tüten ndarnı ta
nıdı. Bu, müritlerin en büyük düş
manlarından ve çarlığın casusla
rından Ulu Handı. 

Şamil, yarasına ehemmiyet ver
medi. Bir sıçrayışta onunla burun 
buruna geldi. Ulu Han bu sefer de 
belindeki tabancayı çekerek ateş 
etti. Fakat Şamil, sırtındaki yam
çıyı birdenbire gerdi. Kurşun, yal
nız yamçıyı delip geçti. 

Şamil, acı acı gülümsedi: 
- Hakkına razı ol. Şimdi, sıra 

benim. 

Dedi... Talih ve tesadüfün, bir
denbire karşısına çıkardığı bu 
düşmana, - çektiği maddi ve mane
vi acıların intikamını almak isti
yormuş gibi - müthiş bir kılıç dar
besi indirdi... Ulu Han, en küçük 
bir şikayet feryadı bile çık

0

armıya 
muktedir olamıyarak, yıldırımla 
vurulmuş bir ağaç gibi yere dev -
rildi. Sol omuzuna inen kılıç dar
besi, bu iri vücutlü adamın gövde
sini, sağ tarafının kaburga kemik
lerine kadar ik1-'e ayırıvermişti. 

Şamil, anlaşılmaz bir tesadüfün, 

hiç ümit etmediği bir zamanda kar

şısına çıkardığı bu maniayı devir

miş .. yakasını, ecelin soğuk pençe

sinden burada da halas "etmişti. 
Fakat göğsundeki derin kurşun ya

rasından mütemadiyen sızan kan

lar, artık onun beşeri kudret ve 
tahammülünü kesmiş .. ayakta du
ramıyacak hale gelmişti. 

Tam o anda, arkasından bir a
yak sesi işitmişti. 

- Acaba bu sefer de hangi düş
man geliyor. 

Diye, söylenerek başını geri çe
virmişti. Lakin o anda dudakların
da memnun bir tebessüm belirıiiiş
ti. 

Artık. kuvveti tamamile kesil
diğinden, düşmemek için sol elin
deki yalın ve kan sızan kılıca da
yanmıştı ve muhtazar bir sesle ba
ğırmıştı: 

- Sen misin, Mehmet Ali? 
- Evet.. Benim? .. 
- Nasıl kurtuldun? 
- Allah bilir. 
- Başka kurtulan var mı? 
Şamil o kadar halsiz kalınıştı ~' 

o kanlı müdafaa mevkiinde mü
ritlere ve mücahitlere müezzinlik 
eden Mehmet Alinin verdiği ceva
bı işitmemişti. Oraya, yığılıvermiş
ti. 

Mehmet Ali, derhal Şamili ku -
caklamıştı. Or.adaki mağaraya so
karak yere yatırmıştı. 
Mağaranın serinliği, Şamilin ü

zerinde bir aksülamel yapmıştı. Bir 
aralık gözlerini açarak: 

- Galiba, akşam oldu. İkindi na 
mazını kılabilir miyim? 

Diye mırıldanmıştı. Ondan son
ra ağzından kan boş~nmıya ·başla
mış, kendinden geçerek gözlerini 
kapamı~tı. 

M ehmet Ali, başı.rıdaki sarığı 
parçalıyarak, Şamilin yara

sını sarmış, kanı durdurmıya çalış

mıştı. Mağarada dondurucu bir so
ğuk vardı. Fakat Mehmet Ali, düş
manlar tarafından görülmesi ih
timaline binaen, ateş yakamamış
tı. 

O gece öylece geçmişti. Şamil, sa
baha karşı kendine gelmişti. O de
rin süngü yarasile, kınimış olan 
kaburga kemiğinin ıstırabına ha
rikulade mukavemet göstermişti. 

Mehmet Ali sormuştu: 

- Ne yapacağız, şimdi? Seni, 
Gimriye götüreyim mi? 

Şamil, derin derin içini çekerek 
cevap vermişti. 

- Çok yazık ki, şu anda Gimri, 
benden daha büyük tehlike içinde .. 
Düşmanlar, şimdi serbestçe köyü -
müze girecekler .. orayı altüst cde-
ekler. 
- O halde, nereye gidelim? ' 
- Unsukul köyüne gidebilsek, 

çok iyi olur. (1) 

(Devamı var) 

(1) Mehazlerlmlzln b•zıları, bu kCS. 
yün lımlnl, (EnHI) diye kaydediyorlar. 

TRAŞTAN 
Yiiziinüzün üzerinde osturanırı 

az çok acıtarak gidip gelmesi bitin 
ce hemen yüziinüzii yıkıyarak bu 
iş{en kurtulmak istersiniz. Fakat 
acele etmeyiniz. Amerikalı miite
hassıs hekimlerin tetkikleri asıl 
traştan ~onra ehemmiyetlidir. 

Bu hekimler, traş olan adamla • 
rın, usturayla çıkan sakal kılları
nı ve deri parçalarını saymışlar. 
Traş edilen sakalın kıtlarını - pös
teki sayar gibi • saydıklanndan do
layı onlara belki akıllı demek iste
mezsiniz ama, usturanın kazıdığı 
deri parçalarını saymaları pek isa
bettir. Çünkü tra~ın deriye zarar 
verip \"ermediği bu parçalardan bel 
li olur. 

Bunları saymak için kullandık -
lnrı usulii bilmenin bize Jiizumu 
yoktur. Yalnız, neticesini anlamak, 
yetişir. Usturanın kestiği sakal kıl 
farının sayısı da adamına ve yiizün 
yerine göre değisir. Köse sakalın 
tra ından tabii daha az sayıda kıl 
kesilir. Çene iizerinde hir santimet 
re murahhaı içinde yetmi ten viiı.: 
yirmiye kadar sakal kılı bulundu
ğu halde yanakların aşağı kısmın 
da ancak yirmiden kırka kadar 
vardır. Üst dudakta, bıyık kıtıarı 
daha sıktır. Eskiden sakatlarını traş 
edenler çok bulunduğu halde bı; 
yıkları feda etmekte tereddüt e • 
dilmesi hundun ileri gelirdi. Kıl -
lar nekadar çok olursa tras o ka
dar n<"ıtır. Bu zamanda da Sarlo hı 
yığına rağbet edenlerin hala çok
ça göriilmesi iist dudağın ortasın 
da kılların en sık olmasından, bir 
de orasının -çukur olmasından dola
yı traşın daha ziyade acıtmasından
dır. 

Usturanın kazıdığı deri parçala
rının sayısına gelint'e, bunlar tra
şına göre bir iJc dört nisbctinde de
ğişir. Deri parçası nckadar çok çık-

Bu suretle on kişi kalan Güneşliler 
devrenin bitmesine 10 dakika kala te 
sisine muvaffak oldukları mutlak bir 
hakimiyetle Harbiyeyi adam akıllı 
bir baskı altına aldılar. Harbiye mü
dafileri Güneşin bu hücumlarını dur
durabilmek için cidden müşkülat çe
kiyordu. 

42 inci dakika olmuştu, Salahattin 
den gelen bir pasla Melih, temiz bir 
vuruşla takımının ikinci golünü de 
yaptı. Ve biraz sonra da devre niha
yetlendi. Güneş 2, Harbiye O. 

l kinci J evre 

Bu devreye Hsrbiyeliler daha a

zimkar ve atak bir oyunla başladılar. 

Fakat bu devre de Güneşin biraz da

ha durgun görünüşü şuna hamledile

bilirdi: Bugünkü maçı kısmen garan

ti etmiş vaziyete geçtiklerinden ya

rınki maç için lazım gelen nefes kabi 
Iiyetini saklamak. 

Çankırı kalesinde eğri minare İtalya
daki Piza kulesi gibidiri. 

Çankırı, (TAN) - Eşine ender te
~ad~;f edilen eserlerden olan Çankırı 
kalesinin tamiri için Maarif Veka
leti be~ bin lira sarfına karar ver 
mış1ır. 

Daha ilk dakikalarda ceza çizgisi 

üzerinde Güneş aleyhine verilen firi

kik de İzzetin vuruşu ile avuta gitti. 

Çıkılması kolay olmıyan J •U c;ur
ların bilhassa şimal kısmı yık.ılmış 

bıılunuyor. "Kızkuleleri., dE:nilen 
yözcü yerleri de yıkılmıştır. Kalenin 
yerallsndaJ;i kovukları görülecek şey 
olı;p buııltırın su ve yiyecek ambar
ları olduğu anlaşılmaktadır. Çankırı 

kalesinin en şayanı dikkat iki yeri, 
:minaresi ve türbesidir. Minare, li&ku
lundan 20 derece kadar inhira! eı
miştir ve adeta Itnlyadaki Piza ku
lec:i kadnr eğridir. Türbeye gelince. 
l:>urası cok defa sıva tamiri ~o...-rnüş. 
Osmanlı tarzı mimarisine t>cnzıyen 
bir bin dır ki 1000 sene evvel Çan
kırıyı fethetmiş olan "Karatckin,, 
ıle ailesi içinde medfun bulunmnk
ta "{ır. 

Maç bu suretlP. ahenkli bir tarzda 

devam ederken hakemin verdiği yer
siz kararlar oyuncuların asabı üze
rinde çok fena tesirler yapıyordu. 

23 ve 34 üncü dakikalarda Güneşe 

ne için olduğu anlaşılamıyan bazı ce

zalardan sonra 35 inci dakikada bir 

de penaltı verildi. Fakat Harbiyenin 

genç ve heyecanlı oyuncuları bu gü

zel fırsatlardftn da istifade edemedi
ler. Maç ta bu suretle birincl devre

deki neticeyi muhafaza ederek 2 - O 

Güneşin galibiyetiyle sona erdi. 

Güneş takımı ikinci karşılaşması

nı yann şehir stadında Muhafızgücü 
ile yapacaktır. 

Sö~OTIE: 

Göçmenler Müstahsil 

Hale Geliyor 

SONRA ... 
mıssa tra~ o kadar can acıtmış de
mektir: 

Ustura bıçağı lada keskin olur
sa, fazla dikine tutulursa, sabunun 
köpükleri :fazla sıkı olursa, deri 
fazla gerilmiş olursa, tersine traş
la perdah yapılırsa, ustura deri ü
zerine fazla basılırsa, bir de ustura 
ayni yer üzerinde iist ii te gez -
dirilirse, bunlardan başka yüz iyi
ce sabunlanmamış olursa deri par
çalan pek çok olur, hem de traşın 
fenni olmadığına, yüzün hırpalan 
dığına alamet snYJlırlar. 

İki giinde bir; yahut daha urun 
fasılalarla traş olunursa, yüz par
lak göriinmezse de, usturanın ka -
zıdığı deri parçaları daha az olur. 
Traşta kullanılan krem biraz ka
tıca olursa perdah yine parlak ol
maz, fakat deri parçalarının sayısı 
azdır. 

Yiizlerinde deri çukurlan çok, 
porsuk yiizlcrin traşından da çok 
deri parçası çıkar, hem de traş çok 
acıtır. Zayif, kemikleri çıkık yüz
lerde de öyle. 

Fakat yiizün traştan sonra acı • 
masının derecesi hem adamına gö
re, hem de mevsime göre ba ka -
dır. Sinirli adamın tra tan daha ça 
buk canı yanar. Bazılarında kısın 
traş olan yiiz daha çok acı duyar. 

.. T~nstan sonra, mikroplara karşı 
yuzu koruınnk irin 50 - 70 derece
de alkol iyi gelir. içerisine yiizde 
dört nishctinde asit salicilik konu
l':'.~? daha i~·i olur ... Ustura bırağı 
YllZl~ kanatmı~ olursa "sous-gallate 
de hısmuthe,. tozu siimıek h·idir 
Usturanın kazıdığı deri par;,alan·~ 
nın, d~ha önce sabunun erittiği ~·ağ 
\'e terın yerini tutarak ylizii muha
faza için de hildiğini7. talk tozu ... 

Bu, fenni tra yazılarını tekmil 
okumıyn sahrmız olduysa, bizirn 
berberin, her tra tan sonra söyle
diği gibi, size de: 
Geçmiş olsun ..• 

Söğüt, (TAN) - Iskan komisyo
nu namına muhtelif pnzarlardan çift 
hayvanlnrı, araba ve diğer ziraat le
vazımı alınmaktadır. Bunlar, bir an 
evvel müstahsil hale getirilmeleri i
çin mühacirlere verilecektir. 

Geçen sene Behçetiye köyüne is
kan edilen mühacirler, kendilerine 
tarlaları tamamen almışlardır ve ha
sat zamanını büyük ümitlerle bekle
mektedirler. * Söğüt, (TAN) - Yenişehire 
kadar uzanan şosenin iki tarafındaki 
çam ağaçlarına yuva böceklerinin ü
şüştüğü, ağaçların bu yüzden kuru
mıya başladığı görülmektedir. 

--<>-
Eski Çırağı Dövmü~ler 

Hüsrev isminde 15 yaşlarında bir 
çocuk Kazancılarda Nevzat ve Mus
tafanın Saraç dükkanında çalışırken, 
bir müddet evvel yanlarından aynl
mıştır. Eski ustaları dün çocuğu çar
şıda görmüşler ve iddiaya göre ikisi 
birden dövmüşlerdir. 

Sultanahmet sulh birinci ceza rnah 
kemesi, dün bu davayı tetkik etmiş, 
iki ustanın da suçlarını sabit gördü
ğü için yirmi beşer lira para cezası 
vermiştir. 

Evvelki Akıamki Konser 
Parlak Oldu 

Meşhur Fransız sanatkarı Korto
ya refakat surctile Istnnbul Konser
vatuvarı orkestrasının verdiği büyük 
konser, evvelki akşam Fransız ti
y;atrosunda büyük bir muvaffakıyet 
~azanmıştır. Büyük piyanist, bu de
fa Istanbulda şimdiye kadar verdi
ği konserlerin şüphesiz en güzeJlni 
dinletmiş ve bu musiki ziyafetinin 
parlaklığını orkestra refakatinde o
luşu hazırlamıştır. 

Evvelki akşam Korto Şuman ve 
Şopen'in konsertolerini fevkalade ça 
larken bu müşkül işte Istanbul or· 
kestrası kendisine mükemmel ve 
kusursuz surette refakat 
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Hukuk Talebesi 
Bayramı lzmitte 
Neşe ile Geçirdi 
Hukuk ve İktısat fakülteleri tale

besinden 400 kişilik bir kafile dün 
başlarında rektör Cemil Bilsel ve 
hukuk dekanı Ali Fuat Başgil olduğu 
halde 23 nisan bayramını geçirmek 
üzere trenle İzmite gitmişlerdir. 

Devlet Demiryolları gençlere Al
manyadan henüz getirtmiş olduğu 
yepyeni vagonlarını tahsis etmiş ve 
bu vagonlarla ilk de.fa olarak sefer 
yapılmıştır. 9.30 da Haydarpaşadan 
kalkan bu hususi tren saat 11.30 da 
İzmite varmıştır. Orada yüksek tah
sil gençliği, Izmit valisi Hamit Os-
kay, Tümgeneral Mürsel Baku, do
nanma amiralleri, bando ve bütün 
İzmitliler tarafından hararetle karşı 
lanmıştır. İzmit sehri, 23 nisan bay
ramı programını Üniversitelile
rin gelmesine tehir etmiş ol
duğundan bayrama gençler gel
dikten sonra başlanmıştır. U-

niversiteliler kırmızı beyaz çiçekler 
den hazırladıkları çok güzel bir çe
lengi Atatürk heykeline koymuşlar
dır. Evvelce hazırlanmış olan mera
sim programı bittikten sonra hukuk 

fakültesinden bir genç bir söylev ver 
miş ve bunu da rektör Cemil Bilse
lin kısa bir hitabesi takip etmiştir. 
Bundan sonra vilayet bahçesine gidil 

miş ve burada halkevi, gençlere bir 
kır ziyafeti vermiştir. Yemekten son 
ra küçük küçük gruplar halinde 
İzmit Kağıt Fabrikası gezil -
miş ve futbol sahasına 
gidilerek burada evvela atletizm, 
sonra da gençlerden mürekkep bir 
takımla Izmit muhteliti arasında bir 
maç yapılmıştır. Bu maç Izmitliler 
tarafından 3-1 kazanılmıştır. Izmit 
spor bölgesi başkanlığı adına hu
kukçu gençlere bu temasın bir hatı
rası olarak bir kupa hediye edilmiş
tir. 

Spor hareketlerinden sonra Ne
cati Bey ilk mektebi bahçesine gi
dilmiş burada bir tedansan verilmiş
tir. Burada son zelzelede felakete 
uğrıyan vatandaşlara yardım olmak 

üzere bir yardım listesi açılmış ve 
Izmit Halkevi ile hukukçu ve iktı
satçı gençler 46 lira 65 uruş topla
mışlıırdır. 

Akşam üzeri, üniversiteliler başta 
vali, kumandanlar, amiraller olduğu 
halde kesif bir halk tarafından ve 
bando ile coşkun tezahiirat arasında 
uğurlanmışlardır. Universitcli genç
ler, kendilerine Izmit Halkevi tara
fından hediye edilmiş olan iki san
dık bisküviyi Dnrüllıcezcdeki yetim 

yavrulara götürmiye knrar vermiş
lerdir. Dönüldükten sonra bir heyet 
tarafından Atatürk'e bir tazim tel-

grafı çekilmiştir. Gençler ayrıca ma
arü, adliye, dnhiliyc ve nafia bakan
larile Ankara hukuk fakültesi talebe
sine de birer telgraf çekmişlerdir. 

23 - 4- 938 

ÇEKLER 

Aetlııs Kapanış 

Faris 25.425 25.425 
New. york 0.792460 0.792460 
MiHlno 15.0555 15.0555 
Brllksel 4 .6968 4.6968 
Atımı 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.443.8 3.4438 
Sofya 63.4920 63.4920 
Amstcrd. l.4230 1.4230 
Prag 22 7575 22.7575 
Madıit 12.6984 12.6984 
Berlin l.9686 1.9686 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9682 3.9682 
Bükreş 105.8730 205.8730 
Belgrat 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.7210 2.7210 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.81 23.81 
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BAYRAM GÜNÜ ICIRILAN ICALl'LER: 

1800 Genç Yarsuba o·· Ke~dimizi y un lmtıhan 
Orduya iltihak Etti 

(Baıı 1 incide) 
Atatürk .. Önünde hürmetle eğilir

ken, yine büyük sözünü tekrarlıyo
rum: Türküm ne mutlu bana.. 

Bundan sonra, yeni yarsubaylar
dan 1155 Bülent Esen kürsüye geldi. 
Çok heyecanlı bir hitabe söyledi. De
diki: 

- Tarihin dolambaçlı ve ekseriya 
karanlık dehlizlerinde gizlediği en 
kuvvetli hazine Türk ordusunun za
fer destanlarıdır. Türk ordusu, tari
hin her safhasında daiına kendinden 
sayı itibariyle üstün, silah ve teçhi
zatça daha yüksek kuvvetlerle karşı 
karşıya bulunmuş ve muzafferiyet 
yine kendi tarafında kalmakta sebat 
etmiştir. Bu muzafferiyeti Türk as
kerinin ucu bucağı olmıyan kabiliyet 
ve metanet kaynaklarında aramak ıa 
zımdır. 

Geçit re•mİ : 

Oğleye doğru mektepte hep bera

ber yemek yenildi. Istanbul komuta
m Korgeneral Halis, vali muavini 
Hüdai yemekte bulunuyorlardı. Ye

mek çok neşeli geçti. Bundan sonra, 
diploma tevzii meraaimi için, genç 
yarsubaylar, mektebin geniş avlusun 

da yer aldılar. Evveli hep birden is
tiklal marşı söylendi. Marşı mütea-

kip, okul komutanı Şükrü Kanatlı ' 
kıaa bir nutuk aöyledi. Dedi ki: , 

.. _ Bugün ayni zamanda mekte-

bin yirminci yıldönümünü kutluyo
ruz.,, 

Komutan, Ihtiyat Yarsubay oku

lunun kısa bir tarihçesini yaptL Ih
tiyat Yarsubayların Büyük Harpte 
ve istiklal savaşında gösterdikleri 

yararlıkları anlattL Ve yeni mezun
lara dönerek: 

••- Sizin de bütün varlığınızla ça 

llflığmıza kaniim. Her yerde, her za
man canınızı seve seve vereceğinize 
şahadet ederim.,, dedi. 

Müteakıben, yeni Yarsubaylar, 
generaller ve komutanlar huzurunda 

and içtiler. Bir masanın üzerinde ha

zırlanmış olan Türk bayrağı ve muh
telif silahlar önünde her Yarsubay 
şu cümleyi tekrar ederek yemin edi
yordu: 

- Hazarda, seferde ,karada, de
nizde, havada her zaman, ~ yerde 
milletime, cümhuriyetime doğruluk

la. muhabbetle hizmet edeceğime, ka 
nunlara, nizamlara, amirlerime itaat 

edeceğime, askerliğin namusunu. 

Türk lllbcağının şanını hayatımdan 
azb bilip icabında vatan, eOm1auıJ-

. Birçok Köylerdeki Hasar Miktan 
Henüz Kati Olarak Te•it E•lemecli 

( BQfı l incide J 

lll ve hayvanlar açıkta kalmı'
lardır. Kaleucu 1, Ayvalıda Z, 
Karaonda 7 ölü ve Kaleucunda 
1 yaralı teıpit edilmiştir. 

a 

Çiçekdaiı hükOmet konapnın ~ 
dıvarlan tehlikeli bir surette ~ 
çatlamıf, mektep zarar ıörmüf, 
köylerdeki karakol ve bazı mek-
tep binaları ıarsıntıdan mütees· 
sir olmuştur. Büyük Abdiuşaj1 
köyündeki insan zayiatı henüz 
tesbit edilememiştir. Buraya da 
bir sıhhi heyet gönderilmiştir. 

Bu köylerde henüz yıkılan ev sa· 
yısı da tesbit edilememiştir. Yal 
nız bu köylerde 800 ev bulundu-
ğu tesbit edllmiıtir. 

Kırtehir viliyetinin Mucur · ~ 
kazası içinde Kuruıöl köyünde 
3 ev kısmen, lnaç köyünde 5 ev • 

1
,, tamamen, 8 ev kısmen, Bahçecik 

köyünde 2 ev tamamen yıkılmış 
tır. Kırşehirin merkez nahiyesi· 

1
, ne bağlı Göllü köyü evlerinde 

de tahribat olmuştur. 
Kö§ker mıntakasında Alpınar 

köyünde 55, Elidelekli ve Ortao
bada altışar, Demircide 2, Kara
oğlanda 8, Deveci obasında 16, 

• Kırşehir merkezinde 17 ölü tes
bit edilmiştir. Akpınarda halen 
4 çocuğun enkaz altında bulun
duğu haber veriliyor. Diğer köy
lerde de ölenlerin tesbitinE' de
vam elliliyor. 

Niğde vilayetinin Aksaray ka· 
zasında bir cami ve beş evin dı
varlan yıkılmıf, iki mektebin de 
dıvarlan çatlamıştir. I 

11 
Yozgadın Salmanlı nahiyesine 

bağlı Yakuplu köyünde 4 ev ta
mamen, 6 ev kısmen, Poyraz kö
yünde 2 ev tamamen, 6 ev kıs-

men çökmüş. birkaç hayvan en
kaz altında ölmüştür. Terzili kö
yünde 4, Aslan Hacılı köyünde 
4, Koruk köyünde 2 ev kısmen 

çökmüttür. Buruncuk köyünde 
21 ev tamamen, 10 ev kısmen yı
kılmıştır. Kecerli köyünde 15 ev 
tamamen, 6 ev kısmen yıkılmış
tır. Bu son iki köyde sarsıntı es-
nasında 50 kadar hayvan telef j 
olmuştur. I 

Son vaziyete göre, Köşker 

mm takasında 22 köy, Çiçekdafı J 

kazası dahilinde 14 köy tama
men harap olm\lflur. Kısmerı 
harap olan köy sayısı 18 dlr. 

* Afgan büyük elçisi Sultan Ah-
met Han hariciye Vekili Dok· 
tor Tevfik Rüştü Aruı ziyaret 
ederek hükumetinin taziyetleri- ı 
nl bildirmiıtir. 

• Türk Tiyatro sanatkarları bir-
liği Kır19hir felaketzedelerine 
yardım için büyük bir müsame
re vermeyi kararlqtırmıftır. Bu 
müsamerede elde edilecek hAsı
llt zelzele mıntakasuıda zarar 
gören vataııda§lara gönderile-

Sıhhiye V P.kaletl tarafından, . 
zelzele mıntakasına yeniden dok 
torlar gönderilmiştir. • cektir. 

fBaşı 1 incide) 
sarsıntısını çok yakından duyuyoruz. 
Yol yapma usullerimiz tenkitten ge
çiyor, biribirine kaynamaz tarzda de
re çakılı kullanan müteahhitler hü
cuma uğruyor. Büyük külfetleri~ ya
pılan yolların bakımsız kalması acı 

şiklyetlere sebep oluyor. 
Yanımda oturan esnaftan vatan

daş diyor ki: 
- Ah, büyüklerimizden birinin 

bu taraflara yolu düşse.. Yol derhal 
yapılır. 

Çocuklar matbaamıza geldiler, anlatıyorlar .• 

Kendisine anlatıyorum: Artık işle
rimiz talihe, tesadüfe, büyük "lir ıı

damın bir noksanı görmesine bağlı 
değildir. Herşey sıraya konmuş~ur. 

lhtiyaç çok, imkanlar daha 3zdır. O
nun için her işe birden sarılmak 
mümkün olmuyor ... 

ÇANKIRIDA: 

istasyona life Yapdıyor 
Çankırı, (TAN) - Devlet Demir

yolları idaresi, istasyonda bir bina 
yapbrtmaktadır. Bunun alt kısmı is
tasyonun büfe ve lokantası, üstü de 
tren memurlarının yatakhaneleri o
lacaktır. 

ııuyonun önündeki yolcu gezinti 
yeri de beton dö,enecektir. 

Çankırı, (TAN> - Halkevinin on 

Dün, şehrin bin bir köşesinde bay
ramlarını kutluyan neşeli çocuklar
dan bir grup, akşam üzeri matbaa· 
mıza geldi. Fakat, bu yavruların yüz. 
leri asıktı. Bir fikiyetleri vardı. Bi
ze bunlan anlattılar: 

- Bugün tramvaya bindik. S,S 
kuruş bilet parası istediler. Halbuki 
bizim yanımızda ikişer kuru§lll11uz 
vardı. 

Moskovada 
Akisler 

4 

2 

1 

5 

121 21 YekOn. 

* ''bef gilııde bir verdili konferanslP' lttk Ll ... t talebnlnln teberruu 18H 

112 yi bulmUftur. Bu konferanslar kuruı olduiu l~ln birinci gUnkU tlete-

ferau aünlerini muhtelif vasıtalarla mıttı r. 

23 Nisan bizim bayramımız .. Bay 
ramda bütün taşıyıcı vasıtalar b 
ucuza götürüyor .. Tramvaylar neci 
pahalı, anlıyamadık.? Üstelik, b 
kontrolör de bize adeta hakaret et 
Sert bir lisanla azarlıyarak, araba 
dan indirdi. 

Çocuk gururuna en fazla kıyın 
verdiğimiz Çocuk Bayramınd"- b 
yavruların şikayeti haklı değil mi? 

B. Ca'al Bayar 
Şehrimizde 

ZİLEDE: 

Bir Çoncuğu 

Zehirlemişler 

KAŞTA: 

Fırhna Bir Sandah lafl 
Kat. <TAN) - Burada iki 

vam eden şiddetli bir fırtına o 
bu esnada gümrük muhafaza 
danhğına ait bir sandal batm 

* Kat. CTAN) - Kalkan n 
sine yeni tayin edilen müdür 
Coşkun. bilhassa köy yollarının 
sına çok ehemmiyet vermek 
kında nahiyeyi buraya bağlıyall 
yol vücude getirilmesi beklen· 

maalesef rağbet görmemektedir. Kon 

1 

mız yekOnun• 0 .. kllde ı .. r.t edll· 

halta bildirmek ve alAb temhılne 
çalıpnak pek zt1ade JIZJmcfır. 9!!il!!!!!~~----!!!!!!!!1BiiB!!!• 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmi_ş şekli 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 OIN. KIAIRIA!MIAIN 
2 DfAlvlulLI 11P~ RI t 
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10 il ıl 1 Il ı 1 1 1 1 
SOLDAN SAGA: 

1 - Bir nevi bahar 
2 - Haliçte bir iskele - Emir slgas1 ' 
3 - İstirahat - Tibet rutıanisi 
4 - Kuvvetli karar - Az bulunur. 
S - Evvelden verilen para - Bir nevi 

ağaç 

6 - Renk - Mutbnk eşyası 
7 - Bir vllfıyctlmiz - Emir slgası 
8 - Bir yıldız ismi - Sorıu 
9 - Bir \•lııiyctimlz - Vahşi hayvan 

10 - Demlryolu - Knrı~ıklık (farisJ) 
YUKARIOAN AŞAc!ôlYA: 

1 - Öten bir kus 
2 - Kuru soğuk - Tren 
3 - Papaz - Bağırtı 
4 - Kısırlık - Fikir 
S - Emir sigası - Kuru (arıı~a) 
6 - Bnğlamıya yarar - Hitam buluş 
7 - Bir nevi tatlı 
8 - Nezir - Kışın yağar 
g - Erkek adı - Fena değil 
ıo - Şarkta bir kasnbamız. 

[ Askerlik ışlerı 
Kadıköy askerlik ısubcslnden: 
l<:adıkBy ıubeslnde kayıtlı 317-6 sicil 

numaralı ve mülga erkAnıharblye harita 
daires·ı d• d -vr uncü subedcn emekli kunnny 
b" ınb~ 297 dotumıu İstanbullu Mehmet 
li."'"' 'Pi ııa oflu Ahmet Nu:aınelUıUn Ka-

dıköy şubesine mbracnatı ve İıtaıfuuldn 
der:·ıs 1 c bulunduğu yerin &Ubcsl clilc ad-
tesını bildirmesi. 

Bir Hekim Aranıyor 
Gölcükte bulunıın Deniz Fabrikalarındıı istihdam edilmek üzere 126 

lira ücretli bir hekime ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin 25 Nisan 938 tarihine kadar Kasımpaşada bulunan komis

yonumuza her gün müracaatları. (2076) 

Pazarlıkla Eksiltme ilanı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 

J - 6 Mayıs 938 tarhinc müsııdif Cuma günü saat 15 de Kırklareli 
f\ı.Iia Müdürlüğü odasında (4168) lira 94 "kuruş keşif bedelli Kırklareli 
- Vize - Sarııy yolunun 37XOOO - 38XOOO inci kilometreleri arasın
daki Poyralı betonarme köprüsü varyantına ait 777 metre tul tesviyei 
U.irobiye ve blokajlı şose nişaatı pazarlıkla verilecektir. 

2 _ Keşü. şartnııme, plan ve buna müteferri diğer evrak her gün 
Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 312 lira 67 kuruştur. 
4 - İsteklilerin Nafia Vcklıletinden veya nafia müdürlüklerinden 938 se 

ne5 i için alınmış müteahhitlik vesikasiyle Ticaret odası vesikasını gös
termeleri lazımdır. (2177) 

Açık Eksiltme llCinı 
Haydarpaıa Lisesi Satlnalma Komisyonundan: 
Haydarpıışa Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe ıçın as

gari 275 ıızıımi 280 metre elbiselik lacivert kumaş açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 5 Mayıs 938 perşembe günü saat 14 de İstanbul Kül 
tür Direktörlüğü binası içinde Liseler muhasebeciliğinde toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansikl9pedisi 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeııi Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malUmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü· 
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının thityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve .M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

TAN Neşriyat E-vl 
· lstanbul 

mektep tal~besine aynca tenziiat 
yapılır. 

Bu' eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü biltün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş mal<llnat ile zen
ginleftirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

llTANBUl.DA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ans!klopedl.st broşQrQo- ı 

den bir tane göndermeniz:! ve mu
allimlere alt son tı:Tatınızı blldlrme
nW rica ederim. 

lainı: • : ; : : : : : • • • 
Adreı: : : : : : : : : : ~ j 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır· ;iiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİ;i;ii;;i;iiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliii;;;i;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiİiiiiiim 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin cari sene Ticaret 

odası vesikasından maada bu nev'i kumaş yapan fabrika ve imalatane 
sahibi olduklarına dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. (2229) 

lstanbul Jandarma 
Mikdarı 

Kilo 
Cinsi 

Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin bedeli İlk teminat 

Lira Lira 

8 000- 9.000 Yün fanila ipliği 23400 1755 

J - 938 senesine sari mukavele aktı suretiyle 11 Nisan 938 tarihin
de kapalı zarf eksiltmesine konulan yukanda cinsi, mikdan, tahmin be
deli ve ilk teminatı yazılı yün fanila ipliği için istekli çıkmadığı cihetle 
evvelki şartnamesine göre 5 Myıs 938 perşembe günü saat 14 de Gedik
pıışadaki Jandarma Satmalma komisyonunda pazarlıkla alım mu
amelesi yapılacaktır. 

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

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

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden : 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden geçen yıllar imtihanlannda yal
nız bir dersten muvaffak olamıyan talebelerin 1938 yılı Haziran devre
sinde son bir kere daha 'muvaffak olamadıklan bu bir dersin imtihanına 1 
kabul edilecekleri ve bu münasebetle 1 Mayıs 1938 tarihinden 15 Mayıs 
1938 tarihine kadar idaremize müracaat.lan lüzumu ilan olunur. (968) 

En 11Uf 5~Hl iLACIDIR 
BAK ER 

Mağazasının sattığı elbiseler 

1 - PEK MÜKEI\11\IEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 

1 

SİNEKLERİ, SiVRiSİNEKLERİ, GÜVELERİ, PİRELERİ, 
TAHTAKURUJARI, KARINCALARI, HAl\lAMBÖCEKLERt 

Kamilcn yıldırım siir'atile kökiinden imha eyliyen 

FLY-SPRAY 
Nam mayiini kullanınız. Hiç 
bir tarafta leke bırakmaz, 
etrafa hoş bir koku saçar. 
FevkalSde müessir ve öldü -
rücüdür. Her boy kutularda 
ve aynca daireler, mezbaha
lar, hastaneler için ÇOK EL
VERİŞLİ 4 ve 19 LİTRELİK 
SAÇ BİDONLARDA SA -
TJLl\fAKTADIR. All - Nu ~ 
markasına dikkat ediniz. 
Aldanmayınız. Bir tecrübe 
sizi tatmin edecektir. Tt' 

SATIŞ YERLERİ: \ --· 
Tütün Gümrük, Yorgi Hara-
lambos - Asmaalbnda Ça
vuşbaşı hanı Bohor Feliba, 
AşlrefendJ caddesinde İstan
bul Ecza de su. 

· inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 ı - idaremizin PO§llbahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibin
ce yaptırılacak kagir ve Betonarme istinat duvarı ile Fil.itre dairesi in-Kostümlerin zengin çeşitleri 

her yerden iyi ve ucuz fiyat
larla satılmaktadır. II - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 i şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

--------------- liradır. 

Harici Askeri Kıtaat 
lranrarı 

Pınarhisar cı varında bulunan kı
taat için 18000 ımo sadeyağı kapalı 
zarfla eksiltmeye kcnulınuşt.ıır Ek
siltmesi Vizede askeri satınalma ko-
misyonunda yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiyenler her gün 
komısyona müraca~t edebilırler. Ek· 
siltmesı 25/4/ 938 Pszartesı giınü sa
at 16 da yapılacaktır. Muhammen 
fiyatı 17100 lira, ıJk temin.ıtı 1283 
li:-adır. Münakasaya iştirak edecek
lerin bildirilen gunde ve ~ayın cdi· 
len eksiltme sııatı!lden bir son~ evvel 
teminat ve teklif mektuplarilc icap 
eden sair vesaikin :komisyona ~evciıi. 

"798, .. 1921,. 

1 Levanm ı\mirlii!i ilRnlo- 1 
Hahcıoğlunda Topçu nakliye O

kulunda mevcut 1300 adet benzin 
tenekesi ile 439 adet gaz, zeytin ve 
sade yağı tenekeleri 28 Nisan 1938 
parşenbe günü saat 14 de Topanedc 
Lv. A. Satınalma Ko. da pazarlıkla 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
150 lira 32 kuruştur. Teminatı 22 li
ra 65 kuruştur. Tenekeler Okulda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (2301) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

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

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

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

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar 1nşaııt şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik !le V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikasını ve % 7 ,5 muvakkat teminat parası veya mek
tubu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
"14ı30" za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Ba§kanlığma mak
buz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları i~tme U. idaresi ilanla,rı 
Eskişehirde bulunan idaremize ait hastane ile talebe pansıyonunun 

bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve rniktarlarile muhammen be
delleri yazılı iki grup yiyecek ve içecek maddesi her grup ayrı ayn iha
le edilmek üzere 26. 4. 1938 salı günü saat 14 de Haydarpaşada gar bı
nası dahilindeki komisyon tarafından Eskişehirde teslim edilmek şartile 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltı:ıe günü saatine kadar 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Komisyondan Eskişehirde Has
tahane operatörlüğü ile Talebe Pansiyon müdürlüğü tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. '1971 ı 

Muvakknt 
1 - Süt en azı 5200 Kg. En çoğu 9000 Kg.) Muhammen bedeli temınatı 

Yoğurt ., 5000 ,, ,, 8900 ., ı 2235 Lira 167 L. 63 Kr 
2 - Ekmek en azı 22000 Kg. En çoğu 34000 Kg 3400 Lira 25!i lira 

Doktor Aranıyor 
ŞARKKROMLARI T. A. Ş. DEN : 

Sirketimizin Ergani - Maden kazası dahilindeki Guleman Krom a-
deni işletmesi Merkezi için aşağıdaki şartlarla bir doktor alınacııkt m 

l - 250 - 300 lira ücret verilecektir. ır. 
2 - İkametgah ve ikametgahının tenvir ve teshini şirkete aitt' 
3 - Taliplerin Türk olması şarttır. · ır. 
4 - Operatörlükte ihtısası olanlar tercih edilecektir 
Taliplerin tercümei hallerini muhtasaran gösterecek bir mektu 1 k 

Kromları T. A. Ş. Ergani - Maden adresine müracaat eylem 1 P ıı ~al: 
olunur. "2235., e erı ı an 

Sahibı ve umumi neşrıyau ıdare eden: Ahmet~ YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllrk Limttet Şirketi. BaaıJdığı yer TAN M

1 

atbaası 
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ErJOelki gün aofuk almııtı, aün 
yatıyordu, bu aabah dipdiri 

ayağa kalktı. 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı 

ve sancılan 

dindirir. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripc, diş, 
bel, sinir adale 
ağrılarilc romatiz
maya karşı bil
hassa müessirdir, 

İcabında gün

de 3 kate 
alınabilir. 

GRIPIN 
1 

Tecrübe Ediniz. 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piyangosu 
Birinci Keıide : 11 • Mayıs • 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 o. o o o Liradır ••• 

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

ikramiyelerle {20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 
adet mükafat vardır ••• 

Bir Kadının Sırrı 

Bu Bayan 25 mi? 

Yoksa 40 yaıında mı? 
45 yaşında olduğu halde yüzünde 

hiçbir buruşuğu ve hiçbir izi yoktur. 
Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi 
kusursuz bir cilt. Adeta bir harika, ---
fakat, bunun da fenni bir izahı var-
dır. Viyana Universitesi profesörü ~lllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lllllllll•Hn•llll•lllll 
doktor Stejskal'in şayanı hayret keş- ~ 
fi olan ve "BIOCEL,, tabir edilen= Siz de bu kremden şaımayınız. 
kıymettar cilt unsuru, her yumuşak • 
ve buruşuksuz cilt için elzem tabii ve = • 

• 
·ı • BALSAM iN KREMLERi 

Hafiflik - Rahathfc 
J . "• • • • • ı ...... ı. r1acl• 

~
ı(O•h••), •lıl lncll••ll•••k ,.•• 

-:; •aQ11a H de .hlc•lr tHJllı, ' 

?'; lur. 8• hra•ler, vDcudu11•r• 
\T ııkmahıııa tanHDkD11aıa ••· 
\1 cettır •• ıOlaOaOıO ku .... tıod~· 

P'!Jalı ı 215 ·11 .. d•• ltllıı,."4/ 
aatıt r•rl raln ıa ı 

llT&lllUL, ..,•il• 
TDHI 111erdını 12 No. , •• 

Mabumrıı ılyoret adlnlı ve,. 
ıa No.ıu ı .. ııamlıl lıtert11ıı. 
P'IJ•tl•••m•ıdı •DrGk tenıll ... Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu 

piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

1 ihya edici bir cevherdir ki şimdi; • 
pembe rengindeki Tokalon kremi = 
terkibinde mevcuttur. Siz uyurken • 
cildinizi besler ve gençleştirir. Her = 
sabah daha genç olarak uyanırsınız. • 
Bütün buruşukluklar ve r çizgiler ta- _.,. 
mamen silinmiş ve kaybolmuştur. !D 
Gündüz için, cilt unsuru olan (yağ- :_ 

1
1 sız) beyaz rengindeki Tokalon kre- • 
mini kullanınız. Cildinizi terü taze • 
tutar ve beyazlatır, siyah noktaları _ 

••~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~- wp~~d m~dclerini fftti~On. 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. 
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se-· 
nedir daima üstün ve eşsiz kal-

• yaş daha gençleşiniz ve daha genç _ mıştır. • 

KREM BALSAMIN • 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön

mesi; baygınllk, çarpıntı ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsizhkları giderir. 

Cildinizin tahrİJ edilme· 
mesini isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
ıeve kullanılan, ve cildi tıra,tan 
sonra pamuk gibi yumutatan 

P o· K ER 
tıraı bıçaklarını kullanınız. 

P R O F i L A K S i N., 
r' Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 1 1.--.. 4-

KOLINoskul~anınız. Le.z-
zetı hof, dıt-

and~pcilc leri inci gibi 
Dlf MACUNU parlatan Ko-

lllii~t::~~~ııııll••••••• linos dünyada 
milyonlarca zevat ıeve ıeve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek. 

iı oldu.undan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

kalınız. Yüzünüzün zayıflamış ada- = 
lelerine nihayet veriniz ve bu çirkin • 
tenden kurtularak yanaklarınıza -
gençliğinizin tazeliğini veriniz. • 

Uzun bir tecrübe mahsulü o- • 
tarak vücude getirilmiş yegane. 
sıhhi kremlerdir. = BAYANLARIN • KREM BALSAMIN • Nazarı dikkatine: • 

1 
- Şöhretini söz ve şarJatanlıklallıi 

Satan aldığınız Tokalon kremi va- • değil sıhhi evsafını Londra, Pa-
'lOlarının biiyük bir kı~·ıneti vardır. = ris, Berlin, New York güzellik. 
Onları hayiinize iade ettiğinizde be- • enstitülerinden yüzlerce krem 
heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman- = arasında birincilik mükafatını. 
da kıymettar mükafatları bulunan • kazanmış olmakla isbat etmiştir 
Tokalon mü abakasına iştirak hak- = • 
kını veren bir bilet takdim edecek- • KREM BALSAMIN _ 
tir = • 

Gündüz için yağsız, gece için= 
ı • yağlı ve halis acı badem ile ya-. 

1

• pılmış gündüz ve gece şekilleri 

= · vardır. • 
.KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde= I= satılır. İNGlLIZ KANZUK ECZANESİ • 

' • BEYOOLU - İSTANBUL = 
••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııl• 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiM 
-· kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

• a ihtira llcinr 
"Aralıksız künkler inşası için u

sul ve tertibat,, hakkında 1.11.1933 

Her banyodan sonra aaçınıl 

Bu ıekle girerse 

BRIY ANTIN . PERTEV 
onları düzeltmeyi temin ~ 

Çolıımo lud retımiz oıolıyorı 
el1111uden l11çtıır ıem ıı •I çıkmıyor ve 
hert41y bızde holıızlık, o{Jrı d<>Curuyor. 

lıte burada • ı 
. •' VALi DOL imdodımızo~ 

d 'ıd• ~. 
Onu bir kere tecrübe edınız Kan '"' k,,..... 
bır çolıımo ıevl<ının 11yo11dı{lını gör•'' 

~,.,, 
VALIOOl domlo, tob:eı ,,ııı,.I" 
holınde her euorıed• b 

Satıhk Makine 
Transmisyonu 

Kullanılmış 6 santim kalınlı -
ğlnda makine transmisyon şaft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mü
racaat edini:ı. 

te tescil edilen 1736 sayılı ihtira be- ---------- ı 
ratı ile 1.11.1933 günlü birinci ilave KAYIP: Fatih 13 üncü i11<0ıc" 
tasdiknamesi bu defa mevkü fiile rııl• 

dan aldığım 589/190 nurna .. 
1 konmak üzere ahere devrüferağ ve- ·sırı 

ya icar edileceğinden talip olanların hadetnameyi kaybettim. Yerıı t 
Galatada, Iktısat hanında, Robcrt cağımdan hükmü yoktur. En~ 

vene an. 


