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Başvekilimiz Atina Yolunda 
Çivi 
Çiviyi 
Sökmez 

~hmet Emin YALMAN 

B . Celô.l Bagarın Yeni Beyanatı 

iki Memleket, -Biribirinin 
Tabii Devamı Sayılmalıdır 

Ç in Maalahatgüzarı B. T oun
gun sözlerini dünkü sayı· 

nuzda elbette okudunuz. Bu söz· 
lerin Türk kalplerinde alakalı 
akisler bulması çok tabiidir. 
Çünkü bir yurdun ecnebi İfgal 
'\'e istilaama uğra.maamın ne de
mek olduğunu bizim kadar bilen 
ınillet yoktur. 

Beş yüz milyon insanın istiklal na· 
:nuna ölümü göze alması, heyecanlı 
bir manzaradır. Çin mücadele felse
fesi, her millet için canlı ve ebedi bir 
derstir. B. Toungur, bb:e anlattıkla· 
rına göre, Çinliler şöyle düşünüyor
lar: "İnsanlann ömrü zaten fiınidir. 
Milletlerin ise ebedi bir varlığı var· 
dır. 400 milyonluk bir kütle hür ve 
nıcsut yaşasın, Çin milleti istiklaline 
sahip kalsın diye yüz milyonumuz 
tam ömürlerinin geriye kalan kısmı· 
!lı feda etmeyi göze alırlarsa ne çı· 
kar?, 

Vekillerimiz, Dün Gece Saat 23 te Hususi Bir Trenle 
Hareket Ettiler ve istasyonda Merasimle Uğurlandılar 

x\ 

Bizim için en dikkate değer hadise, 
'l'ürk istiklal mücadelesinin Çin mü

<:adelesine örnek olmasıdır. Beş yüz 
l'nilyon Çinli (Sakarya) kelimesinin 

1llflnasını biliyorlar. Atatürkün yük· 
~eserini örnek diye tanıyorlar, bu· 
llu bir azim ve ilham kaynağı bili-
Yt>rlar. B01vekilimi.zin Sirkeci İ•ta•J,'onunaa tetyiine a:t bir inılxı 

İçtinı • ~ - ~ .... · • - - - :ouşve.ıuımuz :o. "tuaı ısayar, rcıa-
- --...~~ıW alıcı vaziyetten yüksel· katinde Hariciye Vekili Tevfik .Büş-
ltıcsi, llledeni kıymetler bakımından tü Aras bulunduğu halde, dün gece 
~eric~ vaziyete gelmesidir. Başka mil- saat 23,30 da hususi trenle Atinaya 

1 etle~ kurtuluş ve istiklal mücade· hareket etmiş ve merasimle uğurlan
t ele:_ıne örnek olmak, onlara kendi mıştır. 
ecrubelerimizden bir pay verebil· Bu münasebetle Sirkeci istasyonu 
~k, Türk milleti için iftihar uyan· bayraklarla donanmış bulunuyordu. 

nıası liızım gelen bir hadisedir. Başvekil ve Hariciye Vekili saat 23,15 

dcı gara gelmişler, bir müddet inti-f stilaya ve tecavüze uğnyan zar salonunda istirahatten sonra İs-
l'in bir memleket sıfatile Çinlile- tasyonun peronıne çıkarak hazır bu-
~· nıuvaffakıyetini istemek, Japon lunan trene binmişlerdir. 
hı~e~i hakkında dostluktan başka Başta bando mızıka olduğu halde 
".t~ his beslemek manasına gelmez. bir askeri kıta ve bir müfreze polis 
"'\lrk .. Japon dostluğunun kuvvetli selam resmini üa etmic:+ir. 

V t:l\.Ult:l UIU.G llU,HlliYOilUS VllU, pollS r 
müdürü, kumandanlarımız, yabancı ç b M h t 
devlet mümessilleri, şehrimizdeki me o an e me ~ 
buslar, birçok müesseseler direktör- D • k J 
leri ve kalabalık bir halk kütlesi ta- anımar a ıyı 
rafından uğurlanmışlardır. T J y d. 

Trakya umumi müfettişi General llŞ 3 en 1 
Kazım Dirik, hududa kadar Başveki
limize refakat etmek üzere ayni tren 
le gitmiştir. 

B . Celal Bayarın J:\tina 
ajanaına beyanatı 

Başvekil B. Celal Bayar, Atina n· 
jansınm Türkiye mümessili B. T. Na

Estonya Güreılerinde 
iki Galebe Kaydettik 

e sanı· . ~· 
J ~lMMcl~w~~R~-============================= ~n harbinde Türk milleti, Japon 

(Detıamı 10 uncuda) 

l\u afUıı candan benimsemişti. Çarlık 
~a~ın Abdülhamit istibdat hü
hu etı uzerine yaptığı tazyik bile 
tllrı &evgı ve alakanın tezahür bulma-

a engel olamamıştı. 
.} 

"e ~~~ :milletinin eşsiz bir azimle 
"e ~Yük bir hızla geçirdiği yenilik 
hah rakki hareketini Türk milleti 
ltet llı'ılıkln takip etmiştir. Bu hare
ltirıll~llasında Japonya daima tcm
l'll?). S:cltnılar atmış ve bütün dünya-
11.ltıu bYgısını muhafaza etmenin yo-

Uhnuştur. 

lngiliz - Fransız Temasları 

Fransız Nazırları Yarın 
Londraya Gidiyorlar 

B. Avenol, Londrada lngiliz Hariciye 

Nazırı Lord Halifaks ile Görüıüyor 

Kendinizi tanımak istiyor muıunuzT 

Kendi kabiliyetinizi kendi varlıfjınızı, ken· 

dl huıuılyetlerlnlzl tanımanın ve bunları iyi 

yolda kullanmanın aırrını lSCrcnmeıc istiyorsanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi: 75 Kr. 

DONKU ZELZELE 
Akpınar Köyü Son 
24 Saat İçinde 17 
Defa Daha Sarsıldı 

Bütün Binalar Yıkıldığı için Yeniden Çökün 

ve Ölüm Kaydedilmedi, Kırşehir Halkı 
Korku ve Endişe içinde Bekleşiyor 

Kırşehir, 25 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Sabah saat 9,15 
te merkezi Kırşehir ve civan olmak 
Ü.7.ere 4 saniye süren çok şiddetli bir 
zelzele hissedilmiştir. Yalnız Akpınar 
köyü dün gecedenberi 17 defa sallan
mıştır. Bütün binalar daha evvel yı
kıldığı için yeniden çöküntü ve ölüm 
kaydedilmemiştir. 

Bu gece saat 11 e doğru Kırşehir
de yeni bir zelzele kaydedilmiştir. 
Birçok binalar çatlamış, emniyet a • 
mirliği binası tehlikeli bir vaziyete 
girdiği için tahliye edilmiştir. Kırşe
hir emniyet teşkilatı bu akşamdan iti 
haren çadırlarda çalışmaya başlamış 
tır. 

Dün gece sabaha karşı saat 5 i 
42 dakika 53 saniye geçe kaydedilen 
zelzele de oldukça şiddetlidir. Pazar 
sabahı saat 9 dan itibaren yer dep
renmeleri sıklaşmıştır. Pazar günü 
saat 15 i 12 dakika ve 48 saniye ge
çe, gece de saat 23 ü 19 dakika. 19 
snniye geçe şiddetli snrsıntılar ol
muştur. 

Zelzelenin bu şekilde devnmı bil
(Devamı 4 üncüde) 

f eltlketzed el ere yapılacak 
yardım hakkında izahat 

veren B. Şükrü Kaya 

Rus yada Yeni Tevkifler 

T ethişçi Bir Şebeke 
Meydana Çıkarılmış! 

Moskova, 25 (A.A.) - Havas a
jansının muhabiri bildiriyor: 

Raboçaya Moskova gazetesi, Mos
kova bölgesinde casusluk, tedhiş ve 
mukabil ihtilal faaliyetinde bulunan 
dinl bir teşkilata mensup 24 azanın 
tevkif edildiğini haber vP.riyor. Teş
kilatın yalnız isimlerinin baş hnrfle1 

rile çağırılmakta olan şefleri bir baş
peskepos, bir peskepos bir konttur. 

Suç ortaklan arasındo papazlar 
ve tarikat reisleri görünmektedir. Gn 
zeteye göre, peskepos (0) isyan grup 
ları tertip ettiğini itiraf etmiştir. 
Vaiz Fnteef ve diğer bazıları tari
katlere mensup gençleri askerlik yop 
mamıya teşvik, "harp düşmanı,, de-

nilen mukabil ihtilfilcı tarikati idare 
ediyorlar ve casusluk yafiıyorlardı 

Kont (K). papazların gunah çlka· 
rırken öğrettikleri malumatı yaban· 
cı memleketlere bildirdiğini itiraf ey
lemistir. 

Yine bu gazeteye göre. eski mülk 
sahiplerinden Protassof Harbinde bu 
lunan bir suç ortağı vasıtasilJ Japon 
yo hesabına casusluk yap~ığını, bun· 
don başka, Sivyetlcr Birliğinde işçi· 
lerln hayat ve vaziyeti hakkında yan 

l:ş haberler verdiğini ve bütün ma· 
lumatı vermek için lr.cilin metnin
den istifade etmiş olduğunu itiraf ey 
lemiştir. 

Donanmamız, ilkbahar 
' 

Manevralarına Başlıyor 
Manevralar Mayısın ilk Haftasından 

Bit Çinin muvaff akıyetini is
cl~atı leriz ki, bir taraftan mukad· 
btr ?tı.~; bizimle müvazi gören, asil 
~!'afta ete sevgi gösteriyoruz. Diğer 
ıtıÜsa ~.da tecavüz ve istila fikrinin 
l'u~. gl'aıtıasına memnun oluyo-

Londra, 25 (Hususi) - İngiltere 
hariciye nazırı Lord Halifaks, Fran· 
sn Başvekili Daladye, ve hariciye na· 
zırı Bonnet'yi karşılamak üzere ha
zırlanmıştır. İki Fransız nazırı, Vind· 
sor şatosunda İngiltere kralının misa
f ıri olacaklar ve perşembe günü Lon 
dr;aya muvasalatlarında Başvekil 
Mister Chamberlain tarafından izaz 
edileceklerdir. Cuma günü Lord Ha
lif nks'ın misafiri olacaklar ve ayni 
gün de Fransaya döneceklerdir. 

Rakibi Danimarkalı m e1hur 
Jarıen'in •ırtını yere getiren 

Çoban Mehmet 

· 11 Haz: rana Kadar Devam Edecek 
i Jallon .. . 
eı-ıten ~~ :muvazeneli yollarda ıler 

tltn t~ı ... ll'denbire ürat cereyanları· 
~Uf,.,. u-ı altına d.. ··şt·· Genç 
~ .,tlel'in . uşmu ur. . 
?l ~ilel"i elındeki rovelverlerın 
1 ho~ ' akıllı ve tecrübelinin sesi· 

~ısacu uştU:· Japonyanın çeşit çeşit 
de lctltikve ıçthnaı dertlerine bilgi 
e t~. Yollyle 

k ' -.:cavu .. çare aranacak yer· 
Gı sa ıun um • . 
la nıırnışt UJni bır deva olaca· 

ra h.,_ ır. Ynni 
~ib. -·~hsus yolunu şaşıran· 
~1Yeti ile ~an "çivi çiviyi söker" 

~i atıçunun nreket edilmiştir. 
oıa~rlcr uya~nıası hiç şifa veri· 
Ciıe~ Yükleri çoı;rtarnıştır. Aksine 
:rrıı e Yava galtrnıştır. Bunun 
...,~ hUtun ç~n~avaş iştihalar kabar· 

duşulınüşı~ Ylıtrno.k gibi bir he
lll'. 

<De tıaını 4 Üncüde) 

B. Avenolun temasları 

Milletler Cemiyeti umumi kiıtibi, 
A venol, Lord Halifnks'ın daveti üze
rine Paristen Londraya gelmiştir B. 
A venol, konseyin gelecek toplantı -
sında Habeş meselesini tasfiye için 
İngiltere tarafından l\Hlletler Cemi • 
yetine gönderilen nota üzerinde te • 
maslar yapmaktadır. Konseyin gele
cek toplantısında Habeş meselesi mev 
zuu bahsolduğu takdirde Haile Sela
siyenin kendisi veya bir • murahhası 
bu toplantıya iştirak edecek ve Habe-

(Dcvamı 10 uncuda) 

[Yazısı spor sayf a.mızda] 

Hariciye Vekilimiz 
Bu Yaz Cenubi 

Amerikaya Gidecek 
Bütün cenubi Amerika hükümet

leri nezdinde hükümetimizi temsil 
etmek üzere, Arjantine bir sefir ta
yini takarrür etmiş ve bunun için ba i 
zı temaslara geçilmiştir .. 

Öğrendiğimize göre, Hariciye Ve -J 
kili B. Tevfik Rüştii Arasın önümüz. 
deki yaz bu maksatla cenubi Am~ri
ka'ya bir seyahat yapması muhtemel
dir. 

ilkbahar manevralarına if tirak edecek olan Y avu:; zırhlımız 
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No. 41 Yazan : M. SIFIR 

Casus T eşkilitına Yeni 
Bir Tuzak Hazırlıyoruz 

B arba gizli hizmetler gru-
pundan çıktığı zaman kavu

şacağı parayı düşünerek sevincin
den etekleri zil çalıyordu. Koşa, 

koşa meyhaneye geldi, kendisini 
bekliyen İbrahim ile Alekoya işi 
anlattı. İbrahim ertesi sabah Sami 
Beyi getireceğine söz verdi. Aleko 
ile beraber Barbanın yanından ay -
nldılar. 

Mister Bland, çoktanberi iyi bir 
iş görerek kumandana kendini gös
termişti. Barbanın söylediklerini 
tamamen doğru sanmıştı. Vakit ge
çirmeden kollarını sıvamış ve işe 
başlamıştı. İlk iş olarak grupun e
mektar ve becerikli casuslarından 
Cemali çağırttı ve şu emri verdi: 

- Yarın Sami Bey adında biri 
ile görüşeceksin. Bu adama karşı 
bir deniz simsarı rolü oynıyacak
sın. Yapacağın vazife şudur: 
Milliciler Küçükçekmcce ~rafla -
nnda evvelce bir kısım silah ve 
cephane sakltımışlardır. Bunları 
motôrlerle Anadoluya geçirmek i
çin şimdi hazırlık yapıyorlar ve bir 
kaç kayık arıyorlar. Sen bu adam
lara karşı bir den'iz s1msan gibi 
görüneceksin ve ne fiyat verirler
se bir hizmet olmak üzere kabul e
deceğini söyliyeceksin ve bu si -
lahların nakli işini ne yapıp ya
pıp üzerine alacaksın. Türk ve bir 
zabit mütekaidi bulunman, sana i
timat etmeleri için kafidir. Tayin 
olunan günde sana dört motörlü 
kayık vereceğim. Sen de beraber gi 
dip silôh ve cephaneleri yükleyip 
kaçakçıları ile beraber deniz üs
sü kumandanlığına gideceksin. An
ladınız değil mi? Gayet kolay bir 
iş.. Görüşeceğiniz adamı kandır -
manız, bütün zeka ve maharetinizi 
göstermenizi bekliyorum. Dirtat 
seni koridorda bekliyor. Sokratın 
yazıhanesini gösterecektir. Yarın 

Samiyi orada kabul edeceksin. Ya
rın akşam sizden bu i§in koparıldı.
ğı haberini bckliyeceğim. 

Casus Cemal, Bland'ın yanından 

bir avcı zağarı gibi gözleri parlı

yarak çıktı. Hiç durmadan Dirtat 

ile karargahtan aynldı. 

Bland, işin aksi tarafını düşün -
müştü. Kara tarafından da terti -

bat aldırmayı münasip görmüştü. 

Bu işi de grupun sayılı ve sabıkalı 
casuslarından Çerkez Bekir Sıtkı
ya vermişti. Bekir Sıtkı, on arka
daşı ile silahlanarak hemen o gece 
motörle Anarşa sahiline çıkmak, 

köyde gizlenmek ve kati netice a
lınacağı güne kadar o civarı silah
nz olarak gözlemek emrini almış
tı. 

Mister Bland'ın bütün tertibatı
nı, hazırlıklnrını o akşam Mehmet 
Aliden öğrendim. Gece Çerkez Be
kir Sıtkı baznaval dairesinde ha-
zırlanırken ben de Yusuf ile be
raber bunlara karşı oynıyacağımız 
komedinin mevzuunu hazırlıyor ve 
şahıslan kararlaştınyordum. Casus 
Cemal ile görüşmiye ve motörleri 
kiralamıya arkadaşlardan Avni Be
yi münasip görmüştük. 

E rtesi sabah saat on birde 
Miyavrili İbrahim Avni 

Beyle beraber deniz komisyoncusu 
Sokratın yazıhanesinde Cemal Bey
le görüşüyorlardı. Casus Cemal, yü 
züne bir millici maskesi geçirmiş-

ti. Sami adıyla tanıştığı Avni Be
ye dedi ki: 

- Bu işi para kazanmak fikrile 
değil, ancak yurdumun istiklali için 
çalışan kardeşlerime bir hizmet 
maksadile alacağım. Sözüme inan
manızı rica ederim. 

- Bu ricaya ne hacet, efendim. 
Arkadaşım İbrahim Efendi bana 
hakkınızda icap eden şeyleri söyle
miştir. Bakınız, birçok yazıhane

leri bırakarak size müracaatimiz 
de şahsınıza karşı olan itimadımız
dandır. Bunun iı;in fiyat hususun
da biraz fedakarlık rica edeceğim. 

- Emredersiniz. Emin olunuz, 
istediğim fiyat bu işlerle meşgul 
diğer zevattan her zaman için al
dığımız ücret değil de masrafın 

ayn~dir. Halbuki sizin işinizde bu
radan Büyükçekmeceye kadar gi -
dip gelmek gibi fazla bir yol da 
var. 

- Bu tarzda başkaları ile de iş 
görüyor musunuz? 

- Elbette. Beş aydanberi Akşe
hire ve lncboluya ,giden motörlc
rin çoğu bizimdir. 

- Affınızı diliyerek sizden blr 
,ey daha soracağım: Gerçi arkada
şım İbrahim Efendi hakkınızda hiç 
bir şüphe ve tereddüde meydan 
vermiyecek şekilde malumat ver -
miştir. Bu kafi ise de asıl işle ala
kadar olan ağabeyim bu gibi işler
de biraz titizcedirde... Her halde 
kimlerle çalıştığınız hakkında ben
den malumat istiyecektir. Lütfen 
söyler misiniz? 

- Ben de bu hususta beni ma
zur görmenizi rica edeceğim. Za
manın nezaketi malum. Şimdiye ka 
dar kimlerle çalıştığımızı size söy
lemek bilmem ne derecelere ka -
dar doğru olur. Bu sırrı saklamayı 
şeref ve namusumun icabı saya
nın. Bununla beraber biraderini -
zin tanıması icap eden zevata ki
ralıyacağınız motörlerin Sadık ve 
Şükrü kaptanlar tarafından idare 
edilen motörlerden olduklarının 
söylenmesi kafidir. 

- Evet .. Bu isimleri ağabeyim
den işitmiştim . Şu halde mesele 
yoktur. İki motörün Akçaşehire 
kadar ikişer sefer yapacaklarına 

göre, her sefer için münasip bir şey 
söyleyiniz de işi bitirelim. Bir m1k
tar da pey takdim edeyim. 

....:... Rica ederim. Peye lüzum yok
tur. Bir imza vermeniz kafidir. Son
ra bakınız size bir kolaylık daha 
göstereceğim ki, bu çok mühimdir. 
Sizi iki sefer yapmak zahmet ve 
tehlikesinden kurtaracağım. Bira-

' deriniz beyefendi yükletilecek cep-
haneyi mahallinde bulundurduk -
lan takdirde biz bir defada dört 
motörlc kaldırır ve götürürüz. Bu 
daha emniyetli olur. Çünkü malUm 
ya, zaman zamana uymuyor. Müt
tefiklerin haber almaları ihtimali 
de çoktur. Vakıa kaptan ve tayfa
larımıza güveniriz ya. Fakat her 
halde tedbirli davranmak daha mu 
vafıktır. 

A vni Bey rolu çok güzel oy
namıştı. İngilizlerin en çok 

güvendiği bir casusu aldatıvermiş
ti. Pazarlık yapılmış, imzalı kağıt
lar alınıp verilmiş ve iş bitmişti. 
Avni Bey yazıhaneden çıkarken 
kart casusun iğrenç elini sıktı : 

- Hangi gece hareket edileceği-

TAN 26 - 4 - 938 

ŞEHİR MECLİSİNDE: 

M·uallimler:n 
Kıdem Zamları 
Nihayet veriliyor 

Şehir Meclisi dün toplandı. 

395 ilk okul- öğretmeninin bir hazi
ran 938 den ve 332 öğretmenin dP. 
bir birinciteşrin 938 den itibaren kı
dem zammı almaları kararlaştırıl· 

mıştır. Fakat, bütçede bu iş için tah
sisat olmadığından, mahallt idareler 
mütekaitleri maaşı karşılığı olar~k 

bütçeye konulan tahsisattan 20 bin li
ra ve köy okulları inşa masrafından 
15206 liranın ayrılarak kıdem zam
larının verilmesi teklifi , bütçe encü
meni tarafından kabul edilmişti. Fa
kat, bu teklü umumi heyette bil' kı
sım azanın köy mekteplerinin ehem 
miyetinden bahsetmesi üzerine mü
nakaşayı mucip oldu. Maarif müdürü 
köy okulları inşası için 938 bütçesi
ne geçen yıl ve bu sene, yapılacak 
işler göz önünde bulundurularak, tah 
sisat konulduğunu, bu itibarla endi
şeye mahal olmadığını, vatan evlat
larını yetiştirmek suretile fedakara
ne çalışan muallimlere yapılan zam
ların verilmesi lazım olduğunu söy
ledi. Bunun üzerine encümenin tek
lifi kabul edildi. 

M aTgarin yağı münakaıan 
Bundan sonra, süt yağına, sıhha

te zarar vermiyecek diğer maddele
rin karıştırılmasile halk için ucuz bir 
margarin yağı yapılması hakkında
ki talimatname okundu. Sıhhiye, iktı 
sat ve mülkiye encümenleri tarafın
dan tetkik edilen talimatnamenin 
bazı maddeleri üzerinde esasen en
cümen azaları da ittifak edememiş.
lerdi. Bilhassa margarin yağı ima-

ÇOCUK BAYRAMINDA: 

Dün, çocuk bayramının iiçiincii günii de neşeli ge~ti . Yukarıdaki resim
de, kü~ük yavruları şarkı söylerken görüyorsunuz 

POT.tSTE: 

Kadın Yüzünden 
Arkadaşını 
Bıçakladı 
Unkapanında Tekirdağı iskelesinde 

otura~ kürt Mustafa bir kadın me
selesinden, Bürhan isminde birini 
bıçakla iki yerinden ağır surette ya-

• 
ralamıştır. 

Bürhan hastaneye kaldırılarak te
davi altına alınmış, Mustafa yaka
lanmıştır 

• Üsküdarda oturan İsmail, Süley-
man, Ahmet, Mehmet ve Hüseyin is 
minde beş kişi Karacaahmet mezar 
lığındaki servileri kesip götürürler -
ken yakalanmışlardır. 

• 

Çocuk Bayramı 
Neşe içinde 
Devam Ediyor 
Çocuk Haftasının üçüncü günü dün 

çok neşeli geçmiştir. Kız kollejinin 
küçük kızları tarafından İstanbul rad 
yosunun öğle neşriyatında bir kon -
ser verilmiştr. Bunu ilkmektep tale
belerinin korosu takip etmiş ve bu 
şarkılar yalnız çocuklar tarafından 
değft, bütün memleket tarafından 

zevkle dinlenmiştir. 

Dün halkevlerinde müsamerelere 

devam edilmiş ve mekteplerde muh

telif eğlenceler yapılmıştır. 

Bugün de bayrama dolgun bir 

programla devam edilecektir. 

•"········································-········: 
i Ankaradan i . . . 
i Telefon ve Telgrafla ! :........ . ....... : 

Yeni Polis 
Nizamnamesi 

Meriyete Girdi 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin -

den) - Dahiliye Vekaletince ha -
zırlanan polis vazife ve salahiyet 
nizamnamesinin bugünden itiha -
ren mcriyete konulması knrnrlaş

tırılmı~ır. Ni7.aınnaıneye göre, po

lisin umumi emniyete taalluk eden 
inzibati vazifeleri ne suretle ifa 
ede<"eği hakkında hükümler olduğu 
gibi, halkla olan münasebetlerini 
de etraflı bir surette tanzim eden 
hiikiimler vardır. Bunlardan baş
ka salahiyetli emnh•ct memurla -
rının hangi hallerde parmnk izi 
ve fotoğraf alabilecekleri lüzumu 
da ayrıca gösterilmiştir. 

Mecliste Kabul 

EdUen Kanunlar 

lathanesi açabileceklerin mutlaka 
yüksek sermaye sahibi olmaları, mü
esseselerinde ücretleri kendileri ta-
rafından verilmek üzere bir doktor 
bulundurulması, yapılan yağların 
behemehal kapalı kaplar içinde sntıl 
masmm mecburi kılınması hakkın~ 

daki maddelerre reyler ayrılmıstı F.rı 
cumenıerde ou maddeleri kabul et-

Samatyada oturap Yako isminde 
bir balıkçı sarhoş bir halde sokak -
tan geçerk.en. kendisile alay eden A
varo isminde birini rakı şişesile ba
şından yaralamıştır. 

Çocuk baloıu 
Şişli halkevi tarafından, Dağcılık 

klübünde tertip roilen Çocuk balosu 

ve gürbüz çocuk müsabakası çok par 

lak olmuştur. Halkevinin cazı tara -

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
Büyük Millet Meclisi bugün Fikret 
Sılayın başkanlığında toplandı. Mec
lis, muhasebat divanı, 1937 yılı büt
çelerinde münakale yapılması ve ba
zı eşyanın gümrük resminden rnua -
fiyetleri, Türk gayrimübadil1erlne 
tahsis edilen malların vergilerine ve 
iskan kanununa ek kanun Iayihalan 
nı müzakere ve kabul etmiştir. İz -
mir telefon tesisatının satın alınına
sına ait mukavelenin tasdiki hak -
kındaki kanun layihası ve Adananın 
İncirli köyünden Aydın aşiretinden 
İbrahim oğlu Hacı Ali Kuşun ölüm 
cezasına çarpılmnsma dair mazbata 
kabul edilmiştir. Çocukların umumi 
sinemalara ve tiyatrolara girmeleri 
nin yasak edilmesi hakkındaki kanu
ni teklifin müzakeresine geçilmiş ve 
teklif bir daha tetkik olunmak üze
re adliye encümenine geri verilmiş
tir. 

* Ankara, 25 (Tan muhabirinden) =-
Devlet demiryollan ve limanlan iş
letme umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesine 1326000 liralık mun -
zam tahsi~at verilmesi hakkındaki 

kanun layihası meclis ruznamesinc, 
- 1 ·--·--~ o .. +nı.ftı .... +,n mühim bir 
kısmı devlet demiryollan • ......, 

miyen aza, dün umumi heyette nok
tai nazarlarını müdafaa ettiler. Bu
nun üzerine münakaşa hayli büyü-
d 

.. u. 
Neticede, diğer yağlar açıkta sa

tıldığı halde ucuza verilmesi matlüp 
olan bu yağın hususi ambalaja tabi 
tutulmasının doğru olamıyacağı, ma

aşı müesseselerce verilecek doktor
lardan beklenilen miirakabenin elde 
edilemiyeceği ve margarin yağı yap
mak için mutlaka yüksk sermaye sa
hibi olmak hakkındaki kaydın gülünç 
olduğunun götülmesi üzerine, tali
matname tekrar encümenlere gönde
rildi. 

lki!lci celsede belediyenin 938 ma
li yılı varidat bütçesi hakkındaki en
vümen mazbatası okunarak kabul e
dildi. 

Kasaphk Hayvan Geldi 
Belediye tarafından kurulan şirket 

adına dün yeniden 1400 dağlıç ve ka
raman getirtilmiştir. Şirket, ay sonu
na kadar hergün bu şekilde diri hay 
van getirtmeye çalışarak piyasada 
bolluk temin edecektir. 

MAARİFTE: 

20 Köy Mektebi 

Yaptırılacak 

Vilayetimizin muhtelif kazaların

daki muhtelü köylerde yeniden 20 
köy okulu binası yaptırılması karar 
laştırılmıştır. Bunun için 938 bütçe
sine icap eden tahkikat konuşulmuş
tur. Tamamile modern bir şekilde 
yapbrılacnk olan bu binaların hep
sinin birden temel atma resmi, önü
müzdeki Cümhuriyet Bayramında ya 
pılacaktır. ~ 

ni bu akşam biraderimle goruşur 
ve yarın bu saatte gelip size haber 
veririm ... dedi. 

- Cephanenin nereden alınaca
ğı haberini de unutmazsanız çok i
yi . olur. Biz de ona göre kumanya 
düzeceğiz. malum ya ... 

- Haklısınız, bu ciheti de görü
şürüm. 

(Devamı t7a?') 

• fından çalınan muhtelif parçalarla 
Beykozda Yalıköy mahallesinde çocuk danslan vapılrnış, muhtelif eğ 

h•l•'k,., thc::"n'." l"\tnrrlnan .... ~ .. " ,. ...... ' ıenceler tertip 9dı.ımıştır. 
gın çıkmış, sırayete meydan veril - . .. .. 

d .. d'" ·· ı ··şı" Bec:: -..·aşında küçuk Şule guzel nu-mc en son uru mu ur. '$ .ı da görülen fazla lığın ilti7.am ettiği 

masrafların yapılmasına sarfedilecck 
tir. • maralar yapmıştır. 

Liman idaresi amelcsinden Sami, 
Şamandırada bağlı Alman bandıralı 
Arkadi vapurunun bordosundaki 
mavnada sandıklan istif ederken, sa 
pan sol ayağına takılmış bacağı ezil
miştir. 

• Vatman Nazminfn idnresindeki 
127 numaralı tramvay arabası , Pan
galtıda şoför Mehmedin idaresindeki 
otomobilin arkasına çarparak hasa
ra uğratmıştır. 

• Beyoğlunda Ciğerci Ekrem, bir a-

lacak yüzünden ka~ap Margriti kan

ca ile başından yaralamıştır. 

• Arapcamide kunduracılık eden Zi-
ya rekabet yüzünden çıkan kavga 
neticesinde, kunduracı Feyzullahı 

kunduracı bıçağile sol memesi üze -
rinden ağır surette yaralamıştır. 

• Beykozda oturan Şükrü isminde bf 
ri, bir alacak yüzünden Salih isminde 
birini taşla başından yaralamıştır. 

• Kadirin idaresindeki yük arabası 

Karaköyde, Şilemar isminde bir ka
dına çarparak yaralamıştır. 

• Kurtulu:şta oturan Foti isminde 
bir çocuk, bisikletten düşerek başın 
dan yaralanmıştır. 

Elektrik Şirketindeki 

Kontrol 
İstanbul elektrik şirketinin hesap 

ve muamelelerini kontrole memur 

heyet çalışmalarına devam etmekte

dir. Vazifelerine nihayet verilecek o

lan ecnebi tebaalı şirket memurla

rının vaziyeti bugünlerde belli ola

caktır. Heyet, şimdiye kadar yap -

tığı tetkiklere dair ilk raporunu ha

zırlamıya başlamıştır. Bu rapor ıü

ratle Naf1a Vekaletine gönderile -

eektir. 

Gürbüz çocuk müsabakası netice
sinde Gülderen Ali Yaver birinci se
çilmiş, Fıtnat Süleyman, Elçin Be
nije, Meral Saliıhattin, Hulya Cev
det Çağla, Ezel Faik, Jale Yahya, 
Ayten Nihat, Suna Kemal, Gülseren 
İbrahim, Leyla Savaş, Muhsine Nu
ri, Melek Lütfi,· Remi , Yüksel Etem, 
Selçuk Kadri, Mehmet İhsan, Cenap 
Suphi umumiyetle birinci derecede 
müsabakayı kazanmışlardır. 

Şişli Kızılay kurumu, muhtelif nu
maralarda ve müsabakada kazanan 
100 çocuğa şkeerlemeler, oyuncaklar 
hediye etmiştir. 

Şirketi Hayriye tarileıi 

Şirketi Hayriyenin yeni ilkbahar 
tarifesi mayıs birde tatbike başlana -
caktır. Şirket, her ayın on birinci gü 
nünden itibaren yüzde 25 ten yüzde 
35 e kadar, haziranın on birinden ey
lülün onuna kadar da üç aylık ve yaz 
lık abone katları çıkaracaktır. Mek
tepliler için de yüzde kırk tenzilatlı 
kartlar verilecektir. 

Her akşam köµrüden kalkacak bir 

vapur Boğaz iskelelerine gidecektir. 

qF,y .F.DTYEDE : 

Turıucu Dükkanları 

Talimatnamesi 

Hariciyede Bir Tayin 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Londra büyük elçiliği müsteşarı Se
dat Zekinin merkeze nakil ile yerine 
Brüksel elçiliği müsteşan Kadri Rı
zanın tayini yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. 

Sıhhiye Vekaletinde 
Müsteşar Muavinliği 

ihdas Ediliyor 
Ankara, 25 <Tan muhabirinden) -

Sıhhiye Vekaletinde bir müsteşar 

muavinliği ihdası ve bu vekalet teş
kilatında bazı değişiklikler yapılma
sını teklif eden kanun layihası endi· 
menlerce müzakere edilmiştir. Leyi 
ha meclis ruznamesine alınmıştır. 
'.fl;'Ml l"Kl"'M''R· 

Sıvas Treni Bir 

Yolcuyu Çiğnedi 
Sıvas, 25 (TAN - Samsun tre"1 

buraya gelirken Çamlıbel civarınd' 
bir adam çiğnemiştir. Makinist te\'' 
kif edilerek tahkikata başlanm1ştıl'· 
Kaza kurbanının hüviyeti henüz aft' t 

1 TAKViM ve 

26 Nisan 1938 
S A L 1 

Turşucu dükkanları hakkında ya-
pılan bir talimatnameye göre, bu duk 4 üncü ny GOn: 30 Knsım: ~!~ 
kanların diğer müessese ve binalarla Arııbl U157 Humı 1 s 

1 kt Z Seter: 2~ Nlııno: 1
1 hı'çbı'r alt.kası bu unmıyaca ır. ,e- ö 12 l 11 GOneş: 5,09 ğle: · 

mini ve 1,5 metre yüksekliğe kadar ikindi: 16,01 Akşam: l~ ~: 
duvarları yıkanması ve temizlenme- Yntsı : 20,40 İm<:iık: · J 
si kolay bir madde ile kaplanacaktır. ' YURTI A HAVA V AZj~~..r ı.ı· 
Sifon tertibatı bulunacak, içerisi bol bıı11· ı 

l .. Yurdun Trakyn, Kocaeli ve EP.C ıcı~ fj 
aydınlık alacak, pencereler tel e or- Jerlle Karadeniz ve Akdcnizln r:ıırP1 o<' 
tülecektir. Depo, imalathane, bula- larında hıva kapalı ve mevzii yd•5 ~ ' 
şık yıkama ve satış yerleri ayrı ola- ta Anadoluda çok bulutlu geÇmıe. ve ~~ 
cak, bütün malzeme ve şişeler temiz, gArlar doğuda sakin kalmış, EiC rltı"' t 
kavanozlar yi,iksek raflarda ağızları nubl Anadoluda cenubi, diğer yee5t!" \tt' 

ılmall istikametten orta kuvvette ,,, 
kapalı olarak muhafaza edilecektir. ti rt'fl 

r. pıı1• 
Turşular ve sulan temiz hususi maşa Dün 1ııtanbulda hava kısmen ıca 

11 
bll 

ve emaye kepçelerle alınacak, sa- fazla rüzgArlı geçmiş, rüzgar ıınııı ı;I" I 
tıcılar temiz gömlek veya önlük gi- kametten ıınniycdc 6 ilA 8 rnctrc ~1 ıııl11 

mlıstlr. ~ııat 14 tc barometre 759... efl 
yecek ve kendileri ele temWiğe dik- metre idi . Jlarnrct en çok 15,2 ,,~ 
kat edeceklerdir. '7,11 santigrat olnrnk knydcdnmı~ur· 
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Yeni Bir Dörtler 

Paktı imkanları 
Yazan: Ômer Rıza DOGRU l 

·~~·~~~K~~J~Z~~~~,-~d~.~~ISP~A~NY~A~· ~-~· 
ÇEKOSLOVAKYA: ra ogonun z ıvacı ·, 

Sabah Gürültüleri 
[Yazan: B. FELEK] 

Karilerimizden müteaddit mek -
tuplar alıyoruz. Bu mektuplar bize 
bir takım sualler soruyor. Bu sualle
ri şöyle hillasa edebiliriz: Ingiltcre gazetelerinin miihim 

bir kısmı, bir müddettenbe

l'i İngiltere, Fransa, İtalya \'e Al • 

lrıanyadan mütesekkil bir dört dev-

Henlayn'in 
Son Nuktu Ş ı•kJ • B J d Fena Havalar en I erı aşa 1 Yüzünden 1 - Sabah gürültüsü kaçta baş

lıyabilir? 
" . 

let pakta lehinde neşriyat yapıyor, iyi Karşılanmadı Saraydaki Kabul Resminde Prenses 
l'e bu neşriyatın Avnıpada orta ve 

kUçük milletler muhitlerinde iyi 

karşılanmadığı görülüyor. Esasen 

1933 te de bu dörtler paktı ileri sli

rUidüğü zaman ayni memleketler, 

böyle teşebbüsün küçük milletler, 

dört biiyük milletin hükmü altında 
Yaşatmak gayesini gözettiğini diişii-
1lerek bu pakt aleyhinde hareket et
bıişlerdi. 

bazı rivayetlere göre, Fransa Baş 
•ekili ile Hariciye Nazırının Londrn 

h ıiyaretleri sırasında İngiltere ri

talile konuşcakları meselelerin en 

bıUhinılerinden biri, bu dörtler pak

~ııı ihyasıdır. Bu rivayeti teyit i!;in 

İlerj süriilen bir iddia, bu paktın ilk 

düşünüldüğü sırada 1'1. Daladyeııin 
~ine Ba§'•ckillikte bulunması idi. 

)'lkat 1\1. Daladye o zaman Fransa • 

J2tıı dostlarile miittcfikleri tarafın • 

d,ıı hu pakt aleyhinde aldıkları va

tlyeti nazan dikkate alarak paktın 
ltletnini değiştirmiş \'e onu tamaınile 
~rarsız bir hale getirmek için çahş
bıııtı. O zaman bu paktı müdafaa e

denlerin Fransız ricalinin başında, 
lı'tansanın Roma sefiri Jou\'enel bu 

~llnuyordu. 1\1. Daladye ise bu paktı 
111

dUr.rnekle iftihar ediyor. 

lıllnunla beraber 1933 te Dalad • 
)'e • 
h nın Fransa ile Almanya arasında 
it anlaşına \'Ücuda getirmiye taraf 

1•r olduğunu göstermiş \'e Alman
'' vm._ "~ek makamatilc temas ede -
tele bi ·· d · t' F k t r memur gon enhış ı. a a 

: laıtıan Almanya ile Fransa arasın-
' lrıiizakere zemini teşkil edecek bir 

~olck llleseleler vardı. SiJahlan azalt
·<ıa ııfiıili':' - .... ... • ...,,. uunıarın 
~~0>ı a ıdi. Bugiinse Fransız mahfel 
ı,:• F:ransa ile Almanya arasında 
b.ı t~ek~lde ınüzakerclerin açılması • 
il\ 1_ tnın edecek bir zemin görme -

e'l:ted" 
dö ır. Bu gibi şartlar içinde 

"tle 
~Uçuk r Paktını ihya etmek ancak 
ı, .. it lllilletler hesabına fcdakarlık
tde •hu) etmek manasını tazammun 
l-ıtı t, hu da Frnnsanın A \'rupada za-
..._ atlı, ... a ·· ··r k ... ,ltt " Yuz tutan nu uzunu ır-

Prag, 25 (Hususi)--: Südet Alman- · Apponyi de Hazır Bulundu 
lar lideri (Henlayn) ın Almanlara, 
Çekler derecesinde tam müsavat ve 
Almanların çokluk teşkil ettikleri 
yerlerde muhtariyeti haiz olmalarını 
istiyen nutku, anlaşılan Çekoslovak
ya, hükumet mahfilleri tarafından 

müsait bir şekilde karşılanmamıştır. 
Çünkü, yapılacak her değişikliğin ve 
kabul olunacak her talebin Çekoslo-
vakya temelyasası dairesinde olması 
icap ediyor. Hükumet, Südetlerin be 
lediye meclislerinde ekseriyet kazan 
malarım temin edecek belediye se
çimlerinden sonra, Südetlerle tema
sa başlanacaktır. Hükumet mahafili, 
Henlayn!in nutkunu daha fazla bir se 
çim nutku saymaktadır. 

Hükumet dahilinde sağ cenah mil
li birliği temsil eden nazır Jezek, e
kalliyetlere muhtariyet vermenin 
devlet için bir tehlike teşkil ettiğini 
söylemiş ve milli iktısat meclisinde
ki bu nutkunu şu şekilde bitirmiş
tir: 

"Bu devleti ekalliyetlerle birlikte 
kurmak istiyoruz. Çünkü taarruzdan 
masun olan hudutları onların da hu
dutlandır. Şeref onların da şerefi -
dir, akıbeti onların da akıbeti olına
lıdır.,, 

Son nutkun akialeri 
Berlin, (Hususi) - Büütn siyasi 

mahafil Henlayn'in nutkunu kayıtsız 
ve şartsız olarak tasvip ediyorlar. 
Montag gazetesi nutku, Çekoslovak
ya hüklı.metine son bir ihtar sayıyor. 
Folkişer Beobahter, Südetlerin yalnız 
haklarını istediklerini söylüyor. Ve 
daha başka gazeteler Henlayn'in im
kansız bir .şey istemediğini anlatıyor. 

Siyasi mahafil, Çekoslovakyanın i
kinci bir İsviçre vaziyetini alması ü
zerinde ısrar etmektedirler. Folkiser 

....... .ncı, uu nuKuu .nazan mudafaa 
ederek Çekoslovakyadaki milletler 
meselesinin dahili bir mesele çerçe -
vesini aştığını söylüyor. 

Paris, 25 (Hususi)- Henlaynin nut 

ku umumiyetle endişe ile karşılan -
mıştır. Figaro gazetesine göre Alman 
ya Orta Avrupadr.ki liderliğini tak -
viye etmektedir. 

* Londra, 25 (A.A.) - Gazeteler, 
Henlayn'in nutku ve Südet Alman
larının taleplerile meşgul olmakta
dır. Taymis gazetesi diyor ki: 

Tiran, 25 (A.A.) - Kral Zogo 
ile Kontes Apponyi'nın izdivaçtan 
27 nisan sabahı 101 kere top atılmak 
suretile ilan edilecektir. Kraliçenin 
şahitleri Kont Apponyi ile Kont Ci
ano, kralın şahitleri Prens Abid ile 
Başvekildir. 

Kralın izdivacının arifesinde Ar
navutluğun başlıca şehirlerinde 152 
çiftin nikahı kıyılacaktır. Yüz çiftin 
cihazı belediyeler, elli çiftin cihazı 
kral ve iki çütin cihazı da kralın ye
ğeni Küçük Prens Tati tarafından 
temin edilecektir. 

izdivaç ıenlikleri 
Tiran, 25 (A.A.) - Kral Zogonun 

Pontes Apponyi ile izdivacı şenlik
leri bugün başlamıştır. Bu şenlikler 
üç gün devam edecektir. 

Dün akşamdan itibaren kralın sa
rayında Başvekilin, hükumet erka
nının ve mülki ve askeri ricalin hu
zurile bir kabul resmi yapılmıştır. 

Saat 23 te kral ile beyaz bir rop 
giymiş olan ve başında pırlantadan 
bir taç bulunan müstakbel kraliçe, 
salona girmişlerdir. Kendilerini kral 
ailesi efradı takip etmişlerdir. Kabul 
resmi büyük bir şetaret içinde geç 
vakte kadar sürmüştür. 

İzdivacın tesidi merasimi, hususi 
ve samimi mahiyette olacaktır. 

Ecnebi heyetlerini Tiranda kabul 
ve iskan etmenin imkansızlığı hase
bile kral, ecnebi hükumet ve snı·ay
larına resmi hiçbir davetname gön
dermemiştir. YaJnız ltalya ve Yuna
nistan hükumetleri müstesnadır. Bun 
!ardan Italya, kendisini temsile kont 
Ciano'yu memur etmiştir. 

Kont Ciano, dün sabah tayyare 
ile Tirana gelmiştir. Yunanistan, orta 

tir. Diğer bütün hiikumetlerl Arna
vutluktaki diplomatları temsil ede- Müstakbel Arnavutluk Kraliçen 
cektir. Prenaea Apponyi 

FRANSA: 

Yeni Iktısadi 
Kalkınma Planı 
Hazırlandı 

FiLiSTiN: 

Tedhişçilerin 
Faaliyeti 
Devam Ediyor 

1\J •rı başka bir şeye ~·aramaz. 
"'Uattltanyanın bugünkü hedefleri 
~ .\ ellılekclcri istirdat etmek \'e Or 

"ru d ~~· Pa a serbest kalmaktır. 
lıli11 1 

dörtler paktının bunu te • 
bit 1''ttıesi, Fransa namına çekilmez 
1",.,tısedakarlık teşkil edeceği için 
le hit•l :Nazırlarının Londrada böyl' g~l'ofoyi tetkik etmiye bile lü-
. <ıtıniyecckleri söyleniyor. 

"" 'ıtti l'rf üclahale Komitesi : 

ltı A:'llıi ınüdahale komitesi, pa
lı "it te~:.~lık yüziinden de yıkıl • 
tı"thille •keleri geçiriyor. İspanya 

"Bu talepler, tahminleri tecavüz 
etmektedir. Maamafih şurasını naza
rı dikkate almak icap eyler ki, bu 
talepler, asgeri hadlerden ziyade a
zami ha.dleri göstermektedir. Sonra 
bu taleplerin bir seçim nutkunda ile
ri sürülmüş olduğunu da unutmamak 
lazımdır. Bu taleplerin bir kısmının 
Çekoslovak hükfımeti tarafından reel 
dedileceği muhakkaktır.,. 

Paris, 25 (A.A.) - Kabine toplan
tısından sonra Daladye, matbuata 
beyanatta bulunarak iktısadi kalkın
ma planını ilham eden başlıca dü -
şüncenin Fransız istihsalatını artır
maktan ibaret olduğunu söylemiş ve 
şöyle devam etmiştir: 

"- 1stihsalatımız hemen her sa -
hada birçok Avrupa devletlerinin is
tihsalatından azdır. Hesabat bütçe
sinde tesisi lazım gelen müvazene an
cak çalışmakla elde edilebilecektir. 
Binaenaleyh istihsalatın elzem olan 
bu çoğalışına mani olabilecek her şey 
plandan uzaklaştırılmalıdır. 

Hayfa, 25 (A.A.) - Akka kampın
da mevkuf bulunan 224 Arap lehin
deki tahrikat devam etmektedir. Dün 
yeniden bir takım hadiseler olmuş
tur. Mevkufların karıları Hayfa ta
cirlerini vatandaşlarının temadi edip 
gitmekte olan mevkufiyetlerini pro
testo etmek için dükkanlarını kapa
mıya ikna ctmiye çalışmışlardır. Za
bıta, nümayişçileri dağıtmak iı;in mü 
dahale etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Kamptaki mevkuflar, açlılc 
grevini bırakmışlarsa da üç güne ka
dar serbest bırakılmadıkları takdir· 
de tekrar grev yapmak tehdidini sa
vurmuşlardır. 

): tek\~~~ancı1arın karışmaması i-
' llı lı'-rhi uı eden, daha sonra tspan 

e~ • ile k k 
~ ıçı11 ~ arışan yabancıları çc -
delı"arı,~ llgraşan fakat birinci işte 
ft 1tıttı"af( ()lanıadığı gibi ikinci işte 
... :· de\'t. ak olanuyan komite, kon-
"'•ıı lı 13''e 
C itç k ve hunlara benzer mas-

to lllih, ole te~hirlcr almıştı. 
dat~ettıes· 01tııtenin esaslı hiçbir iş 
ttıe" lıisseı

1 

~evietterin hu masraflar 
l'tıeı erırıe d .. 

'41e ttj.. uşcn kısımları ver 
rı .... ·•e sa·k 
b · .. ''li hu 1 olmuş, ve bu yüz-

Urıı. .• hra11 h .. . . 
il\ en l{li tol>la aşgostcrmıştır. 

'.4!•1ı,1 tltütıi ntıda mevzuu bahsola 
-~ e •iste~ hlese]e de, ademi mü-

~ iç- ltııni k 
de . •rı l'tıaı· Yı ılınaktan kurtar 

.._ l'tıı ,..,. ı hıaJıh .. l . . . 
-·1"dığ .. ,tidah ut crın ifası ıdı. 
tıl> .,. 1"11 ır alenin aslı astarı kal
't "''tl'tı ore hlit .. 

lir, J\ esi le d un sistemin yıkı-
~llle ."lıışıı, a ::ır tabii hir şev yok· 
J "111 il J>a ra 1 • 
Ce)'j t llıuVaffa Sız ık, başka a . 

ılı...~ ellıi0 ed k olmadığı bu ne-

~~... ecck 

... .::::~~·================== t\..a ..... 

e -\.1.erıı •••••••••• rıcu l'ORkıv················ .......... . 
~ 23 ~•sı Çok E . Mecmuasının 
ra~ ve san llli.in~engın nıünderecat 

Rlirı fevltaıad sebetilc güzel bir 
ÇıJttı e ner . 

· ıs resımlerle 

·---

YUNANiSTAN: 

Kralın isim Gü,ıü için 

Merasim Yapıldı 
Atina, 25 (A.A.) - Kralın isim gü 

nü münnsebetile Atina ve diğer bütün 
Yunan şehirleri donanmıştır. Kral 
dini bir ayinde hazır bulunduktan 
sonra resmi şahsiyetler tebriklerini 
arzetmişlerdir. Kral dini ayine Q:ider
ken hararetle alkışlanmıştır. 

--<>-

Maden Ocaklarında 

KadınÇallıtırllmıyacak 
Cenevre, 25 (A.A.) - Beynelmi -

Jel Konferans tarafından kabul edil 
miş olan kadınların yeraltı maden 
ocaklarında çalıştırılmasına ait mu
kavele Türk hükumetince tasdik edi
lerek Milletler Cemiyeti umum1 ka
tipliğine daimi Türk delegesi tara 
fından tevdi edilmiştir. 

--0-

lktısat Vekili Giffi 

Başka selamet yolu yoktur. Plfın
da üç taraflı itilfıfta derpiş edilen 
para serbestliği ve frank'm müdafa
ası nazarı itibara alınmıştır. Bu iki 
nokta sermayenin memlekete dön
mesi ve para biriktirme usulünün 
kalkması için elzemdir. Bu itibarla 
aşağıdaki tedbirlerin alınması lazım
dır: 

ı - fstihsalatı ihlal etmiyecek ma
li bir gayretle maliyenin ıslahı ve 

Bundan başka tedhişçilerin faali
yeti Filistinin her tarafında münfe
rit suikastler şeklinde devam etmek 
tedir. Çeteler, kasabaları fidyei ne
cata bağlamakta ve vergi talep etmek 
tedirler. Kasabalar ahalisi, bu talep
leri redde cesaret edememmektedir
ler. 

Akka mıntakası kasabalarından 
birinde üç kişi öldürülmüştür. 

büt!;e mÜ\'azenesinin tesisi. bu plan bundan evvelki kararlar mu-
2 - Daha iyi bir randıman alabil- cfbince 1 Mayıstan itibaren nazırlar 

mek için işin tanzimine ait echize- meclisinin tasdikine arzedilecek olan 
nin kanun dairesinde tttdidi. 

3 - Küçiik menfaatlerin himaye
si. 

4 - Bilhassa gayrisıhhi e\'lerin or
tadan kaldırılmasını istihdaf eden bir 
iş planı tanzimi. 

5 - Sanayi ve ticaret için yapı
lan kredlierin genişletilmesi. 

6 - Umumi piyasalarda tediye 
şartlarının ıslahı. 

7 - Müstemlekelerde servet men
balarının kıymetlendirilmesi. 

8 - Hakiki milli bir sanayi olan 
turizmin inkişa{ı. 

kararnamelerin heyeti umumiyesine 
tevfikan tatbik edilecektir. .. 

Paris, 25 (A.A. - Tulon civarında 
Senmadriye şibiceziresinde tahkimat 
işlerinde çalışan amele grev ilan et -
miştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Nazırlar mec
lisi, bu sabah kabine meclisi tarafın
dan tetkik edilen ekonomik ve mali 
kalkınma planını ittifakla tasdik et
miştir. 

Harekat Durdu 
Londra, 25 (Hususi) - İspanyada 

harp sahnelerinde yeni mühim bir 
hadise yoktur. Asiler Akdeniz sahi
linde işgal ettikl~i sahayı geniş
lettiklerini, Kastellonaya doğru ile
rilediklerini ve Alkala Şiveri geçtik
lerini bildiriyorlar. Havaların fena
laşması yüzünden Terueldeki hare
l:at durmuştur. Hükumet kuvvetleri 
Perona cephesinde birçok mevziler 
:raptettiklerini ve Frankistlerin taar 
ruzunu durdurduklarını resmen bil
diriyorlar. 

Frankistler, bugün bütün matbu
atı sansüre tabi tutan bir matbuat 
11 arı unu çıkarmışlardır. Kanun çok 
sıkıdır ve Dahiliye nazırına, gazete-
1-eri kapamak, müsadere etmek ve 
türlü türlü cezalara çarpmak için sa
lahiyet vermektedir. Kanun matbu
atın iki vazifesini şu şekilde tarif e
diyor- (1) Milletin dileklerini devle
ti! bildirmek, (2) Devletin emirlerini 
millete anlatmak. 

* Paris, 25 (A.A.) - Şarki Prene-
lr?r valisi Didkovskl, Fransanın An
d ordaki daimi mümessili sıfatıyle son 
bpanya hadiseleri dolayısile aliıka

dar olmak üzere icap eden tedbirle
ri almak için dağlık arazide teftişler 
de bulunmuştur. Fransız valisi Andor 
şı?hrinde Fransız kuvvetlerini teftiş 
etmiştir. 

INGILTERE: 

lngiliz • lrlanda 

ltilc1fı imzalandı 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz -

Irlanda itilifmın imzasından evvel 
lmgiin harele.Alet binasının 10 numa 
ralı dairesinde bir öğle yemeği veri
lr.cek ve Çemberlayn taşındıktan son 
r. yeniden tezyin edilen bu daire 
bu suretle ilk defa olarak kullanıl· 
mış olacaktır. 

Metni yarın sabah neşredilmek 

üzere bu akşam hazır bulundurula
cak olan itilafname saat 14,45 de ka
bine salonunda imza edilmiştir. 

Yemeğe, madam Çemberlayn müs 
tesna olmak ü~ere yalnız İngiliz -
lrlanda itilafının müzakerelerine iş
tirak edenler davet edilmişlerdir. 

Anlaflrlanın aaalan 
Yeni İngiliz - İrlanda anlaşması 

şu üç esası ihtiva etmektedir: 
ı - Milli müdafaa hakkında bir an 

taşma. Bu anlaşma ile İngilterenin 
Küinstavn, Lavgsvilli, Borhavan li
manlarındaki müesseseleri İrlandaya 
terkedilmektedir. Bu iş 31 kanunuev
vel 1938 tarihine kadar yapılacaktır. 

2 - Mali anlaşma. İrlanda, bütün 
İngiliz mutalebeleri karşılığı olarak 
10 milyon İngiliz lirası verecektir. 

Karşılıklı olarak bazı mahsuller ve 
mamulat için konulan vergiler kaldı
rılacaktır. 

2 - Bu yasağa riayet etnıiyenleri 
kim kontrol eder? 

3 - Gere kaldırım ve tram,•ay yo
lu tamir edilebilir mi? 

4 - Sokaklarda köpek dolaştır • 
mak ve bağırtmak yasak değil midir? 

5 - Dükkanlann demir perdele
rinin gürültüsüne karşı bir şey yapı
lamaz mı? 

6 - <Eşapman libr) de~ilen pat .. 
lıyan motörlerin şehirde dolaşması 
Avrupada yasaktır. Bizde de önüne 
geçilemez mi? 

Bu suallerin bir kısmına biz cevap 
verebiliriz:. 

1 - Gece saat ondan sabah saat 
sekize kadar sokaklarda ve sokağa 
akscdebilen yerlerde gürültü yasak
tır. 

Z - Sabahleyin gürültü edenleri 
kontrol etmek gerçekten temenni e
dilecek şeydir. Çünkü en ziyade bu 
yasağın mebdeile sonu olan anlarda 
gürültü olmaktadır \'C şüphesiz hal 
kın istirahati namına erken saatler
de bir kontrol tesis etmek çok şaya
m temennidir. 

3 - Gece kaldınm ve ray tamiri 
maalesef ekseri tesadüf edilen saygı. 
sızlıklardan biridir. Hiç değilse bu 
tamiratın gece yarısından sonra ya
pılmaması çok temenniye şayandır. 
Umulur ki; alakadar memurlar bu 
işaretimizi hüsnü telakki ederler. 

4 - Sokaklarda köpek dolaştır .; 
mak yasak değildir. Bağırtmak §Üp 

hesiz hem ayıp, hem yasaktır. LA -
kin her köpeğin peşine bir kontrol 
takılamıyacağı da şüphesizdir. Şu 
halde bu iş yasaktan ziyade saygı me 
selesidir. 

5 - Dükkan kepenkleri Avnıpada 
makaralı ve sessizdir. Bizde sokaklar 
da yapılabilen en büyi.ik gürültü bun 
lardan gelir. Biz de bu münasebetsiz 
kepenklerin &'firültüsünden şikayet
fiyiz. Hele gece yansından sonra ka
panıp sabahleyin yedide açılan ve bir 
mahalleyi uyandıran kepenkleri ten 
kit için yazacak söz bulamıyomz. 

Gecenin onundan sabahın sekizine 
kadar olan sükunet devresinde açı
lıp kapanmak istiyen dükkanlara 
sessiz ve kanatlı veya makineli ke
penkler koydurmak, olmazsa bu 
ınüddet zarfında inip kaldırmalarma 
müsaade etmemek en kestirme yol
dur • 

6 - (Eşapman libr) denilen mo
tosikletlerin şehir içinde olur olmaz 
tosikletler şehir içinde olur olmaz 
saatlerde patırdı etmelcri henüz me
nedilmiş değildir. 

Öğrendiğimize ve umduğumuza gö
re yeni belediye talimatnamesine 
halkın lehine konulan hükümler ara
sında bu gürültülü motörlerin kaldı
rılması da \•ardır. 

RUSYA: 

lngiliz Sefiri 
Bir Protestoda 
Bulundu 3 - Ticari anlaşma, İrlanda mah

sulleri ve mamulatı İngiltereye ser
best girecektir. Yalnız ziraat mahsul
leri ve diğer dominyonların tabi ol
dukları muameleye tabi olacaktır. İr 
landa hükumeti, İngiliz mahsullerini 
ve mamulatını serbestçe sokmayı bir 
takım mahsuller ve mamulat üzerin 
den gümrük resmini azaltmayı taah
hüt etmektedir. İngiliz kömürüne 
karşı kontenjan kalkacaktır. 

lısizlerin Miktarı Azalmıı 
Londra, 25 (A.A.) - 19j7 sene

sinin resmi istatistiklerine göre, işsiz
lerin miktarı takriben 250.000 kadar 
azalmıştır. Yarım milyondan fazla 
işsize iş bulunmuştur. Bununla bera
ber 1937 senesinin son üç ayı için
de vaziyette kaydedilen salah daha 
az müsait bir şekil almıştır. 

Moskova, 25 (A.A.) - Casusluk 
cürmünden dolayı tevkif edilen ve 
geçen Ağustostanberi hala serbest 
bırakılmıyan Ingiliz tebaasından Roz 
Kohen hakkında teşebbüste bulunan 
Ingiliz sefiri 4.7.937 tarihli itilafına 
Sivyetler Birlii,ti hükümetince riayet 
edilmediğini söyliyerek keyfiyeti Lit 
vinof nezdinde protesto etmiştir. Bu 
itilaf mucibince Sovyct hükumeti In
gHiz tebaasından biri tevkif edildiği 
zaman bunu Ingiltereye- bildirmeyi 
kabul etmiştir. 

mevzuu bahis olacak meseleleri an-

Jngiliz sefiri hükı'.'ımetinin Sovyct
lerin bu hareketini vahim telakki ve 
beynelmilel nezaket kaidelerine ya
pıldn tecavüzler devam ettiği takdir
de bu halin Ingiliz - Sovyet müna
sebetlerini ihlal edeceği kanaatinde 
bulunduğılnu Litvinof'a söylemiştir. 

latmıştır. Sovyet El~isi Dahiliye 
B. Saro dahiliye bakanlığı vazi- Vekilini Ziyaret Etti 

fesi yüzünden şimal Afrikası servis- Ankara, 25 (A.A.) _ Bugün saat 
lerinin telif ve tanzimi işine vakit 12,30 da Sovyet büyük elcisi, dahill-
bulamadığını bildirdiğinden, isteği ye vekili ve C.H. Partisi 

1 ·· · b ü B Şö"tana ril gene sekre-

lktısat Vekili B. Şakir Kesebir 
ve üçüncü umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer dün akşamki ekspresle Ankara
ya hareket etmişlerdir. Hükumetin ittifakla kabul ettiği 

B. Bone, Fransız - Italyan görüş 
meleri hakkında meclise izahat ver
miş ve Londra ziyareti esnasında uzerıne u vaz e . ve - teri B. Şükrü Kayayı n h"l' V A · ı· a ı ıye eka-mış ır. !etinde 
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DONKU ZELZELE 
(B A. Ş M A. K A. L E D E N M A BAT) 

Çivi 
Çiviyi 
Sokmez 

Sadettin Güre TEŞEKKÜR 
Ailesinin Teşekkürü Annemiz ve büyük annemiz 

merhum Ayte Balcının cenaze 
Kıymetli eşim ve babamız lstan-

Radyo 
Akpınar Köyü Son 
24 Saat içinde 17 

Defa Daha Sarsıldı 
(Başı 1 inride) 

Tarihin çok garip cilveleri var 
dır. Yüzlerce milyon Çinli u-

yanık, çalışkan, istidatlı insanlardır. 

merasimine j .. tirak edenlere ve bul asliye birinci ceza reisi Sadet- T 

tin Güre'nin ölümü münascbetile de- ı teeasürümüze ortak olan dostla-
rin acılarımızı paylaşmak için tel- rımıza ayn ayrı tefekküre tees
graf ve mektupla ailemizi teselli et- sürümüz mani olduğundan sayın 
mek lutfunu esirgemiyen muhterem gazetenizin delaletini · rica ede

rız. Merhumun aileei 

lcıtanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 

12,30: Pldkln TQrk musikisi, 12,50: Ha. 
vodis. 13,05: Çocuk bayramı ve hnltaaı mü 
nascbeUle Çocuk Esirgeme Kurumu namı 
na Bakırköy Holkevl Gösterit kolu tarafın 
dan bir temsil. 13,30: Muhtelif pltık neşrl-

zevata ayrı ayrı teşekltüre teessürü
müz mani olmuştur. Teşekkürlerimi

zin sayın gazetenizle iblağını rica e
deriz. 

EVLE ME M h F ik B 
yatı. 14,00: SON. 

N. - u arrir a erç- AKŞAM NEŞRiYAT!: 

(Ba§' l incide) 

tün Kırşehir halkmı korku ve endi
şe içinde bırakmıştır. Herkes geceyi 
dışarda, kırlarda geçirmektedir. 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden}
Bu sabah saat 5,30 da Ankarada ha
fif bir zelzele olmuştur. Sabahleyin 
saat 9,30 da olan zelzele burada his 1 

sedilmemiştir. Meteoroloji müessese 
sinin paraeramlarmdan yalnız deniz 
istikametinde tanzim edilen alet bu 
zelzeleyi kaydedebilmiştir. Fakat, 
merkezi yine Köşker olduğu tahmin 
edilen bu sarsıntının, o civarda mü
him tahribat yaptığı ve çok şiddetli 
geçtiği anlaşılmaktadır. Kırşehirden 

son zelzele hakkında malumat isten 
miştir. 

Sarsıntı sahasına yeniden yardım 

kollan ve doktorlar gönderilmiştir. 
Birçok köylerde halle endişe içinde 
olduğundan yiyecek tedarik edeme
mekte ve ekmek sıkıtnısı çekilmekte 
dir. Kır§ehirden kamyonlar dolusu 
erzak sevkedilmektedir. 
Rcuathanenin verdiği malumat 

Kandilli rasathanesinden aldığı
mız malumata göre, bu sabahki ve 
evvelki geceki zelzeleler lstanbulda 
hissedilmiştir. Rasathane sismografı 
pazar sabahı saat 9 dan dün sabah 
saat 9 a kadar dört zelzele kaydet
miştir. Dün sabahki zelzele şehrimiz
de saat 9 u 30 dakika 41 saniye geçe 
olmuştur. Bütün bu hareketlerin 
merkezinin yine evvelki zelzele mın
takası olduğu tesbit edilmiştir. Ra
sathanenin verdiği malümata göre, 
bu zelzeleler, merkezinde kuvvetlice 
hissedilecek ve bir hasar husule geti
rebilecek derecededir. Bundan başka 
yalnız merkezinde hissedilebilecek 
derecede gayet hafif dört sarsıntı da 
ha kaydedilmiştir. 

Mecli•, dün fevkalade 

tahsisat kabul etti 
U3üyük Millet Meclisinin bugünıtü 

toplantısında Kırşehir havalisindcki 
zelzeleden zarar görenlere yapılacak 
yardıma ait kanun lfıyihası da müza
kere ve kabul edilmiştir. Bu kanun 
ile 1937 mali yılı düyunu umumiye 
bütçesinin 265 inci faslından 30 bin 
lira indirilerek maliye bütçesinde 
"Zelzelede zarar görenlere yapılacak 
yardım,, namı ile açılan fasla fevka
lfıde tahsisat olarak konulmaktadır. 

Kanunun müzakeresi esnasında söz 
alan Mazhar Müfit Kansu, bu para
nın zarara uğrıyanlnra yapılacak yar 
dım için kafi gelip gelmiyeceğini sor 
muştur. 

İçişleri bakanı ve parti genel sek
reteri Şükrü Kaya şu cevabı vermiş
tir: 

- Bu ilk yardımdır. İhtiyaç mik
tnn tahakkuk ettikten sonra hükı"ı
met kendisine düşen vazifeyi yapa
caktır. Arkadaşımız, arkadaşlarımız 

ve milletimiz de görecektir ki, ihti
yaç karşılanacaktır. 

Bu ihtiyacın şimdiden tayin edile
rek ona göre bir tahsisat kabul edil
mesinin daha muvafık olacağı yo
lunda ileri sürülen bir mütalcaya 
karşı da !çişleri Bakanı demiştir ki: 

- Kızılay teşkilatı, var kuvveti
le zelzele sahasında çalı§maktadır. Ih 
tiyaç henüz tesbit edilmiş değildir. 
Tahakkuk ettiği vakit hükumet bü
yük meclisten liizımgelen tahsisatı 
istiyecektir. 

Bu izahattan sonra kanun kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye vekilinin tamimi 
Dahiliye Vekili Parti Genel Sek

reteri B . Şükrü Kaya, Kırşehir zelze
lesi münasebetiyle umumi müfettiş
liklere, valiliklere ve parti teşkilatı
na bir tamim göndermiştir. 

Tamimde deniyor ki: 
"Vatanın her bucağından ve hal

kımızdan hükumete ve Partiye Kır
şehir ve Yozgat köylerinin uğradığı 
acıya iştirak telgrafları gelmektedir. 
Hepimiz birimiz için diyen milli şia
rımızın bu yüksek tahassüs ve teza
hürünü ştikranla karşılarken zarara 
uğrıyan vatandaşlarımızın ihtiyaçları 

na yardım olmak üzere her tarafta 
kendiliğinden alınan teşebbüslerle 

toplanmakta olan ianelerin Kızılay 

genel merkezine gönderilmek üzere 

Fakat kafi derecede zor görmemiş
lerdir. Haricin tazyikini müşterek su 
rette duymamışlardır. Milli şuurları 

Eşi: Halide Güre Oğullan: Mem
duh Güre, Fahire Güre, 

HalUk Güre YARDIM 
LİSTESİ 

nı hassas bir şekilde kurmakta da 
geç kalmışlardır. 

----------~~ 

menle uzun zaman Milliyet ve Tan 17,00: inkılfıp tarihi dersi: üniversiteden 
gazetelerinde çalışmış ve halen İş nnklcn, Mohmut Esat BozkutL 18,30: Co
Bankası kambiyo servisinde çalış- cuk Bayramı hnftası münasebetile Çocuk 
makta olan Leman Gürkan dün ev- Esirgeme kurumu namına konferans: Fah 

rettin Kerim Gökay (Çocuk ruhu) 18,45: 
TEŞEKKOR lenmişlerdir. Nikah törenleri Büyük- P!Akla damı musikisi. 19,15: Konferans: 

Modern Çin milletinin milli bağ
larını ve topluluğunu kuvvetlendir
mek için Japon askeri kudretinin 
kendi kendini feda etmesi, Çinin içi-

Hemşire ve validemizin ölümü mü- adada belediye dairesinde yapılmış- Beyoğlu Halkevi namına Bayan Nazan Da 
nasebetile cenazesinde bulunan ve tır. Mesut olsunlar. nışment (Tarih ve edebiyatta TUrk güzel-

liği). 19,55: Borsa haberleri. 20,00: Vedia 

Dan matbaamıza müracaat ederek 
Kırşehir zelzelesinde felAketo uğrı

yan yurttaşlar için açılan yardıma iş 
tlrAk edenlerin listesi aşağıdadır: 

kederlerimize iştirak edenlere teşck-
1 

l\J A y 
1 

S Rızn ve arkadaşları tarnfındnn Tark mu-
kür ederiz. İlk tedrisat müfettişi: •••im!!!! siklsl ve halk :sarkılan. 20,30: Hava rnpo-

(Beşinci Lüte) 

' ne dağılması, Çinlilerin milli şuuru
na ağır ağır darbeler indirmesi, bu
nun bir tek parça haline gelmesine 
hizmet etmesi lazımgelmiştir. 

İ~mail Hakkı, Hazine vekili Ankara: 1 Bahar Bayramında TÜRK MA- ı ru. 20,48: Ömer Rıza tarafından arapça s51 
Z . T M ARİF CEMİYETİ Rozetlerini lcv. 21,00: Tahsin Karakuş ve arkadaşları ıya, . aarif Cemiyeti talebe yur-
du Müd. Nuri. j takınız... tarafından Tilrk musikisi ve halk şarkı-

ları. (Saat Ayarı) 21,45: ORKESTRA: 1 -

Lira K. 

706 26 
20 00 

20 00 

Dünka vekOn 1 
Kadıköy Ceviz11kte Mah _ 1 
mut Muhtar Pıişn köşkün
de Nober, Fahriye, Şerife, 
Safn, Ahmet, Fikriyar, Hi
dayet, Dilflkfır, Saadet. 
Mnnifalunı tüccarı Kiryako 
Pomukoğlu 

Yomtov Bahar 

Diğer taraftan Japonya çok ağır 
bir bedel ödeyerek kendi hesabına. şu 

dersi öğrenecektir: Macera siyaseti, 
iktısadi ve içtimai dertlere deva de
ğildir. Çivi çiviyi sökmez. Tecavüz 
siyasetinin daima astan yüzünden 
pahalıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

"ST A V1SKY,, den sonra en büyük skandal olan 

ELMAS KAÇAKÇILICININ bütün esrarını canlandıran 
\. 

ESRARENGİZ ADAM 
Fransızca ıözlü film. Pertembe aktamı 

S.ARA Y SINEMASINDA 

Keler - Bela: Uvertür Fransez.. 2 - Yoşl· 
tomo: Dons avck lantem. 3 - Popf: Vnl$ 
pudre. 4 - Azan: Melodi. 22,l!l: Ajnu ha
berleri. 22.30: PlAkla sololar, opera ve ope
ret parçaları. 22,50: Son haberler ve er
tesi günün proııramı. 23,00: SON. 

Ankara Radyosu: 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Kanşık PlAk neşriyatı, 12,50: 
Plflk: Türk musikisi ve Halk şarkılarlt 
13,15: Dahill ve harici haberler. ıı 00 

10 00 

50 00 

Beyoğlu İstlkltıl caddesi 
kadın terzihanesi Abrahnm 
İşmen. 
İstanbul gümrük muha!nuı 
basmUdürlüğü Amir ve me
murları. 

TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Başlıyacaktır. Baş rollerde : 

--•• PETER LORRE ve VtRGtNIA FtELD 

AKŞAM NEŞRIYATI: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,15: TQr1' 

musikisi ve halk .şarkılan, (Hikmet Rıs' 
ve arkadaştan) 20,00: Saat Ayan ve ar•P"' 
ça neşriynt. 20,15: Türk musikisi ve h~ 
sarkılan (Cemal Kftmil: İstanbul rady(!Sll 
okuyucularından) 21,00: Konferans: ÇC" 
cuk ne~yatı ve terbiyesindeki rolü cıu· 
mazan Arkın, muallim) 21,15: StOdyo ~ 
fon orkestrası: 1 - A.rmandola: MoonU· 
ght in Venlce. 2 - Kattnieg: Des KönlP 
Soldaten. 3 - Carosio: Edera. 4 - Lort• 
zJng: Undlne. il - Vber: MoSslque. 22,00: 

10 00 

150 00 

1!1 00 

71 00 

10 00 

5 00 

Beyoğlu Aya Kostantln 
Rum kilisesi. 
Kumaş tüccarı Brod mnh
dumları maessesesl. 
Brod mahdumlan mü~ssc -
sesi memurları. 
Darphane ve damga matba- r 

ası memur ve müstahdemini 
Tahtaknle Mennşe han No. j 
ıs Misel Bomstayn 
Küçnk Nur Yalman kumba-
rasmdan 

l 00 KOçfirOk Jnle Bayen 
27 33 . Işık lisesi talebesi ikinci de

fa olarak. 

ııoo 59 Yekun 

* Fcltıketzcdelere tevil edDmck Oze 
re Kızılny İstanbul mamessilllğine 
yapılan yardımların listesi ~dur: 
Lira K. 

300 00 G. ve A . Baker Ltd. ve Mo
diano. 

500 00 

200 00 
100 00 
100 00 
120 00 

Brezilya K hvesl--Türk A
nonim Şirketi. 

115. Ltd. Şirketi. 
Snlll Frnnko. 

• • 
Bu2fin: 

Bu gece saat 18,30 Beyoğlu Halkevlnde 
profesör Bay Vevbi Sandal tarafından 

"Ekonomi bakımından şehir,, mevzulu bir 
konferans verilecektir. * Bu r.cce saat 20,30 da Üsldldar Hal
kevinde doçent doktor Zeki Ragıp taratın 
d:ın "spor, sıhhat ve kültar,, mevzulu bir 
konferans verllcccktlr. 

---0---
YENi NEŞRIY AT 

OKALiPTÜS - Orman umum müdilr
lüğil, Brezilya ziraat nozırlnrından F..d 
Narro'nun yozdı~ı ve muallim Hakkı Ba
ha Panı'ın tercüme ettilll Okaliptüs ağacı
na ait bir eser basbrmıştır. Nefis bir su
rette basılmış olan bu eser, yurdumuzun 
mutedil ve sıcnk iklimlerinde Okaliptüs 
ağacı yetiştirilmesi için çok pratik bir kl
taotır. F..sc-re bu ağacın aıtmıs dört nevi
nin çiçek açmış birer resmi ilave edilmiş
tir. Akdeniz. Adalor denizi, Mannarn ve 
Karadeniz sahil mıntakalA,.."'"" lcol .:ı)l.t. 
in yetişen bu ı:ıf:'lı;. ekonomik nebntlrır~n 
başında gelmektedir. Bntaklıklan kurut -
mak. durgun sularla havası bozulan mın
tnknbnn havasını tu~ttye etm!'k için en 
muvafık nğnç OkallptUs'tür. Eseri bütün 
tlraatçl, ormancı ve fidnn yetiştirenlere 

Şolom Biraderler. 
Dcnlzbank Limnn işletmesi 

knrn işçilc-ri grubu. ı tavsiye ederiz. 
200 00 

13 !10 

10 00 

300 00 

Jak Y. Lcvi. 
Hayd:ırpaşa llscsl muhtelif 
sınıf ve şubeleri tnrafındnn 
verilip Kadıköy ~bemlz
den gönde-rll!'n. 
Kadıköy koltukçu esnafı ta 
rafından ~rilip Kadıköy 

şubemizden gBnderllcn. 
S. Surnski Mnhdumları. 

1843 ~o YekOn 

• • 
mahallin Kızılay şubelerine verilme 
sini de rica ederim. 

Her felaket ve kazalarda olduğu 
gibi Kızılay genel merkezinin bu de
fa da bütün teşkilatını seferber ede
rek felaketzedelerin imdadına koştu 
ğunu teşekkürlerle arzederim.11 

Felaketzedelere yardım 
Felaketzedelere yardım için şeh

rimizde ve yurdun her köşesinde bü
yük bir faaliyet görülüyor. 

Ticaret borsasında tiftik, yapak 
ve av derisi üzerine muamele yapan 
tüccarlarımız da dün kendi araların
da bir toplantı yapmışlar ve yardım 
parası toplamıya başlamışlardır. 

Toplanacak paranın birkaç bin 
lirayı bulacağı tahmin ediliyor. 

ALENi TEŞE!Kl<OR 
Kıymetli zevcim ve babamız Kay

seri saylavı Veli Yaşinin ölümü mü 
nasebetile gerek cenaze merasimine 
bizzat iştirak ederek gerekse telgraf, 
ve mektupla bizleri tese11i etmek lıit 
funda bulunan dost ve akrabalara ay 
1"1 ayn teşekküre teessürümüz mani 
olduğundan muhterem gazetenizin de 
lıiletlerini rica ederiz. 

Adile Onol. Eşi: Sahiha Y11-
şin Çocukları: Turgut, Me
lahat, Nevzat 

Açık Teıekkür 

Zeynep Kamil doğum evinde (ur) 
ameliyatında ve başkalannın tedaıvi 
edemediği diğer hastalıkları kemali 
muvaffakıyetle tedavi ve eşim Yan
yalı Bayan Hafızı bir mevti muhak
kaktan kurtaran muhterem başhe
kim Eyüp Sabri, ,şef Fuat, asistan 
Naci, başhemşire Nebiye, hemşire 

Fevziye, ebe Hasibe ve İrfana eşim
le beraber alenen teşekkürü vecibe 
addederim. 

Pendik: Emekli yüzbaşı Muharrem 
Tannbir. 

N 1 ŞAN 

, ....................................... .... 
Perşembe Günü Akşamı i PEK 'te 

Tamamile ta:hii renkli - Atk - Heyecan ·ve macera filmi 

MEŞ'UM GEMi 
VE .. ? VE..? VE .. ? VE .• ? VE ... ? 

iııllm11 .................................. .. 

Ajana haberleri, 22,15: Yarınki prograıı>' 
SENFONİLER: 

Ankara Maden Tetkik 
Enstitüsüne 

ve Arama 

Aşağıdaki Evsafı Haiz Topoğraflar Ahnacaktır 
1 - En az 500 hektarlık arazinin başlı başına nirengisini tesis ve he

sabetmiş, Plançete veya Takeometre ile münhanili haritasını yapmış 
bulunmak. 

2 - Merkezde yapılacak müsabakada muvaffak olmak, 
3 - Sıhhi vaziyeti müsait bulunmak, 
4 - Merkez Ankara olmak iizere Türkiyenin her tnrafında seyyar hal-

cj(>: j~ Qi\!"'l"'f"'lt>Vi ir~l·\ln~rt ;ı•n• ... 1+ .. :: 1 , c:..ı ...... .a .&~.a...ıı. """"'- • • - • . -• .. :ı-.u..a..,..J • :ı..- .. • • .. • 

etmek. 
5 - Mevzu sistemlerimize göre ve mevcut aletlerimizle arazide en 

fazla 3 ay muavin olarak çalışıp bu müddet içinde göstereceği liyakat 
ve vereceği randıman derecesine göre ali memuriyete alınmayı, muvaf
fak olamaaığı takdirde bir guna ıstckte bulunmamayı kabul etmiş bu
lunmak. 

1 

İsteklilerin Bonservisleri ve müsbit varakalarile birlikte 15-5-938 
e kadar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne müracaatları. 

- --------------· 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 11000 kilo ek
mek pa7.arlığa konulmuştur. Uk teminatı (91) lira ve beher kilosunun 
muhammen bedeli Belediyenin narhıdır. Pazarlığı 29-4- 938 tarihine 
rastlıyan Cuma giinü saat 14 de yapılacaktır. · 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dhhilindeki komisyo
na müracaatları ilim olunur. (2338) 

Edirne Nafıa Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat teminat 

Kilo bedeli miktarı 

Betonarme demiri 31113 4978,08 Lira 374 Lira 

Tuğla 203000 Adet 3248,00 
" 

244 
" 

Çıralı Kereste 60,852 m3 3597,66 
" 

270 
" 

Marsilya benzeri 
yerli kiremit 12,871 Adet 1480,16 ,, 112 

" 
Uzunköprli hiikümet konağının inşaatında kullanılmak üzere mik

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

lerin senei haliye Ticaret odası kağıtları ve muvakkat teminatlarıyle 
mezkur günde Komisyona müracaatları. (2230) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

17.15 Roma kuıa dalgası: Senfonf1' 
konser. 20 Bükreş: Romen eserlerlndefl 
senfoni ve milıt danslar. 21.30 Floranlı 
Napoll: Senfonik konser (Bocchcrtrıl. 
Savagnfno, Resplghl, Ferro, Mulc). ı,10-
teakıben dans musikisi. 
HAFİF KONSERLER: 

5.45 Pııris Mondial: Pldk konseri. '1.JO 
Berlln kı~ dalgası : Neşeli kar1J1k proff .. 
ram (8.15: Devamı). 8.30 Parls Mondt
al: Plı'ık. 9.15: Keza. 9.45: Keza. ıo.s~ 
Keza. 9.30 Berlin kısn dalgası: cenub 
Alman .şnrkılan (I0.30: NC$cll prograıııl 
12 Berlln kısa dalgası: Bando muzikS. 
12.15: Yeni Alman hafit muslkJsi. 13 Ii' 

;~: sıb
0

İc~a;;; &.it~i'raıl11\'1.~..3·10 sa~· 
rln de\'amı). 13.15 Parls Mondlnl: ıcc;:; 
ser nakli. 14: Keza. 14.35 Roma kısa 
gnsı: Hafif musiki konseri. 16,30 Befl!JI 
kısa dalgası: Halk musikisi. 17.45 Bel'~ 
Un kısa dolgası: İş sonu konseri cıs_:. 
Devamı). 18.02 Bilkreş: Radyo orke5 .. 
sı ve şarkı. 18.20 Belgrat: Büyük ~~ 
orkestrası. 18.30 Prag: Fok orkesırı;l. 

18.30 Roma kıso dalgası: Hafif musi tf 
19 Pe§te: Çigan orkestrası. 19.30 pıı jlf 
Mondlal: Konser. 19.30 Bilkreş: 1"~ 
plftklar. 20 Viyann: Almnn sesli tnrn 
sikiı;i parçaları (22.15: Keza). 21 LA1 
zlg: Filhıırmonik takım, Sopran, Tefi 1 
Alto. 21.30 Peste: Koro konsP.ri. 2! 1 
Prag: Çigan havııları (Novnk). 2~( 
Prııg: Koro musikisi. 22.45 BOkreŞ:ef". 
:fU musiki nakli. 22.50 Norveçte n # 
dilecek Avrupa konserinin PeŞ°t ıJ1 
dinleyiniz.) 23. 15 Prag: Salon orkd ,ıı" 
sı. 23.30 Viyana: Gece musikisi (Jl 
burg'tan nakil) 23.30 Prag: PlAk. 

OPERALAR, OPERETLER: /, 
13.l!l Roma kısa dalgası: Urik o;!, 

musikisi. 21 Rclgrat: Operada veril.; 
piyesin nakli. 22 Roma, Bari: :B~ ıV 
'Carmen,, opera~1. 22 Berlin kısa rJ 
gası: Haendel'in "Messias,, ı. :Mill 
da ayni program). 

ODA MUSİKİSİ #_ 
12.15 Roma ktııa dalga~: Oda rnll 4f 

konseri. 15.15 Berlin kısa dalgası: 
rellen, kenteti. 
RESİTALLER: f 

17.15 Berlln kısa dalgası: Soprııtl~ 
kılan. 18.15 Berlin kı~a dalgası: ~ 
no - Viyolonsel sonatları (Haydi'~ 
Brüno: Piyano refak11tlle tenor ,. I' ( 
ri. 19.10 BraUslava Macar ve s1ov-ıı 

kıları. 19.20 Belgrat: Piyano kon5~ıı 
Peşte: Viyolonsel resitali (İts ~ 
Macar eserleri). 20 30 Bükr~: ŞI ~ 
21.40 BraUslava: İbrani şarkıtıı:!~ 
BraUslAva: Kemıın konseri (J.'• 

Diğer traftan zahire tüccarları ve 
kırmacılar da aralarında bir miktar 
yardım parası toplamışlar, ikinci bir 
yardım listesi için teşebbüse girişmiş 
lerdir. 

Gemlik, (TAN) - Zelzele felake
tine uğrıyanlnra iane toplamak üzere 
burad\ bir komisyon kurulmuş ve 
ilk ağızda 543 lira 58 kuruş topla
narak hemen telgraf havalesile Kır
şchire gönderilmiştir. Belediyemiz 
de ayrıca 50 lira yollamıştır. 

Konya, (TAN) - Kırşehir ve Yoz 
gat çerçevesindeki zelzele felaketi vi 
18yet dahilinde büyük bir teessür u
yandırmıştır. Belediyelerle Halkevle 
rinden Kırşehire umumi teessüre ter
ceman olan telgraflar çekilmiştir. 

Şehrimizin yüksek tüccarıanndan 
Eskişehirli fabrikatör Mehmet Ali 
Yasin oğlu Abdurrahman Yasin ile, 
maruf tüccarlardan Bay Hasan Ena
ta kızı Nilüfer Enatanın nişan mera- . 
simleri 24-4- 938 pazar günü Şeh
zadebaşındaki konaklarında icra kı
lınmıştır. Tarafeyne saadetler temen
ni ederiz. 

Muhammen İlk pey 
Cinsi Miktarı Bedeli Akçesi 

Renkli kitap kabı bezi 10,000 metre 4800 lira 360 lira 
Basımevimiz için yukanda yazılı ve nümuncsinin benzeri 10.000 met

re renkli kitap kabı bezi açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin 27 
--4-1938 çarşamba günü saat 15 den önce ilk pey akçesini basımevi 
veznesine yatırarak eksiltmeye girebilecektir. 
Şartname bedelsiz olarak Direktörlükten alınabilir. (2350) 

... 

23 lO MllAno, Torino ve Roma ıcJfl' 
gası: Şarkı resitali. 

DANS MUSfKtSt: ~ 
ıs. Peşte (Plakta). 2us: aolc"' 

Uypzlg, Hnmburg. 23.45: Miltın 
no. 
MUHTELİF: · "' 

19.10 Romn kı:so uttı-:u:ıı ve 
1 rapçn musikili program. l!l 5
1
5 

Türkçe musikili program. 20. 
Rum~~~_r:eşrlya~ 

Diğer taraftan felaketzedelere yar 
dım için her tarafta teberrü kaydına 
başlanmıştır. 

• . .. 
Muğla, 25 (A.A.) - Parti ve Kızı-

layın teşebbüsü ile öğleden sonra si
nema binasında Muğlalılar tarafın -
dan bir toplantı yapılmıştır. Bu top 
lantıda Kırşehir felaketzedeleri hak 
kında görüşülmüş ve hatipler fela -
keti tebarüz ettirerek halkı yardıma 
çağırmışlardır. Bunun için derhal bir 
komisyon kurulmuş ve teşebbüsata 

başlanmıştır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için 32 ton ikinci benzinin 2/ 5/ 938 Pazartesı 

günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tasınlanmış tutan 7040 1i ra ve ilk teminatı 528 liradır. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını Galata Eski Ithalat gümrüğü binasındaki komisyona 
vermeleri. "2095,, 

, 
ARTO BEN0~1 

PIY ANO RESIT ~1-I" 
ıı 11 3 Mayuı Hlı akşaJTll tt". 

SARAY sine..-''11 ,."e '\'erecektir. Yerlere 
ıçatılmaktadır. 



26 - 4 - 938 

T.AN 
Gündefik Gazete 

TAN'ın hedefi: H•b•rde. f1k1rd.. ttır• 
ıeyde temiz. dUrDlt. .. mımt oımek, 
kariln ıuıtMI oımıyı ça111maktır. 

--o
ABONE BEDELİ 

Ttlrklye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 ltr, 

750 Kr, 8 Ay 1500 ıtr, 
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1 GONON MESELELERi 1 

Ziraat Kongresinde 

Ormancılar 
[A,ağıdaki ya%ı, ormancılan· 
mızın Ziraat Kongresi hakkın· 
dairi göriiflerini ilade ediyor] 

Ankarada büyük bir airaat kongre-

TAN 

Hangi Sebeplerden 
Dolayı Biribirimize 
Davacı Oluyoruz? 

• statistik, umumi işle-
1 rin nabzını yoklamak 

için en iyi vasıtadır. Bu saye
de vaziyeti anlarız, tutulacak 
yolu göz tahmi~i .~ı~. arı!acak 
yerde apaçık goruruz, ilerle-

riz. · t t' t'kl Şimdiye kadar Adliye ıs a ıs ı . e 

la kız bozmak 165, üfürükçülük 
164, serserilik 148, randevuculuk 
130, mahcuz mal kaçırmak 127, dip 
lomasız doktorluk ıı;ı, Türklüğ\i 
tahkir 104, livata 100, kadın oynat-

mak 100, başı boş hayvan bırak· 
mak 95, göz hapisinden kaçmak 95, 
eski ölçü kullanmak 93, ailesine 
fena muamele etmek 89, çocuk terk 
etmek 70, cam kırmak 70, ihtikar 
55, murabahacılık 46, dinamitle ba
lık avlamak 40, fuhuş yaptırmak 
40, izinsiz tütün ekmek 40, üzerin
de hali ile uygun olmıyan eşya bu
lundurmak 40, kambiyo konunun& 
muhalefet 39, muskacılık 34, inti
habata fesat karıştırmak 29, israfa
tı men kanununa muhalefet 24, A
rap harflerile tedrisat 23 , falcılık 
22, hükumet aleyhinde propagan -
da 22, hileli ülas 21, isyan ve is
yana teşvik 17, alenen hisleri incit
mek 17, yalan şahitliğe teş

vik 17, izinsiz sünnet yapmak 13, 
komünistlik 9, ağaç tahribi 9, bü
yücülük 5, yanlış ilaç vermek 4, 
Arapça ezan okumak 3, casusluk 
3, hayvan zehirlemek 3, 

enfiye kaçakçılığı 2, evliliği vak
tinde haber vermemek 2, haraç al· 
mak 2, anaya fena muamele l, Iran 
şahına hakaret 1, karışık yağ sat
mak 1, kuş zehirlemek 1, oyun ka
ğıdı kaçakçılığı 1, yolda hayvan 
sürmek 1. 

5 

Turgutlunun '.l. ı. c., . ~ g
Çocuk Haftası 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

Çocuk Haftası, memleketimizde bir 
anane haline ıeldi. Her sene mek
tepl~rin, Çocuk Esirgeme Kurum• 
!arının, halkevlerinin, sair içtimai 
müesseselerin tertip ettikleri müsa
mereler, hıılkı tenvir için hazırladık
ları konferanslar, bir teamül halinde 
devam ediyor. Çocuk Haftasının ga• 
yesi daha şamil olmakla beraber, bu 
bayramın bir anane haline gelmesi, 
takip edilen ıaye itibarile çok fay
dalıdır. 

İstanbul sokaklarında belediyenin, 
Çocuk Esirgeme Kurumunun yardı
mile giydirilmiş çocuklar, parklarda, 
mekteplerde verilen müsamerelerde 
eğleniyorlar. Çocufu, bilhassa talihin 
boynunu btiktiltü çocukları eilen· 
dirmede çok insani ve yüksek bir his 
hllklmdir.Çocnğım en tabii hakkı olan 
neşe ve süruru, masum gözlerinde 
parlıyan yaşamak aşkmı onlardan 
esirgemek ıünah olur. 

• Fakat memleketin bir köşesinde, 

si toplanıyor. Köylüden, çiftçiden ~e~ 
akli eren bu kongrede bulunacağı gıbı 

' Ormancılarm da iştirlki kararlaştml
>nıştı. Son zamanda ne maksatla oldu: 
tu bilinmiyen bir kararla ormancıla · 
rın kongreye iştirakinden vazgeçil • 

nıiştir. 

rimlz azdı . Adliyenin ne tarafa gıt 
tiğini rakam ianesile göremiyor
duk. Şimdi Adliye bu boşluğu dol
durmaya başladı . 1935 muamelele
ri için çıkan istatistik faydalı ma
lı'lmatla doludur. 1936 - 1937 ista
tistikleri de gelecek aylar içinde çı 
kacaktır. Bunların sahası daha ge
niştir. Hele bundan sonra cinayet
ler için de sebep bakımından istatis 
tikler tutulacak, cinayet istidatları 
nı önlemek için ipucu elde edilmiş 
olacaktır. 

Adliye makinemizden bir parça laaliyet halinde 1 şte başlıcalarını yazdığımız 360 muhtelif sebepten dola 
yı ceza mahkemel~rinde bir sene 
içinde yüz elli bine yakın dava gö
rülmüştür. 

hain bir zelzelenin yakıp kavurdu
ğıı bir toprağın üstünde aç, perişan 
bir çocuk kütlesi boyunlannı bük
müş, sarsılan toprağın hangi dakika 
canlarını &özlerinden alacağını veya 
hangi şefkatli elin uzanıp , sırtma bir 
hırka, aç midesine bir lokma ekmek 
uzatacağını bekliyor. Bu sene çocuk 
bayramın• tesadüf eden bu çocuk 

Ormancılık ziraatle tamamen bera
bel yürüyen bir yurt işidir. Bir kıl ke
çisini ormana sokmamak için meclls
te kıyametler koptuiu hatırlardadır. 
l>ai köylerimiz tamamen orman ara
zisini ekerler. Yeni orman kanunun -
da tarlaları istimlak etmek için kati 
"" pratik hükümler vardır. Çoğıı se -
netsiz tasarruf edilen bu yerlerin bü
Yük kısmı orman hudutları içindedir 
•e orman arazisinden sayılır. 

Devletin en faydalı tasavvuru köy
lllyU toprak sahibi yapmaktır. Köylü
nün bugünkü toprağının kısmen mal 
•ahibi olan ormancı bu konıtrede bu
lunmazsa bu me•eleler nasıl halledi
letektir! 

Röylünün en mühim işlerinden bi
ti de hayvanının ormanda, orman a
tılzisinde yayılıp otlamasıdır. Hay -
"•nsız çiftçil•k b11ıün için yurdumuz 
da kabil değildir. Şu halde ormancı 
bu kongreye I<arışmaua köylünün 
derdin· .ı:-• 
1 

•.wYlıinün mühim ihtiyaç madde -
ltcrınden biri de ağaçtır. Sapanın o-

ttnu, öküzün boyunduruğunu or • 
inandan temin eder. Arabasını, evi
tıi, •an:ıanlığını tahtadan yapar. Lok 
~a,ını bile tahta kaşıkla yiyen köy
Üınüzün ağaç ihtiyacını gözetmek 
:•ınancının ziraate en büyük yar -
'"'•dır. 

lı l{Öylünün ısınmak için kullandı
il llıade de odun ve tezektir. Bire beş 
r • 0 11 arasında mahsul alınan bir zi
t~at memleketinde tezeği yakmak 
~Yettir. Tarlanın gübresini yak -
ı,, . 81llanın yolunu bulmak ziraat iş 
tını· . 
~ •tın basında ııelir. Tezekten ma-
,.::, kömürüne geçmek için brlcik ha 
lto ak odundur. Ziraatçi ormancı ile .... 

it·· mazsa bu mesele halledilemez. 
"'"" 

0
Yliimüzün çoğıı aylak vaktini or 

1ıt110 :eleliği ile geçirir. Köy!~ ce-
11-., b ! on kuruş harçlık temın e
~ ~ U. ış, ziraat aletlerinin teminine 
l'llc;

11 
it çok zamanlar tohumun teda

~.: ".'edar olur. İyi tanzim edilen 
daı11 •şletmesi yurdun her tarafın 
•lııı ilftçinin bu imkandan lstifade
"••dı erııin edebilir. Ormancısız bu 

'(
11

11 devası yoktur. 
ı.,. it;duınuz için birer hakikat olan 
lıt- •tden ba•ka ormanların kurak ' aeıı ' ~Qlt ı 

1 
•r.ı, heyelina velhasıl bir 

'•dır 'erı., olan alakası ziraate bağ-
~:;taat' 
~ it.,. kongresinde ormancılar bi 
"-ti 1.~ kalabalık değil, toplantının 
lı ç0•b·ı 8 •1ard 1 e alakaları olan murab • 
""1t ı.~;U 0~an işini zirHtten ayır-

11 ışı geri bırakır. 

Neşredieln istatistik cetvellerine 
göre 1934 senesinden ikmal edilme 
miş bir halde 1935 senesine 695 ~in 
684 iş devredilmiştir. 1935 senesın
de mahkemelere yeniden 966,684 
dava ve muamele gelmiştir. 

1,662 ,475 mikdarındaki bu ye
kundan 868,769 u ikmal edilmiş, 
86,843 müracaata kalmış , 91,291 
takipten düşmüş, 23,154 müddeiu
mumiliğe verilmiş, 1936 senesine 
592,418 iş geçmiştir. 

Bunlar arasında ağır cezalann 
devrettikleri iş azalmıstır. Bu mik
dar 1934 sonunda 5,307, 1935 so
nunda 4,530 dır. Buna karşı Asliye 
cezalar üzerinde haddinden fazla 
yük var. Bu mahkemeler 1934 ten 
19.286 iş devralmış, 1936 senesine 
26,119 iş devretmişlerdir. Sulh ce
zadald bakaya işler de 50,506 dan 
59,903 derecesine yükselmiştir. 

D emek ki ceza sistemimiz ta
hammülünden fazla yük al 

tında bulunuyor. Ticaret işleri de 
7 ,097 den 8,670 mikdarına yüksel
miştir. Buna karŞl Asliye hukuk da 
valarında 57,846 dan 38,421 ve sulh 
hukuk davalarında 111 ,439 dan 
57,408 derecesine bir iniş görünü
yor. Fakat bu salah ancak zahirl
dir. Çünkü 21,593 asliye hukuk ve 
59 ,832 sulh hukuk davası müraca
ata kalmış diye tasnif edilmiştir. 
Hele İstanbulda Asliye Ceza mah
kemelerinin üzerinde tahammül
den ağır yük olduğu derhal göze 
çarpmaktadır. 1934 sonunda baka
ya 2802 iken 1935 senesi sonuna 
4,752 derecesine çıkmıştır. 

1935 senesinde Temyizde tetkik 
edilen 51,471 davadan 27,172 karar 
tasdik edilmiş, 5,012 karar usulden 
ve 21 ,287 karar esastan dolayı bo
zulmuştur. Bozulma nisbeti yüzde 
46,22dir. Müddeiumumilerin 18.458 
muamelesi temyize aksetmiştir. 
Bundan 6516 itiraz veya mütalea 

· yerinde görülmüştür. 2556 yerinde 
görülmemiş, temyizi icap ederken 
edilmiyen davaların da 4352 ye var 
dığı görülmüştür. Bozulma nisbeti 
yüzde 37,42 dir. • 

1935 senesi içinde kararlarının 
hepsi tasdik edilen 23, hepsi bozu
lan 70 hakime tesadüf olunmuş
tur. 

1935 te bütün hukuk mahkeme
lerinde karara bağlanan 252,260 da 
va içinde yaş tashihi davaları çok 
yer tutmaktadır. Bunların mikdan 

34,357 dir. Mahkemeleri işgal eden 
bu tashihlerden çoğu, iyi niyete da 
yanmıyan işlerdir. Netice; doğru 
bir kaydı yalancı şahitle ve umumi 
menfaate aykırı bir maksatla tas
hih ettirmekten ibarettir. Devletin 
bu noktada esaslı tedbirler alması 
lazımdır. 

94,799 alacak davası, 20,814 mi-

ras, 16,025 men'i müdahale, 10,770 
boşanma , 9.070 sulh teşebbüsü, 
7,940 nafaka, 7 ,034 istihkak, 7 ,026 
tedbir ve müteferrik davalar, 4,817 
vasi tayini, 3398 izale! şüyu , 2,899 
tahliye, 2,760 tazminat, 2,043 borç 
tan kurtulma, 1,889 veraset isbatı, 
1, 723 kayıt tashih ve terkini, 1,616 
ad tashihi, 1602 nüfus kaydının tas 
bibi, 1,238 vesayet, 1,113 ihtar, 1.103 
menkul ve gayri menkulün tashi
hi, 1,092 ecri misil, 984 tapu kay
dının iptali, 977 senet iptali, 973 
..... ----- _..... ..... oov ,.,;.,,.ı. ...... uuıye i-

zin, 837 şuf'a , 805 tereke ve tereke 
tahriri, 674 zarar ve ziyan, 657 ev
lat edinme, 584 haczin fekki , 551 
istirdat, 547 itirazın refi davası var 
dır. 

B undan sonra 169 muhtelü se 
beplere ayrılan küçük mik· 

darlarda davalar geliyor. Bunlar a
rasında 334 çocuk teslimi. 316 ölü
me hüküm, 256 nafaka kat'i, 264 nt 
kabın isbatı, 229 şehit olarak ölü
me hüküm, 208 kayyum tayini, 197 
miras talebi, 186 delil tesbiti, 147 
velilik ve isbatı, ı36 kira bedeli, 
129 nikah feshi, 127 akdin feshi, 
119 kayıplık , 113 ölüm kaydının 
tashihi, 105 nikah kaydının tashihi, 
104tevliyet ve tevliyete izin, 97illas 
68 nafakanın indirilmesi, 54 baba
lık ve evlat tanıma, 50 ölüm kaydı
nın sağ olarak tashihi, 45 ölüm is
batı, 41 paranın banka ve sair yer
lerden alınması, 39 nişan bozma, 37 
hacir, 36 eve dönme ihtarı, 37 ge
çiş hakkı, 35 miras gizlemek, 35 ha 
kim reddi, 34 barışma, 33 birliğe da 
vet, 31 itaat, 30 arabulma, 28 evlen 
me müddetinin kısaltılması, 27 ba
balığa hüküm, 19 maaş tashihi, 9 ai 
le birliği vazifesini ihmal, 9 evlat
lık tescili, 9 evliliğin korunması, 9 
malUliyet isbatı vardır. Davaya en 
az sebep olan mesele, bir hayvanın 
kendine ait olduğunu isbat davası
dır ki bütün Türkiye mahkemeleri 
ne bir senede bu yolda 7 dava gel
miştir. 

Ticaret mahkemelerinden geçen 

9818 dava içinde en çok yeri tu
tanlar şunlardır: 5790 tedbir ve mü 
teferrik davalar, 2685 alacak, 222 
üliıs, 157 itirazın ref'i davalandır. 
En az miktarda davaya yol açan se
bepler arasında itibarın iadesi, ülas 
masasından şikayet, kira bedelinin 
indirilmesi, hakim reddi, şirket 
müdürlerinin azli vardır ki, bu yüz
den bütün Türklyede bir senede 
yalnız birer dava açılmıştır . 

1 935 senesi içinde bütün ce
za mahkemelerimizde 360 

mıilıtelif sebep yüzünden 170,371 
dava görüln)üştür. Başlıca zümre
ler şunlardır : 

Dövmek 27,962 . hırsızlık 26,603, 
tahkir 26,677, ormandan ağaç kes
mek 15,09", adam yaralamak 
12,711 , kanuna muhalefet 9,162, 
sövmek 7 ,322,ihzar 6,197, ağl!l; kes
mek 5,657, silah taşımak 5,469, 
dövmek ve yaralamak 5,339, teh
dit 5,091, emir dinlememek 5,047, 
belediye karar ve cezalarına iti -
raz 5,028, vazüede tahkir 4,553, 
müessir fiil 4,464, inhisar kararla -
rına itiraz 4,009, ölçü kanununa 
muhalefet 3,939, zina 3,820, adam 
öldürmek 3,807, sarhoşluk 3229, 
hafta tatili kanununa muhalefet 
3008, tütün cezasına itiraz 2705, 
emniyeti suiistimal 2260, vazifeyi 
suiistimal 2172, kendi kendine hak 
almak 2131, eve girmek 2116, ka
çakçılık 2099, frengi tedavisine git
memek 2034, siliıh çekmek 1981, 
kama, bıçak çekmek ve taşımak 

1742 ... 

Diğer muhtelif sebepler arasın
da şunlar vardır: 

Dövmek ve hakaret 1735, ırza 

geçmek 1698, kız ve kadın kaçır
mak 1569, kumar oynamak 1493, 
dolandırıcılık 1326, kız bozmak, 
1073, adam ölümüne sebebiyet 990, 
hayvan öldürmek 949, zimmet 932, 
yalan şahitlik 852, yalan yere ye
min 824, sahtekarlık 717, meyva
lı ağaç kesmek 664, sıtma mücade
le kanununa muhalefet 662, suç 
uydurma 611, dilencilik 598, ırza 
geçmiye teşebbüs 575, geceleyin e
ve girmek 574, biletsiz seyahat 559, 
madde tayinile tahkir 537, yangın 
518, orman yakmak 419, yankesi
cilik 339, hafta muayenesine git
memek 332, fuhşa teşvik 325, ço
cuk düşürmiye teşebbüs 297, söz 
atmak 258, rüşvet vermek 225, zor-
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Taşlar Utanır Yü l"letıd.,~ııı Berbat Ettiler 
• 11de b· ' (TAN) - Halayık kö
"•t· ' ır k 
... 10<>Iene ızın sokakta kalmasile 
'"lı · n b · ~lır. ır namus faciası ol-

'1tıd.aa~ının Puna k .. .. d .. 
nıtıd. '"en alı oyun en uç ya-
hut., a b(lYiitt:· 17 yaşına kadar ya- \ 
oa1....' l<ırda F gu Mustafa kızı Mak
lurı 11liine u~ adıl adında birinin te
·~~lıştur. M:~ş Ve bikri izale o
dı,~ bır ley 

5 
. Ule cinayetten kim

~Oğııl •ıııaşılıno;ıemeın;ş ve gebe ol
liin llıuıtUr ~ liakkı tarafından 
.,._ "'•ktl!d.i · Şırrıdi sokak! d .. .._t e\ r ve rrı ar a su-

ınıttır. .ııiterneye rnüra-• 

Dola~tı kara haber en çılgın bir hız gibi; 
Seven kalpler tutuştu, attı bir nabız gibi. 
Dağlar, taşlar yaparken Bahar adlı düğünü; 
Duyduk biz "Akpınar,, ın ya.111a büründüğiinü: 
Birdenbire sarsılmış en korkunç sıtınayla yer; 
Yuvalara saldırmış ıörünmez azğın devler. 
Binlerce dam serilmiş toprağa yilzü koyun; 
Kurbanların derdile akması durmuş suyun. 

* Dul analar çekiyor, dayanılma& acıyı; 
Gömenler çok, nineyi, yavukluyu, bacıyı. 

Yıkılan ağıllarda meleşirkcn kuzular, 
Ağlamayı şaşırmış kanatsız yavru kızlar. 

* Bu sinsi fırtınada uçan yapraktır köyler; 
Dinle Anadolunu; ne bekler, neler söyler!. 
Dillenen mahşerdir bu, ahret budur itte!. 
El uzat, hissen obun yara saran bir ifte. 
Yurdunda yurtsuz kalmaz binlerce çıplalı: insan:. 
Taşlar utanır senden, eier el uıatmauan. 

TEVFiK TANYOLAÇ 

Adliye makinemizin bu yükü gü
nügününe taşıyamamasının başlı
ca sebebi, işin çokluğu ve kuvvetin 
azlığı değildir. Asıl sebep, usulle
rin karışıklığı ve çokluğudur. Bu 
yüzden adliye makinemizde sayı
sız ölü hareketler vardır. Hakim

lerin bütün fedakarlıklarına ve iyi 
niyetlerine rağmen bu yüzden ga
yenin büyük bir kısmı kayboluyor, 
gidiyor. Adliyede asıl büyük salah, 
'bugünkü usulleri tadil ve tamir 
imkanı olmadığına karar verildik
ten ve cezri esaslara göre yeni bir 
adliye kurmaya geçildikten sonra 
başgösterecektir. 

felaketi, insan felaketi karşısında, 

Çocuk bayramının alacağı daha baş
ka bir mana vardı. Bütün bu çocuk· 
ları büyük bir yardım işi için sefer· 
her etmek. Çocuk Haftasının proı:
ramları yapılmıştı, doğru. Fakat ha
yat ve tabii hadiseler programla ha
reket etmediği için, programda olmı
yan bir felaket doğurdular. Bunun 
karşısında Çocuk bayramını bir yar
dım haftasına çevirmek, çok daha 
hayırlı bir iş olurdu gibi geliyor ha-

na. 

e 
Bu şaheser yardımın nümuneslnl 

biM küçilk Turırutlu verdi. İıtanbul
da sokaklanlan ıeçen çocuk alay !arı· 
nın seslerini duyarken, Turgutludan 
bir ses ıeldi: "İlkokul talebeleri, Ço
cuk haftasını zelzele feliiketine uğrı
yanlara yardım haftası yapmıştır. 

Bütün mekteplerde yardıma koşulu
yor.,, 

TRABZONDA: 

Trabzonda Hal 

Yapıhyor 
Trabzon (TAN) - Esnafın rastgele 

mahallerde dağınık bir halde iş yap
malarındaki mahzurları def için, mu-

ayyen eşya üzerinden satış yapan es
naf, şehrimizin münasip yerlerinde 
bir araya gctirilmektedri. Ayrıca, de
niz kenarına yakın sahadaki eski me
zarlıkta bir hal inşasına başlanılmış
tır. Bunun için 9609 lira 99 kuruş sar 
!edilecektir. 

Turgutlunun bayramı yardıma çe
viren, bu bayrama, çok yüksek insa
ni bir bayram şekli ve manası veren 
bu ses karşısında duyduğumuz şey, 
kalbiınizin derinliklerinden taşan 

bir 0şükran , .. e takdir" dir. 
Bu hisle büyüyen çocuk yann için 

memlekete çok şeyler vadeder. 

Kayt>olan Bir Mah 
Yolda bulduğıınuz saat veya çan

ta, sizin malınız değildir. Kaybolan 
bir malı bulan kimsenin Kanunu 
Medeninin "693" ilncü maddeei mu-

cibince vazifeleri vardır. Maddeyi 
aynen yazıyorum: 

"Kaybolan bir malı bulan kim•e sa 
hibine h .•:>er vermiye mecburdur. 
Sahibini bilmiyorsa zabıta memurla
nndan birine haber vermiye veya 
keyfiyeti münasip bir surette ilan et 
miye mecburdur. Bulunan malın 
kıymeti bir liradan fazla ise herhal
de zabıta memurlanndan birine ha
ber vermek lazımdır. Meskun bir ev
de veya umumi daire ve müessese
lerde kayıp bir mal bulan kimse o
nu evsahibine veya müsteciri, ya
hut o daire ve müesseseleri muha
faza ve nezaret eden kimselere ver
miye mecburdur." 

Şimdi de her zaman yaptığım gi
bi, madde hakkında biraz izahat ve
reyim: Evinizden çıkıp ta, sokakta 
bilfarz, altın bir kalem bulacak o
lursanıır:, bu kalemin sahibi olduğu .. 
nuzu zannetmeyiniz. Çiinkü o kate .. 
mln sizden başka hakiki bir şahibi 
vardır. O sahip malını kaybedendir. 
Binaenaleyh, sizin vazifeniz kalemi 
sahibine iade etmektir. Eğer sahibi
nin kim olduğıınu bilmiyorsanız, ka
nunun emrettiği tarzda. o şahsı ara
mıya ve malın ona vAsıl olabilme· 
si için icap eden, bütün tedbirlere 
müracaat etmeniz lazımdır. 

Bulan Ne Yapmah? 
nı veyahut ta okuduğu dünkll gaze
tesini atacak olursa, kıymeti olmı
yan bu şeyleri sahibine iade etmek 
mecburiyetinde değilsiniz. Sahibi on 
ları atmıştır; kaybetmemiştir. De
mek oluyor ki, o eski gazeteyi yer
den almakla siz onun sahibi oluveri· 
yorsunuz. Fakat şunu da i aret ede
yim ki, eğer bulduğıınuz malın kıy
meti bir liradan fazla ise, muhakkak 
surette zabıta memuruna haber ver· 
melisiniz. Eğer malın kıymeti daha 
az ise; bulan ya zabıtaya müracaat 
eder veyahut ta vaziyeti münasip bir 
şekilde ilan eder. Yalnız, bu ikinci 
şıtka, zabıtaya ihbar keyfiyeti mec
buri olmadığını da ilive ederim. İla
ve edilecek bir nokta daha: İlan mas 
rafı bulunan şeyin kıymeti ile müte
nasip olmalıdır. Kaybolan malı 

bulan, sahibinin haberdar ohnac;ı için 
icap edeni yapmakla, bu hususta va
zifesini ifa etnıiş sayılır. 

Bir misal ile maddenin son fık
ra~nnı izah edr.yim: Yukarıda bah
stetiiimiz saati, fara7-a tramvay ve
ya vapur gibi umumun girip çıktı

ğı bir yerde bulacak olursanız , vaıi(e 
niz bulduğunuz ~eyi, o tramvay ve
ya vapura nezaret eden ve bulunan 
menkulü muhafazaya mecbur olan 
şefe vermenizdir. 

Fakat yolda önUnU~den giden bay 
sigarasını içtikten sonra kalan J'UISI 

Kanunu yapanın. maddenin hu fık 
rasından maksadı biraz evvel mahnı 
kaybeden şahıs, tramvay veya vapur 
şefine müracaat edec~k olursa. malı-
nı hemen alabllm.,,.ini temindir. 
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Balkan Antantmın 

Ehemmiyeti 
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~ -Şişli, son tram,•ay istasyonu Ali 5 E 

Rıza aparhmanında iki numarada S j• 
Cafer Sadık Kırcaali yazıyor: : .,. 

"Son Avrupa hadiseleri karşısın • : i 
da dtinva efklnumumh·esi Avustur- S S 
yanın Almanyava ilhak.ı ile )'eai bir IS E 
takım tebeddiilM ve emrivakiler S 1 
karşısında kalmıshr. Bitler Avus - E ! 
turyanın işgali ile planının ilk he- S 5 
define varmıştır. Bundan sonra takip 

1 

:E i 
edec:eği siyaset açıktan acığa anla · E : 
şılmaktadır. Merkezi Avrupadaki 5 S 
Almanlan birleştirdikten sonra, Bal E i 
kanlarda Nazi ideolojisini yaymak E i 

~~=n:rc!:::::~:an!::r~e~o.!:t.:rb:~~I~ Komşu· m Jacques 1 
dan bir hayli zaman evvel Nuren • 3 il 
berı kongresindeki nutkunda Nazi E 1 
propagandasının bütün Balkanlar - E 
da muvaffakıyetle faaliyette bu~un- 5 " Emile Zola 11 dan Çeviren : Faik BERCMEN 

'Cstte, Oksford kilrek takımı. Altta Jtenbriçlfler. Fransadakl 1tallbtyetten evvel tngilterede aralarında yaptıklan me$hur se
nelik yarJ.lta bu 8elle Okafordlulann blrincillğl aldıkları hatırlardadır. 

duğunu söyledi. Bu, herkesçe ma • i:ntHlllllllllllllllllClıı 
lumdur. Bu vaziyet karşısında Bal
kaa antantın1n Balkan miUetleri 
için nekadar kıymetli olduğu tezahür 
eder. Bu büyük dostluğun sarsıl -
maz ve çözülme7. rabıtaları Balkan 
milletlerini her (ürlü yabancı siyasi 
cereyanlardan uzak tutmakta ve ko 
rumaktad1r. 1şte bu yıkllmaz, çelik -
ten ve betondan manevi kale bu ~ibi 
ecnebi propaganda ve yayım faali -
yetlerine sed ~l'kmt"kte ve Avrupa
nın bu kısmında sulhiin ve huzurun 
bekçisi olmaktadır. Blkan devletle -
rinin takip ettikleri siyaset karışık 
Avrupaya gıpta vermekte ve iyi an 
lıişmanın, hakiki barışın nasll oldu
ğunu göstermektedir. Bul{iinkü Av
rupa ahvali karşıı•ında hedeflerini 
şaşırmış ideolojiler çarpıs-makta ve 

O zamanlar, yani yirmi yaş
larında iken Gracieuç so-

• • HllltUUHIHAIUlll9 

tım. Zayıf ve kuru omuzlarmı sal
ladı. Sonra hüzünlü ve yavaş bir 
sesle: 

Besiktas Klubunde 
, 1 iki Nizam 

iki Ölçü 

kağında bir binanın tavan arasın
da otururdum. Burası caddeye çı
kan dik ve dar bir yolun içinde i
di. 

Yeni idare Heyetinin 
de herkesi memnun 

edemiyeceği söyleniyor 
Beşiktaş klübünün son yapılan ida 

re heyeti intihabı beyaz siyahlıların 
iç vaziyeltcr1ni eski ahengine iade e
deceği umuluyordu. Haber aldığımı
za göre, yeni seçim seçimi dolayı -
sile oyunculardan birkaçı ve azadan 
bir kısmı istif aya teşebbüs etmişler
dir. 

daşm danlmamasını temin için ça
lışırken koca bir cemiyetin hakkını 
kaybetmek ve buna alet olmak hak
kımız değildir. 

Bana ehemmiyet ''ermemek veya-
1 hut kontra hareket etmek nziyetin

de oldufunu bir lahza bile hatırım\' 

getirmek istemem. Çünkii ben sana 

kıymet verdikçe sen cemiyet içinde 

idare işlerinde yer alacak ve kıymet

lenecek '·aziyettesin. Takımın kaptan 

1 - TOrlc Spor Kurumu tarafın • 
dan harclranı verlllp lıtanbula getl· 
rllın Fırat Viyana takımı Pera vı ' 
şı,ıı lımlndekl iki gayrlfederı ıkal- 1 

llyet klOblle mDsabaka yıpmı,tır. Vak 
tile bu klOplerlı federe klUplerlml· 
zln temaaına mUuade etmlyen fut • 
bol federHyonu kendi getlrttlOI bir 
klObUn latanbulda gayrlfedere ktap
lerle mUubaka yapmaeına naııl glSz 
yummuftur? 

2 - Fenerbahçe klUbO geçen aene. 
nln mlllT küme ıamplyonudur. Bir 
hafta evvel yaptıOı bir hareketi veıl
le tutarak bir hafta ıonra klübOn 
teczlyeılne, kOmeden çıkarılmaaına 

karar veren federeayon mUteaddlt 
defalar ılfalıf ve yazılı tıleplerlne ral! 
men Fenerbıhçeye mUklfatını hlll 
vermemlıtir. 

Cezada bıı atırat ve milklfatta 
bataet ne? 

Yoku iki l:ilçO vı iki nizam 

bugünlerde Japonya ve Çinde bin • 
!erce insanın kanı akmaktadır. Bu 
faciaların nasıl ve ne vakit, ne şe -
kilde biteceğini keşfetmek şimdiden 
gayet giiçtiir. Yalnız, kahili inkar bir 
hakikat varsa, o da Tiirk milletinin 
kudreti \'e sulh yolundaki muvaffa
ki~·etlerid ir .,. 

! .......................... -.......... ·-······-·· . : 

Takım kaptanı Hakkının bir spor 
mecmuasına söylediği sözlere bakı -
lırsa, kendisi ve birkaç arkadaşı fut
bolü bırakmaya kadar varan kati bir 
istifa karannı almışlardır. 

Bu münasebetle Beşiktaş klübün
deki anlaşamamazlığı doğuran ve ih
tiWın başlangıcını hazırlıyan mek
tubu neşrediyoruz. 

lıiını ben sana t.c.vcih ecler~ Jtiile.m '~iııııİIİiıiiıjiiii~iliiiiıııı~~~ii!iiii!iiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiıii~ 
. 
i 

OKUYUCU 
görtinem de ahnm. Bi._..nale)'lt aen 

hem klübiin bir unu olmak ~

sile klüp nizamatma. idare lıeyeti
nin vazife ve salahiyetlerine harfiyen 

riayet etmek ve hem de hwıusen de 

olsa bana hürmetsizlik yapmamak 

vaziyetindcsin ki kıymetin artsın. 

yoksa söner gidersin. Yanlış hareket 

ve fikrinle hem sen ve hem de klü-

f:ederasyo·n : 1 
Melrtunl.-.rı 

=---
Sporda Yarım Milyon 

Lira Maaş 

.. -·---
Bir vatandatın dileği 

Adapazannda Orta mahallede oturan Ho 
panın "Karasu.. yundan Mevlut Öztop -
rak yazıyor: 

Bu mektup çoktandır elimizde bu
lunuyordu. Neşretmiyerek bekledik. 
Son intihapla her şeyin halledileceği
ni umit etmiştik. Görüyoruz ki, ih
tilfıf henuz hal safhasına girmekten 
uzaktır. Hakiki vaziyeti aydınlata
cak bu vesikayı bütün sporculann 
okumalarını ve bir hüküm yürütme
lerini lüzumlu görüyoruz. 

bün zarar görür. Buna sebep olma .. 

işte sana bir idareci ve nihayet bir 

ağabey nasihatile ilk ve son bir tav

siyede bulunuyorum. Çok kuvvetle 

ümit ederim ki, sözlerimi soğuk

kanlılıkla tahlil ,.e muhakeme eder-

Aldığımız mevsuk malumata göre 

yeni spor teşkilatı hakkında Türk -

spor kurumu taraf mdan bir layiha 

hazırlanmış ve hükumete verilmiş

tir. Bu layihanın en şayanı dikkat 

"Kurtuluş savıışı sırasında İhsanı Huda 
ismindeki gemi ile Akçcşehlr mevki ko -
mutanlıjhnın 3 numııralı veslka~ile gizli 
olarak fstanbulun Boğnzfçinden milli or-

duya cephane, top. projektür aynnlan ve 
saire taşıdım. Mfütc-fik orduları donan -
masının aralarından geçerek. hayatımı 

tehllk<'YC koynr:ık çalıştım. Bu hm·usta 
elimde resmi ve<1ikalnr da vardır. Diğer 

hh:met eden vatanda,,lnr gibi benim de 
taltif edilmemi bekllvonım. Bu hmrusta 
al~kndann dlkknt naznnnı çekmenizi ri
ca ederim." 

Aşağıya aldığımız mektup Beşiktaş 

klübiınün sabık baş kaptanı ve yeni 

idare heyetine seçilmiş olan B. Bal-

tarafı yalnız spor federasyonları ve 
mıntaka reis ve azalarına verilmesi 

düşünülen maaşların senelik yekunu 

kan takım kaplanı Hakkıya yazmıştı. yanm milyon lirayı tutmasıdır. 
sin ve ıelir benimle bir defa da şi-

Mektubun üslubunu ağır bulan takım T d "d 
fahea ıörUşilr ve yürüdüğün yolu Güreıçi Adnan • avı e 

oyuncuları idare heyetini iskat eden 

kongreye sebep olmuşlardı. Bu tari

hi mektubu aynen aşağıya alarak ih

tilat başlangıcını spor efkan umumi

yesinde tespit etmiş oluyoruz. 

"Son Beşiktaş - Fener maçında 

takımın nasıl çıkarılacağını sizi ldü

be davet ederek ve sizin de mütalea

aıu alarak tespit etmiş ve kağıdı si

ze vererek arkadatlarınıza bu yolda 

tebliğini rica etmiştim. 

tashih edersin. 

Gözlerinden öperim. 

GÜREŞ: 

Çoban Mehmet 
Danimarkalıyı 
Tuşla Yendi 

Tallin, 25 (A.A.) - Ikinci devre 
güreş müsabakalarında Erkmen 

Milli takımın 79 kilo güreşçisi olan 

"Adnan" dan kendisinin bu sefer Av

rupa şampiyonasına iştirak etmemek 

için hastalık bahane ettiği hakkında 

dolaşan şayianın tekzibini istiyen bir 
mektup aldık. 

Milli takımımızın bu emekli gü

reşçisi Avrupa şampiyonasına gide

memesi bir ay evvel idman esnasın

da ayağı çıkıp kemiğinin çatlamasın

dan ve §imdi Bursada tedavi altına 

alınmasından ileri gelmiştir. 
Maalesef her defa olduğu gibi bu 

•efa da takım lazım olduğu kadrosu 

ile ve istediii şekilde çıkmadı. Ve 

binnetice takımın efkanumumiye 

karşısında fena netice ve not alma

ama siz sebep oldunuz. Bunda klü

bün şahsiyeti maoeviyesi de mütees

ıir edildi. Bu hareketiniz benim üze

'
4Türk,, Baynaroviç "Letonya,, i 7 H • 
dakika 42 saniyede yenmiştir. arıçte: 

rimde iki düşünce tevlit etti: 

J - Arkadaş kayırmak. 

il - Bana ehemmiyet vermemek 

Yeyahut kontra hareket etmek. 

Çok enerjik güreşen Erkmen, has 
mını yere çektikten sonra müsabaka
yı tuşla kazanmıştır. 

Erkan "Türk,, yarası yüzünden 
maçı bırakmıştır. 

Anderson Yener, ''Türk,, i 3 daki
kada mağlup etmiştir. Yener, elimi
ne olmuştur. 

Pussep .. Estonya,, Arıkan "Türk,, 
Arkadaş kayırmakta belki sana hak ü üç dakikada yenmiştir. 

Yermek doğrudur. Söz verdiğin bir 87 kiloda Türk Çakmak hastalan
arkadaşın karşısında küçük düşme • dığından güreşememiştir. Ağır sıklet 
mek istersin. Fakat yine bilmelisin te Çoban Danimarkalı meşhur Lar
Ye kabul etmelisin ki, hareketimiz ve sen'i kucaklıyarak yere vurmuş ve 
kararlarımız şahıslar için değil, tem- 7 dakika 14 saniyede tuşla yenmiş
sil ettiğimiz bir cemiyetin işidir. O- tir. 
nun yiiksek menfaatlerini korumak, 72 kiloda Türk Arıkan, dünkü gü
bulmak vicdani vazifelerimizin ba- reşinde çok güzel bir oyun göstermiş 
pnda gelir. Aksi takdirde bunu ya- ve rakibi Polonyalıyı arka ve belın
pacak ''aziyet ve cesarette değilsek, den kavrıyarak saltoya atmış ve yer
eemiyet işlerini görmek için üzeri • de de 10 dakika 40 saniyede burğu 
.._it almak 1UIJt olar. Bir arka- ile tuf1a yen.miftir. 

Oksford -
Kembriç Takım
ları Fransada 
Bu iki üniversite takımı, evvelce 

Avrupada başka yarışlar yapmayı is
temiyorlardı. Fakat son zamanda 
muhtelif yerlerden yapılan yarış tek 
liflerini müsait karşılamaktadırlar. 

Fransanm cenubundaki Kan şeh -
rinden yapılan daveti kabul ederek o 
radaki iki klüple yarışa giClen İngi
liz talebeleri, üç kayık pusu farkile 
rakiplerini mağlup etmeye muvaffak 
olarak şöhretlerini bir kat daha ar
tırmışlardır. Tatil müddetinde ayni 
İngiliz takımlarının Almanyaya se
yahat edecekleri ve orada da yanf
lar yapacaklan haber veriliyor. 

* Ekmek"i7. lokanta 

SülPymaniye Slyavüş pasa soknk 3~ nu
mara birinci kntta HUscyin Kemalettin 
Bozkurt yazıyor: 

"Geçen g(in tesadüfen, Sirkecide Cor
lu otobüs durakyerl civarında bir lokan
taya girdim. Yemek yiyecektim. Yemek 
getirttim. Fakat. ckmc>k yerine h:ımursuz 
getirdiler. Garsona: "Bu ne?... diye sor
dum. "Bizim hamursuz hayrnmı. Ekmek 
ııatmayız. Yem,.ğl bununla yersinb:... de
di. Hayret ettim. Kendisine para verdim. 
Ekmek almasını rica ettim. Dükkan sahi· 
bl ve garson birlblrlerlne tuhaf tuhaf ba
kıştılar. Ve biriblrlerlle türkçe olmıyan 

bir dille konuştulnr.. Baktım ki, ekmek 
almnk tarnftan deiillerdlr. Rı>n de kız -
dım, dOkkôndan çıktım, gittim ... 

* Yollar iyi yaınlmalı 

Zlleden K. Aktaj! yazıyor: 
"Zllentn m~baha yolu 1AzımC?e1Pn iti

na ile yapılmam~tır. Daha yapıldıjtı ay
larda bozuldufu görülüyor. Bu yol evveke 
tarla idi. Beş nlb ay içinde eski haline 
geliyor. Dereyolunda yapılmakta olan ye
ni köprünün de fena yapıldığını alAka -
darlar söylUyor. Bu gibi işlerde daha dik
kaUi do\Tanmak lA:r:ımdır. Bu 1$1e alAka-
dar dairenin nazarıdikkatlne koymanızı 

ıicn edcrım.,, .. 
Bir Teklif 

F.dimeden Takanoltlu Mehmet Lt'.ltfi tm
zaslle yazılıyor: 

"Son zelzele felfıkeU dolayısile, her ta
rafta yardım için fnnliyet var. Bunlar te
şekküre şayandır. Fakat, felAketzedelere 
yardımı geniş şekilde yapmak için, sunu 
tekllt ediyorum: Üç ayn münhasır olmak 
üzere mektuplara ve kartlııra birer kuruş 
luk, telgraflara lklser kuruşluk yardım 

pulu yapıştırmalıdır. Ümit ediyorum ki 
bu pullarıh hA<111latı muhim bir yekün 
tutacak, felAket ıecfren vatanda~lanmwn 
,.OzO ıülecektfr ... 

Bozuk ve tahtalan çürümüş mer
divenin basamaklarından düşme -
mek için kenara bağlanmış bir ipe 
tutunarak ikinci kattaki odama çı
kardım. Odam baştanbaşa, soğuk 

ve bir bodrum gibi loştu. Fakat o 
zamanlar kalbimin ve ruhumun i
çindeki ışıklar bir başka ziyaya ih
tiyaç göstermiyordu. 
Oturduğum odanın bitişiğinde 

bana kadar sesler gelirdi. Komşu
larJm bir ana, bir baba ve yedi ya
şında bir kızdan ibaret bir aile i
di. 
Babanın gamlı yüzü ve küçük ba 

şı zayıf ve kuru iki omuzun orta -
smda gömülü gibiydi. San benizli 
olup, kalın kaşlarının altında iri si
yah gözleri görünürdü. Dudaklan
nı yaslı bir tehessüm kaplardı. Bir 
kız çocuğu gibi kızarır titrerdi. De
nebilirdi ki, o elli yaşlarında bir 
çocuktu. Duvarların kenarın~ 
sürtünerek bir cölge gibi yürür .,. 

yan bir dostluk peydahlanmıştı. Git 
gide bu dostluk el aıkıpnıya ka
dar ilerledi. 

II 

Altı aydır burada oturuyorum. 
Bu müddet zarfında komşum 

Jak'ın, ailesini geçindiren mesleği
ni öğrenememiştim. O, az konu
şurdu. Birkaç defa karısına bu hu
susta bazı şeyler sordumsa da ka
dın bana tatminkar bir cevap ver -
mekten sakınmıştı. -
Yağmurlu bir günü müteakıp so

kağa çıkmıştım. Yüreğim sıkılıyor

du. Bulvarda dolaşırken birden gö
züme siyah elbise giymiş, başı önü
ne eğik ve yeni doğan bir çocuğa 
ait bir tabut taşıyan bir adam iliş
ti. Dalgın bir keder içinde yürü
yordu. Sisli bir sabahın içinde ge
çen şu vaka hüznümü uyandırdı. 
Bu sırada adam başım kaldırıp, 

bakmıştı. Kaldırmasile indirmesi 
bir oldu. Fakat i~ işten geçmişti. O
nu tanımıştım: Bu komşum Jak i
di. Demek o mezarcıydı. 

111 E rtesi gün ona merdivenler -
de rastladım. Duvara doğru 

sokularak ve korka korka basarak 
geçmek istedi. Heyecandan başının 
salfandığım gördüm. Durdum ve 
ona baktım. Sonra bütün bir dost
luk ve hararetle elini tuttum. O 
zaman başını kaldırdı. Tereddüt e
diyordu. Siyah ve iri gözlerinin bu
lutlandığını ve san benzinin kızar
dığını görüyordum. Birden kolu -
mu tutarak odama kadar beni gö
türdü, orada söz söyliyecek der -
manı kendinde bularak: 

- Siz mert kalpli bir delikan
lısınız, dedi. Sizin dost eliniz, üze

rime fırlatılan birçok fena bakış
lan unutturuyor. 

Oturdu ve daha ziyade açılarak 
konuşmaya başladı. Vaktile o da, 
diğerleri gibi bir mezarcıya rastla
dığı vakit irkilirmiş. Cenazenin ar
kasındaki uzun ve merasimli yü
rüyüş onu korkulu düşüncelere gö
mermiş. 

Ben ise o vakit yirmi yaşında i· 
dim, tereddüt etmeden bir mezar
cıyı değil bir celladı bile kucaklı· 
yacak safiyette idim .. 
Komşuma mesleğinin şerefli ve 

mukaddes olduğunu temine uğrq-

- Likin mösyö, dedi, mahalle
nin dedikodulanm görseniz. Hele 
üzerime dikilen o meşum ve fena 
bakışlar .. Ne olursa olsun mesele, 
karıma ve çocuğuma ekmek bul • 
maktır. Beni düşündüren bir tek 
şey var, mösyö; ben ve kanm, bun
d0an utanacak yaşta değiliz artık. 
Fakat genç kızlar öyle değil .. On
lar her şeyden alınırlar, hayalpe
resttirler. Zavallı kızım Marthe, bir 
zaman gelecek benim bu meste -
ğimden hicap duyacaktır. Beş ya
şıda iken meslektaşlarımdan birini 
iş elbisesile gördü ve korkudan hıç· 
kıra hıçkıra saatlerce ağladı. İşte o 
zamandanberi ben de o siyah elbi
semi ve mantomu merdivenlerde 
giyip, çıkarıyorum. 
Komşum Jak'a acıdım: ona bun

dan böyle odamda soyunmasını SÖ1 
ledim. 

rv 

E ski ve tahtalan çatlamış bir 
sandığım vardı. Bunu kom· 

şum kendisine gardrop olarak ıltul
lanıyordu, sandalın içi, gazete ta· 
a;ıtı~r:il"' '\İİslenınisti. Akşamlan i
tına ıle sıyali etbıseterııu ~- • . 
rak içerisine yerleştiriyordu. 

Bazı zamanlar, geceleri kabuslar 
geçiriyordum, eski sandığım duva
nn içinde bir mezar şeklinde uza• 
nıyordu. Bana oyle geliyordu ki, 
siyah şapka ve siyah elbise ve be
yaz kıravat içinden çıkıyorlardı. 

Şapka, karyolamın etrafında ke
sik bir baş gibi sinirli hareketler· 
le dolaşıyordu. Mantoya gelince ge 
nişliyor, genişliyor ve kocaman si· 
yah kanatlar gibi odanın içinde u· 
çuşuyordu. Beyaz kravatsa kuyru
ğu üstünde duran bir yılan gibi Jof' 
rılıyordu. 

Silkinince köşeye bakar ve ~ 
ki sandığın sessiz ve sakin bir hal• 
de yerinde durduğunu görürdünı. 

v 

B u çağlarda varlığım aşk ,,. 
hüzünuaver rüyalarla doltJ 

olduğu için bu kabustan hoşlanı
yordum ve komşum Jak'ı ölüleri• 
yaşadığı ve mezarlığın küf kokıl
~u taşıdığı için seviyordum. 
Akşamlan komşum soyunma -

dan evvel sandığın kenarına otutd" 
yor ve o günkü hadiseyi anlatıya"' 
du. Gömülen bazı bir genç kız O" 

lurdu. Zavallı çocuk veremden öl
müştü, ve o kadar zayıftı ki... sr 
zan bu bir ihtiyardı ve hazan _,,,. 
gin ve şişman bir adamdı. Heli 
bu şişman zenginler öyle' ağırdJt' 
lar ki sanki ceplerine altmıarıO' 
doldurmuşlar da mezara öyle gtdt' 
yorlardı. 

Artık, bütün tafsilata aşina ; 
muştum. 

Bazan komşum kederli gelifCll' 
O günkü vaka onu hırpalamıf*I" 
Bir akşam söz arasında şayet~ 
de onun sağlığında ölürsem, 
gayet dostane ve ihtimamla rııet#' 
ra indireceğini, söyledi. I' 

Bu ölüm ve olüler atmosferi 
rasında bir sene kadar oturdu.~~ıır 

Bir sabah komşum Jak görv-
medi. Sekiz gün sonra.. öln'l~ 
tü .. Iki meslektaşı onu kaldırı~ 
divenlerden indirirken ben de ~ 
nın eşiğinde idim Cenaze ine! 
basamaklar gıcırdıyordu. "-

Bu gıcırtı üzerine içlerindetl :i 
zun boylu, zayıfı öbürüne: A 

- Görüyor musun, dedi, 111 
cılara da kurtulus yok .. 
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Bugünkü . Hindistan : 

Giizel Sarkı 
1 

Söyliyen 
Polisler , 

Nevyork polis müdürlüğü, sivil po
lis hizmetinde çalıştırılmak üzere 25 
güzel ve genç kız aramaktadır .• Sivil 
polis olacak olan bu kızlar, iyi şarkı 
söylemeyi bilmeleri ve dansetmeleri 
lazımmış. Kızlardan bazılan yüksek 
aileler arasında dolaşacaklarmış, ba
zılan da gece eğlence yerlerinde şar
kı söyliyecekler ve dansedecekler
mi. 

ljt. 

20 nci yıldöniimü 
Bu sene birkaç devlet, 20 ncr yıl

dönürnlerini kutlayacaklardır. Lit
vanya, yıldönürnü kutlamıştır. Leton 
ya, yıldönürnü önümüzdeki 22 hazi
randa, Çekoslovakya 28 teşrinievvel
de, Yugoslavya 1 kanunuevvelde ve 
Finlandiya da 16 mayısta kutlaya
caklardır. Bu münasebetle bütün bu 
detvlerde, büyük merasim ve şenlik
ler yapılacaktır. 

., 

Otomobil Kazalarında 
Şoförlerin Hata ve 
Kusurları Nelerdir? 
~ ...... ~ YAZAN"""" I'" ~~ 
~ Avukat ve Şoför Kenan Üner ~ 
~ ~--Q aha evvel de arzettiğim veç- cağı tedbir, hiç bir zaman ondan 

beklenen neticeyi vermez. Bu hu
sustaki bilgisizlik, bir tehlikeyi at
latayım derken, daha korkunç teh
likelere kendini atmaktan ibaret ka 
lır. 

Firen bozukken, direksiyon, ve
rilen emre harfi harfine itaat et
mezken, lastikler her zaman patla
mak tehlikesine maruz buluurken, 
şoför sureti katiyede yola çıkmama 
lı, yolda böyle anzalar başgösterir· 
se derhal - ne bahasına olursa ol
sun - süratiasgari hadde indirmeli
dir. 

B ir şoför - hatta kullandığı 

Gandinin evinde yapılan akşam dualarından bir görünÜf * iki ağızlı kuzu 

hile, şoförlere düşen ilk va
züe, idare ettiği otomobilin kudret 
ve kabiliyetini bilmek, ondan kud
retinden fazla iş beklememektir. 
Bir otomobilin kudret ve kabiliyeti 
de tabiat kanunlarına bağlı oldu
ğundan - ameİi bir mahiyette de 
olsa - bu kanunlann doğuracağı ne 
ticeleri bilmiyen bir şoför halk ve 
memleket için bir beladır. Bu ka
nunların her otomobil üzerinde te
siri de arabanın ağırlığına, enine, 
boyuna, motörün kudretine bağlı
dır. Dünyada vukua gelen kazala
nn yansından fazlası, bu noktaya 
lüzumu kadar ehemmiyet verme
mekten ileri gelmiş ve gelecektir. 
Şoför, herşeyden evvel bu noktayı 
hiç bir zaman unutmamalıdır. Mer
kezi sikletin kaide haricine çıkma
sı, atalet hassalarile kuvvei anil
merkeziyenin nazara alınmaması, 
diferansiyelin - virajların iç taraf
ları gibi - kısa cihetlerde kendi ken 
dine firen yaparak, iki taraf teker
leklerinde ahenk tevlidi vazifesile 
icad edildiğinin bilinmemesi gibi e
hemmiyetsiz görülen şeyler, çok de 
fa birçok masumların ölü mile ne
ticelenir. Mesela firenin ne derece
ye kadar muntazam işlediğini, oto
mobildeki sürate göre kaç metre da 
bilinde vazife gördüğünü, ani mi, 
yoksa tedrici mi tuttuğunu bilmi
yen bir şoförün, tehlike anında ala-

makineden evvel - kendi di
mağımn serbestisinden emin olma
dıkç;:ı., direksiyona geçmemeli, aklı 
başka şeyle meşgul olduğu vakit, ih 
tiyatı son dereceye çıkarmalıdır. 

Filhakika direksiyon en mükem
mel bir sinir ilacıdır. Volan'a geçen 
her şoför, geçmeden evvel, tesiri al 
tında kaldığı hadiselerden yavaş ya 
vaş sıydılarak, bütün kabiliyetini 
tehlikeden kaçmağa bağlamalıdır. 

Çünkü, en ufak bir dikkatsizlik ken 
di için de - herkes için de ölüm de
mektir. Yine ayni sebeple bir şo
för, akli müvazenesini bozacak de 
recede müskirat kullanmaktan. ida 
re kabiliyetini azaltacak başka ha
reketlerden sakınmak lazımgeldiği
ni hiç bir zaman unutmamalıdır. 

Hindistanın En Cesur 
İngilterenin Padok Vud kasabası 

merasında geçenlerde iki başlı ve iki 
ağızlı bir kuzu doğmuştur. Şurası ga
riptir ki, kuzu hala yaşıyormuş ve 
iki ağzı ile otluyor ve meliyormuş. 

Baytarlar, bu garip hayvan ile ala
kadar olarak çok enteresan tecrübe
lerde bulunuyorlarmış. Kadını: Bayan Gandi * Bir milyondan Fazla 

M ahatmanın akşam dualan-
na serbest olduğum zaman 

lar ı:nuntazaman gittim. Musiki ve 
~Planan halkın sadeliği beni çok 
dıniendirdi. Bu toplantılarda hazan 
~a kuran okuyorlar. Dua biterken 
j ~rkeı;ı bir ağızdan "jairam, jairam, 
a.ı jaıram,, diyor. Sanskrit lisa-
!Unın kendine mahsus bir güzelliği 
~- ~~nra çocuk seslerinin billur 
h celıği, erkek seslerinin kalın A
h en~, cemaatin neşesi.. bunların 
epsı ayn ayrı güzel. 

~ bua bitince çocuklar ve kadınlar 
~~a Gandinin etrafını alıyor. 
:ru <laıına kalabalığı tetkik ediyo-

y nı. Oua zamanı kimsenin hususi
eti ~ 

0 
goze çarpmıyor. Hatta zayıf 

llluziarının ucu b .. ~~-·· al tı d , eyaz OL Lı=U -

c~ -~ keskin zaviyeler yapan, vü
ç · Une hendesi bir şekil verdiği i
hın Buda heykelini hatırlatan Ma
d~trna Gandi bile cemaatin bir fer 
c:l tnden başka birşey değil. Fakat 
dua biter bitmez hususiyetler mey
dana çıkıyor. Ve beni en çok Hin
hiı:lar!a nıüslümanlar işgal ediyor. 
tıslumanlar sıkı ve düğmeli set-

l'eler · · . d" gıyıyorlar. Başlarındakı Gan-
lt 1 ~erelcri ile hatları muayyen ve 
t'ıat.i bir hüviyetleri var. Hindula

~~ ~sk~. Romalılar gibi sanlı be
,.._ 0 rtulerile hatları muayyen ol
·•ıtyan .. h '1 • nıup em bir kıyafetleri var. 
ı:ı: :u kı~a:etlerin ayni zamanda 
ltı adar ikı tarafın zihniyet far-

ıt~1 gösterdiğini de hissediyorum. 
ll~~du zihniyeti geniş, derin, fakat 
lt1a:3e b~şlar, nerede biter, anla
lli" t~abıl değil, müslümanın zih-

... e ı ·d 
~ d a eta hendesi denilecek de 

G
e e kati hudutlar içinde. 

8 hdinin evine ziyaretlerim 
~ç s· de ona en çok yakın olan 
!inciı~a nıerakımı uyandırdı. Bi
'1ya. sı ~ahadev Desay ismini ta
da ~·katibidir. Bu kırk yaşların
~~ii ınau bir alimdir. Uzun, ince, 

l'\ıh ~ ba..kar bakmaz mystic ~~ 
1'1iz b· Şıdıgını derhal hissedecegı-
Qa.rı~~ ~darndır. Hayatını tamamen 
t·· 1nın h" · b" tın ,..,_: ıznıetine sarfetmış, u-
la ··•a.na ·ı y ll\ı§tı sı e Gandiye başını bag-
01ara.lt r. F'akat muharrir ve insan 
~lldaı/serjerinde ve çalışmak tar 
bir C 

1 
metot ve mantık tamamen 

(lfari~li~inki gibidir. Gandinin 
1~irıi b J ısnıindeki haftalık gaze-
l"r\ııL tı ada . · h '<{labe rn çıkarır, Gandının 
t·aşlıba ratını bu idare eder. Yani 
~r. ~ ... :~ bu çok mühim bir iş-

buıaşık ışbl~re yardım eder, hat-
llt· ıle y k 

ili ıncisi he . ı ar. 
b· l3aYan tnşıre Kasturbay, ya
dır liind Gandidir. Tamamen 

a11 b u kadını .. y 'd" y . ak ornegı ır. an-
gıb · arsan 
•irı~ hemen u ız her Hindu kadını 

0 
1~. o k:ada;u~ kaçacak zanneder 

~ lt'-<Iaı- 9eti ıtıce, o kadar zarif, 
oı•ttt.ırb•y'ın ~~Vırlıdır. Hem~re 

ll\a Yu ·• sına r 2li buruşuk içinde 

Yazan: 
~Halide Edip 

Hemşire Kasturbay 
(Bayan Gandi) 

ki bu güzellik serf manasında 
olduğu için daha caziptir. Ağzı.b~r 
nu minyatür gibidir. O da dışsız 
dir. Fakat kısık dudakları biraz 
hırçın, biraz mütehakkim bir ço
cuk ağzının ifadesini muhafaza et~ 

miştir. 
Uzaktan bakarsanız bir Japon 

statüsünü hatırlarsınız. Gözleri ta
mamen Japon karıdır. Arkasında 
en fakir Hindunun giyeceği pamuk 
bezi (sari) kendine mahsus 

bir zerafet veriyor. Hülasa güzel
lik yaratmak kabiliyet~. o~d~ hi~ 
bir riyazetle, sadelikle oldurulemı 
yen bir ihtiyaçtır. Onu görünce~ 
şını çevirip bir daha bakmamak ih 
timali yoktur. Göze bu kadar hoş 
gelen bu ihtiyar kadının omuzla· 
rının öyle bir eğilişi, bütün vücu
dünün hemen kırılacak gibi öyle 
bir inceliği var ki insana ister is
temez dikkat veriyor. Halbuki bu 
kadın bir pehlivanı yere vuracak 
meşakkate, zahmete göğüs ger-

miştir. İncelik ve zaaf sırf ~?~ye
sinin haricindedir. Ruhu olume 
kadar arkadaşının elini bırakmıyan 
sadık hayat yoldaşı ruhudur. Bu ka 
dını biraz tanıdıktan sonra Hindu 
kadınlarının bugün hala eşleri ölün 

e kendilerini nasıl yakmak iste-
c • • ld 
diklerini biraz anlar gıbı o um. 

B 
u kadın Mahatma G~n~i ile 

çocuk iken ev lenmıştır ve 
onun yer yüzünde bir tek sevmiş 
olduğu kadındır. Hatıratında bu ka 
dına çok dikkate değer sayfalar 
hasretmiştir. Kocasile beraber Ce-

b
• Airikada, Hindistanda hapse 

nu ı .. -
. . ihtilallerde beraber yuru-

gırmış.. . . 

"of' dedirmemiştir. Hemşire Kas
turbay Gandizm yolunda çalışanla 
rm ön safında olmakla beraber 
maksadın ideolojisi ile alakadar de 
ğildir. Bedbaht insaniyete hizmet, 

işte o kadar. 
Bütün Hindistan bu kadını can

dan sever ve herkes hürmet eder. 
Ve bütün bununla beraber kimse
ye, hatta Mahatma Gandiye baş eğ 

' miyen ve fikrini apaçık söyliyen 
bir kadındır. Bana Gandi taraftan 
bir müslüman dedi ki: 
"- Bayan Gandi, benim tanı

dığım en cesur kadındır. Bütün 
Hindistanda Mahatmaya karşı ko-
yabilecek bir tek odur!' 

..k- • 
Dedim ki: 
"- Siz fikrinizi Mahatma Gan

diye açık söylemiyor musunuzı.. 
Daima herkesin fikrini alıyor ve 
dinliyor.,, 
"- Doğru, fakat şimdiye kadar 

hazan bize yanlış görünen fikirleri 
bile zamıtnla o kadar doğru çıktı 
ki cesaretimiz kalmadı." 

U çüncüsü bu çiftin manevi ev 
Iadı hemşire (Miraban) dır. 

En son istatistiklere göre, Alman
yada 1937 yıhnda 1,100,000 muhtelif 

otomobilin sefer halinde oluduğu tes 
pit edilmiştir. 1932 de ise Almanya
da otomobillerin adedi 500,000 imiş. 

Daima yalınayak gezer. Başı tıraş
lıdır. Arkasında bir gömlek, bol bir 
etek ve soğuk gün !erde el örmesi -
bir hırka giyer. Başında bizim köy 
1ü kadınlar gibi bir örtü vardır. U
zun, sağlam bir vücudü, esmer, 
muntazam hatlı bir yüzü, çok kuv-

. vetli derin gözleri vardır. Yürüyü
şünde ve bakışındaki kati ifade a
dama bir köylü kadınını hatırlatır. 

Mahadev onu takdim etti. Konuş 
maya l>aşlayınca; ingilizcesinden 

iyi tahsil görmüş olduğunu anla
dım. Sesi kalındır. Kalın kaşları 
alnında kudretli kestane rengi göz 
leri vardır. Bir gün evin damında 
oturduk. Bana hayatını anlattı. Fa
kat sıkılarak: "Hayatımda ne var 
ki söyliyeyim ?" diyordu. 

Miraban Amiral Slade'in kızıdır 
ve en mutena ve moda bir muhit
te büyümüştür. Fakat bu muhiti 
hiç sevmemiştir Hayatlarını yal
nız zevke, eğlenceye verenler ara
sında kendini daima yalnız hisset
miştir. ( 3) 

"-Sosyete denilen hayattan her 
zaman nefret ettim." dedi. "Davet
lerden her zaman kaçtım. En çok 
atları, köpekleri ve musikiyi sever-
dim. Avrupadaki hayatımda daima 
içimde bir huzursuzluk duyardım. 
Ecdadımdan bir kadının Macar çin 
genesi olduğunu söylerler. Belki 
bu hissim ondan geldi ... " 

Bu kadın bu hayattan daima kaç 
mak istemiş, fakat kurtulamamış-
tı. (Romen Rolan) ın Gandi hakkın 
daki kitabını Pariste okumuş, der
hal Gandiye mektup yazmış, gel
mek istemiştir. Mahatma Gandi ce 
vabında onu bir sene bu müşkül 
hayata alışıp alışamıyacağını an-
lamak için Pariste o tarzda yaşama 
sım teklif etmi . Et e y • • • 

Eski Türk ve lslam eserleri mü· rastlanır nefis bir eserdir. Bu çeşit 
zesinde bulunan bu seccade Türk seccadelerin halıcılık tarihindeki va-
zevkinin, Türk sanatının yiiksekliği
ni ifade eden kıymetli ve eşine az 

sigarayı, hüliisa herşeyi terketmiş. 
Nihayet on senedir Gandinin muhi 
tinde en meşakkatli bir tarzda ya
şıyor. 

- Hıristiyan mı?. 

Omuzlarını silkti. Dinin onca is
mi yok. Dinler yok, din var ... Ya
ni insaniyete hizmete matuf bir 
maksat ile yaşamak, inandığını ha 
yatına tatbik etmek. 

Damm üstünde bir şiltede otu
ruyorduk. Gözleri ufku, şefkatle 

dolaştı: 

sıfları (Irmaklı) dır. Dedelerimiz ır
mağı ve yeşilliği bir tablo halinde 
daima gözlerinin önünde ve sedirle
rinde bulundurmak için bu çeşit ha- l 
lıları dokumuşlardır. Ortada bir ne- , 
hir ve içinde de balıklar vardır. Bu 
ırmaktan sağa, sola açılan ayakla
rın kucakladığı yerlerde güzel tar
hedilmiş ve bahar renklerile işlen -
miş bahçeler görünüyor. Renk ve 
manzara kaynaşmasından doğan bu 
tip seccadeler çok azdır. Seccade 
17 inci asra aittir. Bertin müzesinde 
de 17 incı ve 18 inci asra ait iki ır
maklı seccade va~dır. Fakat bizimki
nin desenini tutmadıkları için eseri
mize bir es olar.ak ul ilemezler. 

Hiç bir şoförün, ilerisini görme
diği hallerde, yerlerde makinesinm 
süratini arttırmağa da hakkı yok
tur. Sürat ve heyecan ne kadar tat
lı olursa olsun kimseye başkasının 
hayatile oynamak hakkını vermez. 
Görmek kabiliyetini azaltan herşey 
daima ihtiyatı çoğaltmak lüzumu
nu emreder. Bu sebeple ilerisini 
gcirmcğe mimi olan virajlarda - ki 
vırajlarımızın bemeıı hcp:>i t>oyle
dir - verilecek hız asgari haddi 
geçmemeli. daima devrilebilmek, 
yolundan başka bir otomobil veya 
bir insan çıkabilmek ihtimalini ha
tırdan çıkarmıyarak böyle vakitler 
de makinesini her türlü harekete, 
dimağını da bu hareketleri tayine 
müsait bir halde bulundurmalıdır. 

Ş oför her şeyden emin olma
dıkça süratini - en müsait 

yerlerde bile - elli kilometreden yu 

karı çıkarmamalıdır. Aksi takdirde 

ani tehlikelerin önünü almak her 

kula nasip olmaz. Böyle vaziyetler

de şoför ne kadar idareli, ne ka

dar kabiliyetli olursa olsun, kaza 

kendisinden ziyade kullandığı oto

mboilin o andaki - kestirilemiyen -

kahiliyetile karşısına çıkacak şeyin 

soğuk kanlılığına bağlı kalır ve 

kendisi çarpm.as::ı da. ona başkası 

çarpar ki, netice yine aynidir . 

Her viraj - ne mahiyette olursa 

olsun - şoföre ihtiyat emreder, sü

ratin fazlalığı nisbetinde çarpmak 

vedevrilmek ihtimali artar. Garip

tir ki, acemi şoför daha ziyade sii

rat düşkünüdür Vesika alır almaı: 

herşeyi bildiklerini,. her tehlikeyi 

atlatacaklarını zannederler. Bu se

beple de alabildiklerine koşarlar ve 

koştururlar. Ve hakikatte, memle
ket için en biiyük iı.fet bunlardır. 
Meşhur sözdür: "Cehlini bilmiyen 
insan kadar tehlikeli birşey yok
tur" ve bu tehlike bilhassa şoför
ler içm son haddi bulur. Tecrübe
ler önünde en büyük kazalarm bu 
şoför namzetleri elinden çıktığını 
kabul zaruretindeyiz. İnsan şoför
lükte eskidikçe, harekatı insiyaki 
bir hal ala:ak adeta makineleşir, 
zaman geçtıkçe dikkatini eskisi ka
d~r top~amağa ihtiyaç görmeden 
elı ayagı kendi kendine harekete 
başlar. Hatta gitgide öyle bir me
leke hasıl olur ki, önünde giden 
adamın arkasından bakarak ne t -

f d
.. a 

r~ a oneccğini sezer. ona göre ted 
hır alır ve bundaki ı· .. abet· k . -~ ıne en-
dı de şaşar. İşte tehlikesi en -
1 { .. 1 

az o 
an şo or er bunlardır. 

Jr.ı ___ _ 
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TOKATTA KURS: jBURSADA : BURSANIN YENi ŞEHRiNDE : 

Otomobil Kazalarinda 
Şoförlerin Hata ve 
Kusurları Nelerdir? 1

Y eşil Camiin 
Tamiri için 
Tetkik1er Başladı 

Bursa, (TAN) - Şehrimizdeki ta
rihi abidelerin muhaf;ızasına çalışıl
maktadır. Bunlardan ihtiyacı bulu-

nanların tamiri takarrür etmiştir. 

Kültür Bakanlığından gelen iki mi-

mar bu hususta tetkiklere başlamış t.. 

lardır. Bilhassa Yeşil cami, ve Yeşil 

türbenin esaslı surette tamiri nazarı 

dikkate alınacaktır. 
Vaktile Yeşil türbeyi yapmış olan 

usta, bilahare vukubulacak tamirler 

için yedek bir miktar çini bırakmış 

1 
bulunmaktadır. Tamirde bunlardan 

Tokatta bir model tayyaredlik kur- da istifade edilecektir. 
su açılmıştır. Kurs öğretmeni ens-

1 

pcktör Ali Aslan Ererdir. Resimde Kızllayın Yardımı 
talebe toplu bir hnlde görülüyor. Bursa, (TAN) - Orta Anadoluda-

HENDEKTE: 

(Başı 7 neide) bir birliğe ihtiyaç varken bir şe
hirde bile bu şımarık ve kazalı o-
yuncağın harekette serbest sayıl
ması ne demek olduğunu düşünme 
ğe bile hacet kalmaz. Bunun için
dir ki bir şoför kati bir zaruret ol
madıkça soldan gitmemeli, hele na
kil vasıtalarının durak yerlerin
de, ansızın birinin çıkabileceğini, 
yollarda giden tramvaylardan, bir
denbire birinin fırlayıp inebileceği
ni düşünmeden doludizgin koşma
malı, bir saniye kazanmak için 
tramvaylar arasından sıynlmağa 

ça}jblamamalıdır. 

Bütün bu mülahazaları hadisele
re tatbik edecek olursak şu esas ne
ticelere varırız: 

1 - Şoför, idare ettiğin makine 
yi, daima mürakaben altında bu
lundur. Bir kusur gördükçe onu !Sa 

lah etmeden yola çıkma!. 
2 - Kalabalık yerlerde motörü

nü ikinci vitese ver, hızını azalt! 

Bir Kızı Zorla 
Kaçırmak istedi 
iş Yarıda Kaldı 

ki zelzele felaketi şehrimizde büyük 
bir teessür uyandırmıştır. Kızılay, 

bir yardım programı hazırlamış, bir 
kaç koldan şehir içinde iane toulamı
ya başlamıştır. Setbaşı ilkokulu ta
lebesi, kendiliklerinden aralarında ~ 
ane toplamaktadırlar. 

Yenişehir dikiş yurdu ilk me7lmlarmı vermi~tir. 18 talebe diploma al
mıştır. Mezunlardan bir grubu muallimleri ile bir arada :örüyoruz 

G ariptir ki yapılan kazalar, 
kaza yerlerinin ihsas ettiği 

tehlike ile makusen mütenasiptir. 
Gidilen yerde tehlike çoğaldıkça ka 
za azalır. Filhakika şehrimizin hiç 
bir yeri Tünelbaşı ile Haşet kitap 
evinin arasındaki mesafe kadar teh 
likeli değildir. Fakat burada hiç bir 
kazanın vukuuna şahit olmadık. 

Bilakis görülen kazaların yüzde 
sekseni asfalt yollar üstünde olu
yor. Bunun da sebebi böyle dar ve 
kalabalık yerlerde halkın da. şoför 
lerin de dikkatlerini mütekabilen 
a7.ami hadde çıkarmak mecburiye
tinde olmalarıdır. Fakat şehrin dar 
ve lınzalı sokaklarında bunalan şo
förler serbest mıntakaya çıkınca 

tıpkı lalasından kurtulan çocuk gi
bi serbestisinin derecesini ölçme
den her türlü ihtiyatı elden bırak
mak meyli tabiisinde kalıyorlar, ve 
neticede ölçülerini kaçırarak kor
kunç kazalara sebep oluyorlar. Fil
hakika idaresi altında saatte yüz
lerce kilometre süratle gidecek bir 
kudret varken, bundan istifade et
memek her babağitin karı değildir. 
Her kudret, bir suiistimal vasıtası 
olmağa müsaittir. Bu tabiat kanu
nu, herkesi esir gibi kullanırken, 
Şişliden Kilyosa kadar arabalar, 
motosikletler, hatta otomobiller i
çinde birer emniyet memuru dolaş 
tırılsa, hatta her yerde sıra ile za
bıta kuvvetleri dizilse yine serkeş 
ve müfrit insanların tehlikeli sü
ratine çare bulmak mümkün de
ğildir. 

3 - Görüş sahan daraldığı nis
bette hızını indir. Bilhassa virajlar 
da, sokak başlarında önüne daima 
birşey ç1kacağını düşünerek ona gö 
re tedbir al!. 

Hendek, (TAN) - Hasan Şeyh 
köyünde' yarıda kalan gülünç bir kız 
kaçırma vak'ası olmuştur. 

Bursa, (TAN) - Galatasaray li
sesine mensup 50 kişilik kafile bura
dan dönmüşlerdir. Spor yapacak genç 
lerin gelemdiği ileri sürülerek kafi
le Bursalılarla spor temasında bulun 
mamıştır. 

• * Bursa, (TAN) - Çocuk Esirge-
me Kurumu reisi ve azası, bayramın 
ilk günü bizzat rozet dağıtmak gibi 
bir yenilik göstermişler, bu hareket 
halkın şefkatini artırmıştır. 

YEN1ŞEH1R : 

Dikiş Yurdu 

Mezunları 
Bursa Yenişehri, (TAN) - Trab

zon Biçki ve Dikiş yurdundan me
zun Bayan Muazzezin geçen sene aç
tığı dikiş yurdu ilk mezunlarını ver
miş, 18 kızımız diploma almıştır. Bu
rada ilk defa görülen böyle bir sanat 
yurdunda vücude getirilen eserler
den mürekkep sergi üç yüz kişilik 

bir davetli kütlesinin önünde açılmış 
ve ta~dfrle gezÔmiştir. 

40 yaşını geçkin olan Hurşit oğlu 
Kamil adında biri, Şamilin henü.z 
rüşde erişmiyen kızı Bcdiayı kaçır

mıya karar vermiş, daha evvel kız 
kardeşi Kevscri, onların evine gön
dermiştir. Biraz sonra da bir araba 
kapının önünde durmuş ve üç kişi 
Bediayı cebren alıp arabaya gindir
miştir. Kızın feryadını duyan bir 
komşu, arabanın arkasından kurşun 

sıkmıya başlamıştır. Arabacı atlayıp 

kaçmış, fakat diğerleri beygirleri 
idareye devam etmişlerdir. Köylü 
koşuşmuş, bilhassa Süleyman ve Os
man adında iki şahıs arabaya yak- 1 
la~ı§lar ve kızın bırakılmasını rica 1 
etmişlerse de "Vururuz, öldürürüz,, 
tchdidile karşılaşmışlardır. Bu esna
da kurnazın biri yalandan "Eyvah, 
Bedianın babası geliyor, şimdi kan 
dökülecek,, diye bağırmış, bunu du
yan mütecavizler Bediayı arabada 
bırakıp kaçmışlardır. 

MUGLADA MODEL TAYYA~E: 

• 
AKSARAYDA: 

Bir Eve Tecavüz 
Aksaray, (TAN) - Eski belediye 

ebesi Nebahetin evine geceleyin bir 
kaç kişi girmiş ve kendisine tecavüz 
etmek istemişlerdir. Nebahet ferya
da başlamış, bir dayak yemekle kur
tulmuştur. Müddeiumumilik tahki
kata başlamıştır. 

Muğlada üçüm~il ilk ok ul talebesi çok güzel model tayyareler ynpmak
tndır. Yukarıdaki resim ynvrulan ellerinde model tayyarelerle gösteriyor 

SUŞEHRİ: 

Köy Muhtarı Bir 

Kadını Yaraladı 
Suşehri, (TAN) - Uğvanis na

hiyesine bağlı Bolhat köyünde bir 
kadın ağır surette yaralanmıştır. Ha
dise şöyle geçmiştir: 

Köy muhtarile Şakir Yıldınm, bir 
arazi meselesinden dolayı kavga et
mişlerdir. Ayni gece muhtar, Şerif 
ve Şükrü adında iki kişi ile beraber, 
Şakirin evi yanında dolaşmıya baş
lamıştır. Şakir korkarak kaçmış, muh 
tar balta ile Şakirin evindeki kadını 
çok tehlikeli bir surette yaralamış
tır. Suçlu yakalanmıştır. 

BOZöYOKTE: 

Zelzele Felaketzedelerine 
Yardım 

Bozöyük, (TAN) - Kızılay şube

si, zelzele felaketzedeleri için iki giin 
zarfında epeyce iane toplamıştır. 

Bayan muallimler, kasabamızda
ki bütün evleri gezerek, kadınları ve 
çocukları felaketzedelere yardıma 

davet eylemişlerdir. 

KARABOKTE: 

inşaat ilerliyor 
Karabük, (TAN) - Demir ve çe

lik fabrikaları inşaatı çok ilerlemiş
tir. Fabrika sahasında bitmek üzere 
bulunan binalar vardır. Şehir gittik
çe genişliyor. Nüfusu da günden gü
ne artmaktadır. 

Şoförlerin en tehlikeli kusurla
rından biri de, seyrüseferin intiza
mını temin eden nizamları tatbika 
değil, öğrenmeye bile ihtiyaç gör
memeleridir. 

H iç şüphesiz, daha evvelden 
tahmin olunabilecek vazi

yetlerde yapılması icap eden hattı 
hareket tesbit edilmezse, otomobil 
idaresinde müthiş bir anarşi başgös 
terir. Bunun neticesi de ölmek ve 
öldürmekten başka birşey olamaz. 
Şurasını iyi biliyoruz ki, o nizam
lar, yapanların keyifleri için de
ğil, halkın selameti için yapılmış
tır. Sokakların hangi tarafından gi 
dileceği, kimin kime yol vereceği, 
bir caddeye nasıl girilip çıkılacağı 
evvelden bilinmedikçe şüphesizdir 
ki muntazam bir seyrüsefer tami-
ni ve binnetice ardı arkası kesilmi 
yen kazaların azaltılması müm
kün olamaz. Hatta, insanlığın ha-

• yatını korumak bakımından millet
ler arasında temaslar yapılarak bu 
nizamlarda birlik ve Ahenk kur
mak ta en büyük bir vazüedir. 
A vrupada bile öyle memleketler 
vardır ki, birinde sağ, Ötekinde sol 
taraf gidiş yoludur. Böyle umumt 

4 - Önünde ürkmüş birşey gö
rürsen derhal dur!. 

5 - Vesika alınca kendini §<>" 

för sanma, en az yirmi bin kilo
metre gitmeden şoför olamazsın! 

6 - Altındaki otomobilin kusu
runu öğrenecek kadar makineden 
anlamak ve daha sonra talimatna
menin seyrüsefere ait kısımlarını 

bilmek sana yeter. 
7 - Zihnin başka şeyle meşgul 

olduğu zaman volana geçme. 
8 - Karşında bir tehlike beli

rince, harekette ısrar etme, bir ke
narda dur!. 

9 - Korku ile ihtiyatı biribirine 
karıştırma. Bir hayatın muhafaza
sına çalışmak korkaklık değil, fa· 
zilettir. 

10 - Otomobil başkasına da ait 
olsa, sahibinin de~il, vazife hissi
nin ve mesullyetin esiri ol. 

ı ı - Otomobilini başkasına 11er 
me. Unutma ki bu yaramaz oyun
cak çok tehlikelidir. 

12 - Tehlikeye düşmeden ev· 
vel tedbirini düşün. Bir tehlikedefl 
kaçayı mderken başkasına düşme· 
Alacağın tedbiri tatbik etmeden dO 
ğuracağı neticeleri her zaman göz· 
önünde bulundur. 

BlLEClK'TE : 

Çocuk Bayramı 
Bilecik, (TAN) - Çocuk Esirge' 

me Kurumu burada ilk defa ol~ 
Ralkevi salonunda çocuklar için t>.~ 
balo vermiştir. Kurum, Halkevflll, 
de yardımile 42 fakir çocuğa ayi$ 
kabı temin etmiştir. 

Ondan sonra hiç birimiz suyun yanına gidemedik. 
İçimizden biri gömleğini çıkardı. Gömleklerini çıka
ran arkadaşlar bunları yırttılar, biribrilerine bağlıya
rak bir ip haline getirdiler, ucuna bir torba gibi bağ
ladıkları bir gömleğ suya attılar, bunu tekrar çekti
ğimiz zaman yaştı. Hepimiz bu gömleği emerek su
suzluğumuzu teskin ettik. Saatlerimizi o şekilde tan
zim ettik ki, her birimiz bir iki saat sırayla uyuya bili
yorduk. 

1 ~OGA.Z BOGAZ.A 
iSPANYA·~ARBiNiN -HA Ki Ki\~ 
NhliıRAıtt-$Hf!fi&!IW-H i KAX-E S 1 

miştiler. Onlar da gömleklerini ellerinde taşıyorlaf" 
dı. Yaralı arkadaş yarasını gömleğiyle sarmıya çalıf 
yordu. Ona yardım ettim: Oluk oluk akan :ıor· 

mızı kanı görünce : 

Sağımızda ikide bir patlıyan silahlar, arkadaşların 
düşmanı tahrik etmiye ve mühimmatının saklı oldu
ğu yeri keşfe çalıştıkları anlaşılıyordu. Bir zamanlar 
bizim pişdarlann tepede bıraktıkları habercinin ikide 
bir yaktığı meşale ile verdiği işaretleri seyrettim. Bu 
kendine ait olmıyan bir ihanet konuşması, bir te
cessüs konuşmasıydı, bu mavi yıldızların haşmetli li
saniydi. 

Kurşunlar bu defa aşağıya, önümüze düşmiye baş
ladı. Bizim bataryalar bir buçuk saat durmadan ateş 
ettiler. Şimdi artık düşmanın ateş ettiği yeri elimiz
le tutacak gibi biliyor, ve kurşunlarımızı düşmanın ü
zerine sıkıyorduk. Çayın yanında bıraktığımız yeri 
unutmadan, mütemadiyen ilerliyorduk. Makineli tü
feklerin, mitralyözlerin saklandığı yerin tam karşısı 
na geldik. Önümüzde, sabahtan t.eri üzerine ateş et
tiğimiz çeteyi bulduk. Üç silah deposu da biribirle
rinden teknik fasılalarla ayrılmıştı. Düşmanın bura
larda temerküz ettiğini düşünüyorduk. Öğleden sonra 
saat üçe doğru içimizden üç kahraman düşmana: 

- Ra! Ra! Ra! işareti verdiler. 
Pek yakınımızdan cevap geldi. Fakat bunlar otuz 

kişiden fazla değildi. Biz ikimiz aşağı çayın olduğu 

yere indik. Çayın öteki tarafında dört arkadaş duru
yordu. Renkleri, tıpkı yeni sürülen toprak' rengiydi. 
Dudakları kurumaktan çatlamıştı. Bunlara suyu gös
terdim, fakat yetişemediklerini söylediler. Aşağıda 

suyun yanında iki arkadaşımız, cansız yatıyorlardı. 

Bunlara bizim yaptığımızı anlattım. Gömlekleri elle
rinde olduğu için bizim yaptığımızı yapacaklar zan-
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nettim. Fakat işitemediğim bir cevap verdiler. Biz 
tekrar gömleklerimizi suya attık, suyunu içtikten son 
ra, diğer arkadaşlarımıza da verdik. 

Bizim bataryalar hemen de birdenbire susmuşlar
dı. Ayni dakikada düşman bataryalan dinlenmeden 
ateşe başladılar. Biz tereddüt ve huzursuzluk içinde 
idik, fakat üç tane üç motörlü bombardıman tayya
resinin, arkasında birçok "takip" tayyaresile beraber, 
Alto de Leon yüksekliklerinden gelmekte olduğunu 
gördüğümüz zaman vaziyeti anladık. Tayyare filosu, 
üzerimizde uçuyordu. Biz büyiık bir ümit içinde diiş 
mnnın üzerinden sakin geçişlerini görünce, "bombala 
rını bataryalara sıkmak için tasarruf ediyorlar" de
dik. Bunlar kafi derecede yüklüydüler. Zaman zaman 
dağların infilak tesirile sarsıldığını duyuyorduk. Fa
kat bu tayyarelerin mahiyetini önümüzdeki toprağın 
cesetlerle örtüldüğünü gördüğümüz zaman anladık. 
Tayyarelerin himayesi altında mı, yoksa kurbanı mı 
olduğumuzu anlamak için önümüzdeki ölüleri gör
mek lıizımgeldi. Böyle bir kararsızlık en mükemmel 
enerjileri bile eritir. 

İçimizden biri sordu: 
- Boş bir mide ve bağırsakla, insanın içindeki mo 

tör nasıl işler? 
Cevap veren olmadı. Bizim bataryalar, taburlar, 

tayyareleri görünce bütün nizamını kaybettiler. Düş 
man da bombalarını istediği yere atmak fırsatını bul
du. Tayyarelerin attığı bombalar yüz metre uzağımı

za düşiiyordu, maamnfih bize bir zarar vermediler. 

İkinci günü de aç geçirdik. Gömlekler her gün ıs
lanıp güneşte kuruya kuruya bembeyaz olmuştu. Ge
ce nihayet yeni kuvvetler geldi ve bize yiyecek getir
diler. Bu defa getirilenler sardalya kutuları değil, Sal 
mon balığı idi. Erkanı harbiyenin emriyle, yeni ge
len taburlar şafak sökerken daha emin bir mevkie 
yerleştiler. Bizim gerilememiz düşmana ricat ettiği
miz zehabını verdiği için tekrar hücuma geçtiler. 

Bunları el kumbaralarile yerlerinde tutmaya mec
bur olduk. Birçokları siingülernii çekmiş. kaplanlar 
gibi saldırmaya hazırlanmışlardı Bize yakın bir ça
mın arkasından, yüksek dallarının üzerinden bizim
kilerin üzerine ateş ediyorlardı. Yüzbaşile tabur ara
sında rabıta vazifesi gören bir arkadaşın kolu üzerin
den bir kurşun geçti. Kurşunu atanın kim olduğunu 
görmüştük, arkadaşlardan üçü bunun bir papas oldu 
ğunu söylediler. Bununla beraber üzerinde papas cüb 
besi yoktu. Biz de onun üzerine ateş ettik, onun vu
rulduğunu ve yere düşmek üzere olduğunu gördük, 
fakat borusunun ipi ağaca takıldı, bu suretle kendisi
ne dayanacak bir yer buldu. Ağaca tıpkı nümunelik 
bir meyva gibi asılmıştı, başı, elleri aşağıya sarkıyor
du. Rüzgar ikide bir ağacı sarstıkça, ceset bir asa gibi 
inip kalkıyor, adeta onu hürmetsizce sarsan ağacı 
protesto etmek istiyordu. 

Açlık ve yorgunluk yüzlerimizin manasını değiş
tirmişti, biz yalnız göz ve kulaktan başka birşey de
ğildik. Fakat yanımızdaki gruplar bizden daha peri
şandılar. Çünkü üç gündenberi bir damla su içme-

- Rengimizin neden kırmızı olduğunu şimdi atı" 

ladım, dedi. Kırmızıdan daha hakiki bir renk yok. de
di. 

Kuytu bir yere inmeğe karar verdik. Takviye klJ'1' 

vetleri geleli beri, bizim pişdar taburlar düşmandııt' 
kurtulmuşlardı. Yüzbaşı bizim indiğimiz kuytu nal'' 

taya yaklaştı ve seslendi: 

- Bizim topların üçüncü yaylım ateşini duyduğtY 
nuz zaman, hepiniz aşağı ininiz. 

Önümüzdeki grup bu emri, gözleri fincan gibi b~ 
dekalarından fırlamış bir halde dinlediler. İşitip işi 
mediklerini sorduk, tasdik yolunda yalnız başlB~ 
salladılar. Bizim bataryalar ateşe başlamadan d~r 
man tayyareleri geldi. Bu defa insan artıkları, b~ 
grupun önünde toprakta açılan kuyulardan fırlıı~1: 
gibi göklere uçuyorlardı. Bazı düşman pişdar tııy)ıı 
releri de filonun önünde uçuyordu. tı 

Bizim tarafta ses sada yoktu. Papasın ağaca ıı5~· 
kaldığı yerde karşısındaki ikinci hattın makineli ~ııl 
feklerile ateş teati edebilecek vaziyette idik. Escor~lf 
dağının üstünde güneş batıyordu. Kırmızı mor b~' 
tül, dağların üstünü kapladı. Siyah, kalın dumaP ~ 
lutları çamların üstünden yükseliyor, yanmış çıırtl 
kızı kokuları saçıyordu. 1'"' 

İşareti duyar duymaz yerlerimizden fırladık. fıı f.' 
aşağı inerken. yokuş çıkar gibi yorgun ve ağıı-?11\,ıt 
kadaşlanmın göğsünden omuzlarına doğru ?ır :ıııfl 
öksürüğü yükseliyordu: İlk üç top sesini, bırÇO f,f. 
takip etti, hakiki bir top muharebesi başlamıştı. f11' 
cak yarım saat sonra, ilk buralara geldiğimiz tD ı.ı~ 
bulduğum köye giden yolun üstündeki dağ k0 " " 

nun içine siper olduk·. ) •• cır 
(Devamı " 



imrililer Müdafaa için 
ücadeleye Giriştilet 

göaterd!kt.en IODft; tldcletll top •· 
1eflerlnln altmcla bunalarak ... 
Din branhlJnda, dallan ve ar
menlara çeldlmlflerdl. 

Ordu kumandam, Gimrlyl ap-
tetmekle, artık IOD zaferlnl de ka
zanl!Uf oldupna hükmetmlftl. 
Hattl. Kafku ordusu bqlwmall • 
dan•na gonderdill IDD raporda: 

(BOtibı bu i1JU ve ihtiWlerln 
blıt'JCa lmll1erlnden olan Gut Mo
banunet ile Şamil. ortadan lllln • 
mif.. ve Gimri de aptecHJmiftlr. 
Bu b6yük muvaffakıyetler, çarblm 
kuvvet ve kudreti bqaamda, bil
tün DaJlılann metrur ve anut bat
ı.mı ljmiftir. Artılr. iqana blt-
mif nazarile bUablllrlL) 

Demlftl Ve, etrafa daldan Glm-
rililerle çete harplerine Flfllıek 
askerlerine fazla telefat \fel'dirme
mek lçln kıt mevaiml geçlnclye ka
dar harekeU tatile lwv v.ermlt
u. 

* Ordu'kumandanınm bu dütün-
cesi kendini aldatmaktan başka bir 
,ey değildi. Gerek Dajıatan ve ge
rek Çeçenfstan halkının mal:rur 
başlan eğilmek fU tarafa dunun, 
Gazi Mohammedln bnh CIH ~inlQ 

köy köy clolafbnlank tefi* edil
mesi, bilAkia ballan çarJıla olan. 
kin ve ıaııs mprrınl bir bt da
ha .WVlendinDlttL 

Halk, Gut lfolaem.,. De Şaml· 
Un ... dbd'JOhmda, - nokta
ya kadar J11t8miJ9 ~ 
Fakat bu iki bqm ~ or
tadan ~ JaaJkln hla
.ıyabna tabii bir ıtar1111tı vernıiftl. 

der Beyi tanıyor w omm kaıaır1ıll 
fÖhNte Jıürmet ecllyordu. Buna hı. 
nam, Hamzat Bek'l ele~ 
alarak ona Adeta evlit m•melem 
~ 

B•m:r.at Bek, burada • muhite li
re • yübet tabalıtnı bitirdikten 
IODl'8, tekrar köyüne mlet etti. 
Bunzah sarayuı~ içkiye ahfl!Yf 
olcfulu için birkaç --..t, bol, bol 
pnp içmek. köyOnb bedtt .... 
araJan lçbıde, gezip ejlenmekle 
pçlrdl. 

Amcam İmam Allt Hamm Be -
kin pçtrdlll bu ba,..ta mubaliftl. 
Muhtıellf 1111n•lardll GllU bu hlre 
hayattan vuceçlrmek i8temlftl. 
Fakat cmmı 6Mrlnde bir temi' h11111-
le getlrememlftl. 

Aradan bir müddet geçtikten 10D 
ra, Gazi Mohammet, tuunnet meve 
ldlne ge1mlft palara batlamı1-. 

fÖhrett - tarafa afatetmlttl .• ttte 
o günlerde amca ile Nen otuı'up 

.. konUfUl'larken, Bamzat Bey, Gul 
Mohammetten bü)'iik bir hayran
lıkla bahaetmif: 

- Ne bahtiyar adam. Memleket
te biiylt bir fÖh1'et kazandı. 

Demiftl. .. AmıcaR bu fırsatı fevt 

···~ - iyi ,... itte .... bU bir .... 
olsan. Avar 18i'a1*1& ....... 
terefllz UetJerl bunda ia t&iblk 
edecelfne, Oul MollantftMıftfn fa.. 
zlletlnl taklit et. O zaman, 1m de 
ontpı 8il>1 bO,at bir adam olur • 

Diye cevap vermlftl. 
Bu cevap, Hamzat Beye klfl gel-

K O 
faMCAT: 

ltalyaya Bir 
P i Yumurta 
Gönderildi 
" ...... ,., ............... 

_... ....... Gev- batta ....... 
ımt ola thnıcatlak iJQIDurtalar Yu
..,..... ___..lndt&f Y..,_ ha 
......., olall bJa Bd ,as wıddr p 
_... balyaya ihraç olumnupr. Yu 
.,..,... ve ltaıyadala yeni l9telds 
~·Yum~ bumn
... apncm ltokJannı wfedecek
ı.mt .. mla ecllJorlar. 

, •• ı ... ııyo•llclcl 
l*ı • ~ taba komllJ'onu 
~· ~ brphk1ı 'ft 
tabi ...... JaPllaak lbncat 'ft 
ltballt lçJn IMlf'Ol\IDAD brama.- • 
.,. a&e • .,. ........... - .. 
rinde t.tJr.tkl« 1WIDlf 'ft bu m • 
meıeı.ta ,.,. ... lluq&. Mtlı} .... 

~· ICaranwnedeld mac1-.. 
rln tDJnm ~ de~, .. 

11nmt1a1a ................... 
nnda ..... banket~· Dan 

..... cllrtlerl clDIJertllİıl -- -IDltla oı.nk cttU IOOO - ._, ~ 

.. kundua derDmt - 1000. tlJld,. 
ı.m cifti c1D11er1ne aGN net-* ve 
taypnlma ...... 11,21 ......... -
tılnufbr. 

namım ~ DM1lftmaı 'ftl'llMltte. -.~-...~~._.~ .... ,... ....... 
dir. 

• ODADA: 
ROMALARDA : 

Kuzu Saflflan 

• 
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Başvekilimiz Atiria Yolunda Donanmamız 

İlkbahar Manev
ralarına Başlıyor 

Üvey Anasını 
Ve Babasını 
Öldüren Çocuk 

Kutup 
Kahramanlarının 
Rapoaları B. Celil Bayarın 

Yeni Beyanatı Aldığımız malumata göre, Deniz Borçka, (TAN) - Aralık köyünde Moskova, 25 (A.A.) - Tas ajansı 
Harp filomuz, ilkbahar manevralan- bir adam babasını ve övey annesini bildiriyor: 
na mayısın haftasında Marmarada öldürmüştür. Tafsilatı şudur: 23 Nisanda Sovyetler Birliği ilim 
başlıyacaktır. Manevralar Silivri ile 50 yaşlarında İlyas, hayli evvel Gü akademisi, umumi bir toplantı yap
Ereğli arasında yapılacaktır. 11 ha- lizar adında bir kadınla evlenmiş, ev- mış ve "şimal kutbu,, sahih istasyo
zirana kadar devam edecek olan de- velki karısından doğan on çocuğunu nunda kışlıyan kahraman ilim adain· 
niz kuvvetlerimizin bu son hareket- başından savmış, bunlara çalışmaları· larının raporlarını dinlemiştir. 
}erinde, bilhassa top ve torpido atış için arazi de vermemiştir. Çocukla- Evvela. ilim akademisi reisi Koma
tatbikatı yapılacaktır. nndan Hızır Çeliği de oturduğu ev- rov bir nutuk söyliyerek bu seferin 

Manevralar dolayısile, Marmara _ den atmak istemiş, bu yüzden arala- büyük ehemmiyetini tebarüz ettirmiş 
da bazı emniyet tedbirleri alınması rında münakaşa çıkmıştır. İlyas, e _ ve alınan neticelerin Sovyet ve dün 
için, dün, donanma komutanı Tilm !indeki baltayı savurunca Hızır Çe- ya ilmini zenginleştirmiş bulundu -
amiral Şükür Okan tarafından Deniz liğin bir dişini kırmıştır. Hızır Çe- ğunu kaydeylemiştir. 
Ticaret Miidürlüğüne bir tezkere gön lik te evvela babasını, sonra üvey Bundan sonra profesör Şmit kısa 
derilmiştir. Bu tezkerede, bütün ala _ ı anasını kurşunla öldürmüş, karako- bir hitabede bulunmuş ve müteaki -
kadarlann bu manevralardan haber la gidip teslim olmuştur. Hızır Çeli- ben söz alan Papanin, Kutupta kış -
dar edilmesi istenmektedir. ğin beş, İlyasın Gülizardan da beş lıyanların, kahraman Sovyet halkın 

Deniz Ticaret müdürlüğü, vapur a- çocukları vardır. dan ve şefi Stalinden ilham alarak 
centalarına manevra sahası ve tari- bütün güçlükleri nasıl yendiklerini 
hl hakkında malumat vermiştir. ERZURUMDA : ve nasıl zaferle döndüklerini anlat

mıştır. Fedorov, meteorolojik müşa-

BCJfvekil, iıtcuyoncla lngiliz Sefiri ile veclala1ıyor Halayda 
Seçim Bugün 
Başlıyor 

3 Kadını Yaraladılar 
Erzurum, (TAN) - Gölbaşında 

Çerkez.in umumi evinde kanlı bir va
ka olmuş, Hasan Basri mahallesinden 
saraç Ahmet, umumane hizmetçisi 
Ayşe ile çamaşırcı Haseneyi bıçakla 
ağır surette, sermaye Pervini de yum 
rukla hafif şekilde yaralamıştır. Va
ka, sarhoşluktan ileri gelmiştir. Ah
met tutulmuştur. 

hedelerinden bahsetmiş ve Şi

rov da hidrobiolojik araştırmaları 

ve merkezi kutup mıntakasında ya
pılan sondajlar neticelerini izah ey
ledikten sonra ayrıca 4350 metre de
rinlikte elde edilen deniz dibi nü
munelerini göstermiştir. 

(Başı 1 incide) bulunmuştur. B. Celal Bayar, bu 

um'u kabul ederek aşağıdaki beya _ müddet zarfında et işi için alınan 
natta bulunmuştur: tedbirler hakkında malumat almış, 

aynca valile parti işleri etrafında 
"- Yunanistana bir kere daha git 

mekten mütev~llit sevincimi söyler
ken, size yeni hiçbir şey öğretmiş ol
muyorum. Bu kadar tabü olan bir 
hissi teyide lüzum var mı? Türk mil 
letinin kardeşlik selamını ve dostluk 
rehinesini götürmek vazifesile mükel 
lef olan müttefik memleket mümes
sillerine Elen milletinin göstermek 

itiyadında bulunduğu kendiliğinden 

ve çok içten gelen pek derin ve heye 
can verici hüsnü kabulü daha evvel 
görmüş ve takdir etmiş olmak şere
fine nail bulunuyorum. 

Fakat bu defa iki türlü sevinç his 
setmekteyim. Zira mukayese kabul 
etmez bir surette sağlam olan Türk 
-- Elen dostluğu binasına bir taş 
hem de büyük bir taş - daha götürmi
ye davet edildim. Münasebetlerimi
zin esasını teşkil eden bu çok dina
mik dostluk, Balkan Antantı çerçe
vesi dairesinde bir ittifaka münka
lip olmuştur. Hatta, bu dostluğun 
zamanın yardımiyle, iki Balkan ve 
Akdeniz memleketinin moral birliği
ne doğru istihale etmesi mukadder
dir. Bu iki memleket, coğrafi vazi
yetleri itibarile olduğu gibi sakinle
rinin karşılıklı a.rzulan itibarile de 
biribirinin tabii imtidatları olarak 
telakki edilmelidir. 

A vrupanın öyle bir bölgesinde ya
şıyoruz ki, barışın menfaati ile bir 
bütün teşkil eden menfaatlerini ta
mamen müdrik bulunan dört müt
tefik memleket en mesut bir politik 

teşekkülü başnrmnsını bildiler. Bu 
teşekküle dahil olan memleketlerin 
her biri, harice karşı tam bir istik

ltıl muhafaza etmekle beraber, haki
katte tarihin kendilerine tevdi ettiği 
vazüeyi ikmal için biribirlerini kar
şılıklı olarak tamamlamaktadırlar. 

Bu işte, bu memleketlerin hükumet
leri için milletlerinin tabii temayül
lerinden mülhem olmak ki.fi gelmiş
tir. 

Atinada ikametimiz münasebeti
le, majeste Elen kralına derin tazim
lerimizi şahsan arzetmek ve Elen hü 
kumetinin mümtaz şefi aziz dostu-

muz Başvekil Metaksası - bu sefer 
bizzat kendi memleketinde - tekrar 
selamlamak benim için ve dostum 
doktor Aras için pek büyük bir şe
ref olacaktır.,, 

Yunan Sefirinin ıözleri 
Başvekilimizin refakatinde ola-

rnk hareket eden Yunanistanın An
kara sefiri, istasyonda kendisile gö
rüşen gazetecilere şunları söylemiş
tir: 

"- Başvekilinizin Yunanistanı zi 
yareti, Yunan milletinin Türkiyeye 
karşı beslediği sevgi hislerinin bir 
kere daha tezahüriine vesile olacak-

tır. Bu mlinasehctle Yunnnistanın 

şimdiden derin bir saadet duyduğu
nu ve misafirlerini büyük bir işti 
yakla beklediğini söyliycbilirim.,, 

Başvekilin dünkü tetkikleri 

Başvekil B. Celal Bayar, dün Pe
rapalasta bazı ziyaretler kabul et -
miş ve saat 16 da Halk Partisi vjla
yet merkezine gelerek yanın saat ka 
dar kalmıştır. Başvekilimiz burada 
İktısat Vekili B. Şakir Kesebirle va
li Üstündağı kabul etmiş ve kendile 
rile bir müddet görüşmüştür. Bu gö
rüşme sırasında Trakya umumi mü
fettişi General Kazım Dirik te hazır 

görüşmüştür. 

Başvekilimiz B. Celal Bayann Adana, 25 (Tan muhnbirniden) -
memleket dışında bulunduğu müd - Hatay kontrol heyeti reisi, seçimin 
det içinde, kendisine Dahiliye Veki- yarın başlıyacağını bugün ilfın eimiş 
ll ve Parti Genel Sekreteri Bay Şük- tir. İntihap suçlarını görecek olan 
rü Kaya vekalet edecektir. Başvekili mahkeme Yunan delegesi Artisidis 
mizin refakatinde bulunan Hariciye 
Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Ara- Fokas'ın reisliğinde teşekkül etmiş-
sa da, Adliye Vekilimiz Bay Şükrü tir. Mahkeme heyeti Belçikalı Jog -

ranj, Norveçli Reyme'dir. İntihap ko 
Saraçoğlu vekalet edecektir. misyonundan Yunanlı Dimitri Bu -

B. Celal Bayann tefekkürü dons ve İsviçreli Alber İskenderun-

Ankara, 25 (A.A.) - Başvekil B da seçimi idare edeceklerdir. 
Celal Bayar, Hakimiyeti Milliye bay Adana, 25 (Tan muhabirinden) -
ramı vesilesiyle gönderilen tebrik Hatay kontrol heyeti tercümanlıktan 
telgraflanna ayn ayn cevap ver - na dolgun maaşlarla Ganime, Hik -
mek imkansızlığı karşısında muka- met, Rcymon ve Kalender isimlerin
bil tebriklerinin iblağına Anadolu A- de dört Halepli tayin edilmişlerdir. 
jansını tavsit buyurmuşlardır. Türk mümessiller, buna itiraz etmiş-

lstikbal hazırlığı : ler, alınacak diğer on beş tercüman
lık için imtihan açılmasını istemiş

Atina, 25 (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan) - Başvekilimiz Celal 
Bayar ve Hnriciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arası karşllamak 'için, burada 
hararetli h(lzırlıkJar gör.ülmektedir. 
Dost ve müttefik devlet toprakları 

lerdir. 

lngiliz - Fransız. 
Temasları 

üzerinde, Türk misafirlerinin çok (Başı 1 incide) 
büyük ve candan tezahüratla karşı- şistanın hala mücadeleye devam etti
lanacağı anlaşılmaktadır. Bütün E- ğini bildirerek aleyhte rey verecek, 
len milleti, Başvekil ve Hariciye Ve- bu suretle de meselenin tasfiyesine 
kilimizin şahıslarında, Türk milleti- imkan kalmıyacaktır. Çünkü konsey 

ni samimiyetle selamlıyacaktır. kararlarının ittifakla verilmesi lazım 
Yunan hükümetinin hazırladığı dır. Lort Halifaks, bugün B. Avenolu 

programa göre, Başvekil Celtil Ba-
yar ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü kabul etmiş ve bir müddet görüş-
Aras, çarşamba günü saat 10 da A- müştür. 
tinaya muvasalat edeceklerdir. Sa- Anlaşılan B. Avenol bu güçliikleri 
at 11 de Yunan Karlı Majeste Jorj bertaraf etmek için temas ctmekte
Başvekili ve Hariciye Vekilimizi ka- dir. 

Harbiye Nazın Pariıte 
Son günlerde Maltadaki tahkimatı 

bul edecektir. Saat 11,30 da Yunan 
Hariciye Nezaretinde Basvekil ve 
Hariciye Nazırı General Metaksas 
ziyaret edilecektir. 12,30 dn General ziyaret eden ve daha sonra Sinyor 
Metaksas bu ziyareti iade edecektir Mt.issolini ile görüşen İngiltere harbi 

Saat 13,30 da Türkiye Elçiliğinde ye nazırı Hor Belişa bu hafta İngil
yemek yenecektir. Saat 16 - 17 ara- tere kabinesine raporunu takdim e
sında, Yunan Hariciye Nezaretinde decektir. İngiltere harbiye nazın, 
Türkiye - Yunanistan muahedesi im- Fransa Başvekili Daladye ile Pariste 
za edilecek, akşam 20,30 da Yunan 
hükıimeti namına Biiyük Britanya İngiltere sefaretinde görüşmüştür. 
otelinde bir ziyafet verilecek ve zi- Sefir Fipps tarafından verilen husu
yafeti bir suvare takip edecektir. si bir akşam yemeğinde yemeğe yal-

Perşcmbe günü saat 11 de Meç- mz Başvekil ve İngiltere harbiye na
hul Asker abidesi ziyaret edilecek zırı davet edilmişlerdir. 
ve çelenk konacaktır. Perşembe gü- Belişa yarın sabah Londraya döne-
nü, Majeste Yunan Kralı Jorj'un cektir. 
Başvekil ve Hariciye Vekilimizi öğle 
yemeğine davet etmesi muhtemel

dir. Ayni gün saat 18 de Maraton 
gölünde bir çay ziyafeti verilecek
tir. Saat 18,30 da Türk Elçiliği tara
fından bir akşam ziyafeti verilecek, 
ziyafeti bir suvare takip edecektir. 

Cuma giinü saat 11 de Yunan hü
kumeti adına Sunyon burnunda bir 
öğle ziyafeti verilecek ve ziyafeti bir 
süvare takip edecektir. Öğleden son
ra müzeler ve burada tarihi eserler 
gezilecektir. Akşam yemeği serbest 
bir surette yenecektir. 

Gece saat 10,30 da Kral tiyatro -
sundaki temsile gidilecektir. 

Cumartesi günü öğleden evvel ser 
best gezilecek, öğleyin Yunan Başve 
kili General Metaksas evinde hususi 
bir ziyafet verecektir. Akşam 19 da 
Başvekil ve Hariciye Vekilimiz Ati
nadan hareket edeceklerdir. 

Dönüşte Selanik yoluyla gelinecek 
ve Celal Bayarla Tevfik Rüştü Aras 
Selanikte üç saat kalarak, Atatürkün 
doğduğu evi ziyaret edeceklerdir. 

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 hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah (9,5 - 12) saatleri hakiki fu
karaya mahsustur. Muayenehane ve 
eve Telefon: 22398 - 21044. . ..................... . 

Satıhk Makine 
Transmisyonu 

• Ku1lamlmış 6 santim kalınlı -
ğında makine transmisyon şaft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mü-
racaat edinh:. 

• 

-<>----
MUGLADA: 

İlim akademisi umumi heyeti, ha
len Başkiristanda seçicilerinin yanın 
da bulunan Krenkel'e selamlarını 

yollamıştır. 

Nihayet reis Komarov'un teklifi ü
zerine, kutup kahramanlarının isim 

Model Tayyarecilik lerine izafeten bir mükafat tesisi ka 
Muğla, (TAN) _ Uçüncü ilk 0 _ rarlaştınlmıştır. Bu mükafat, üç se

kul çocukları model tayyarecilikte nede bir, kutupçuluk sahas~nda mey 
büyük bir meharet ve kabiliyet gös: dana ~etirilecek en iyi eser için veri
termektedirler. Bu mektebin beşinci lecektır. 
sınıf yavruları, çok güzel model tay- ---------------
yareler yapmaktadır. Model tayyare-
ler büyük bir aiaka toplamaktadır. 

* Sivas, <TAN) - Avcılar klübü 
yıllık kongresini akdetmiş, yeni ida
re heyetine başkan Mustafa, aza Hüs 
nü, Mehmet Erdem, Nuri Dursun se
çilmişlerdir. 

dır. 

İZMİRDE: 
Çocuk Hastanesi 

İzmir, (TAN) - Belediyenin, Tev
vik Rüştü Aras oulvarı üzerinde yap 
tıracağı 150 yataklı çocuk hastanesi
nin temel atma resmi yapılmıştır. 1 

26 - 4 - 938 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın halli 

1 2 3 4 o 6 7 8 9 l 
1 BIEILIEını ı ıyı 1:. •a 
2 EIYIEIR. s IF. iKI t iZ 
3 RIUIMIEILI 1 • Tlol 
4 AIBIAINl•ILli ILfl 
5 s•Nl•loll Kil IS -
6 E T •. M t Kltl••-
7 °IEIZIA N••IEIDJ.a 
8 •Ki ı ILIA. vıuızı•ıı 
9 lslflYIA 1Ml•lLITR ft 
ll •\ 9'1 A •loll_ U Jt 1 

1 

? 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

BUGlJNKU UlJUIAUA 
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 

ı•ı 
SOLDAN SAGA: 

1 - Bir böcek 

2 - Tunada bir Türk adası 

3 - Memnu - Ç'ocuk yemeği 

4 - Renk - Bayramdan evvel 

5 - Uzam suyu 
6 - Ormanda çoktur - Motl5r işl 

7 - Çağlıyan 

8 - Ne sıcak ne soğuk - LAkırdl 

9 - Oturmak - Bir Aza 

10 - Erkek - Yemek satılan y« 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bir nevi halk ~kısı 
2 - Nezir - İrat 

3 - Habeş bilyüklerlne verilen 
Denizde yaşar 

4 - İrat - Bir nevi vahşi bayvall 

5 - LAkln - Mollanın başı 

8 - Renk - Yemezler içmezler 
7 - S€yretmek - Erkek adı 

8 - Erkek adı 

9 - Bir nevi salata 

10 - Kuşta vardır - Göz rengi 

Zührevi ve cilt bastalıkl 

., Hayri Om 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağa 
·11rşısında No. 133 TeJefoo: 

'~AT"-



TAN 
26 - 4 - 938 --, ................ -----------------------------· GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : •STANBUL 

D. No: Semti ve MahaLlesi Sokağı Emı<ik No: 

2093 Yeniköy 

2096 Yeniköy 

faslak cad. 

Maslak Cad. 

E. 16-18-20 
22-24-26-28-30 

E. 52 

2936 Galata Kemankeş Kara Leblebici ve Kahveci E. Y. 3 
Mustafa Paşa Çıkmazı No. taj 32/ 2 

3532 Üsküdar Selamsız 

4220 Yeşilköy Umraniye 

4702 Galata Şehsuvar 

4752 Kınalıada 

4763 Şişli 

6082 Koca Mustafa Paşa 
Altı Mermer 

6453 Çengelköy 
8039 Beyoğlu Şahkulu 

E. Toptaşı 
Y. Gündoğdu cad. 

Çekmece cad. 

Şimşir 

Engiirülü 
, 

Livadyası 

Hürriyeti Ebediye 
Cad. 
Tramvay 
istasyonu 
Atlama taşı 

Lokmacı Kfışit 

E. Caddei Kebir 
Y. Galib Dede 

' 

E. 355 
Y. 395 

mahallen: 393 
E. 13 Mü. 

E. 9-9 Mü. 
Y. 17-19 

48 
Ada: 38 

Parsel: 5 
E. 99-101-

103-105- ve 4 
Mahallen 

99-101-103 
E. 69 Y. 55 

E. Y.1 
E. 543 Y. 547 
Mahallen 21 

Cinsi ve Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K. 

Içinde meyva fidan
ları bulunan etrafı 

tel örğü ile çevrili 
12662 metre arazinin 
a His. 
6959 metre arsanın 
i His. 

1000 Kapalı 

zarf 
520 Açık ar

tırma 

3 No: lu dükkanın 

sırf mülk Şerbethane 
ve Berber gediklerin
den yalnız sırf mülk 
Berber gediğinden 

münkalib mahallin 
1728 sehimi itibariyle 
346 sehim ile bedele 
inkılap eden vakıf 

mahallinin 17-30 
Hissesi 
166,50 metre arsa 

10660 metre altı kıta 
arsanın i His. 
51 metre arsa 

229,50 metre arsa 

1463 metre arsanın 
9/120 His. 

1000 Kapalı 

zarf 
260 Açık ar

tırma 

600 ,, 
620 .. 
350 ,, 

900 
" 

Bahçeli ahşap hanentn 
2/3 His. 280 .. 
Bahçeli ahşap hane 710 ,, 
Üstünde odası olan 
dükkanın 309/ 1440 
His. 860 

8049 Büyükdere Lambrinos E. 77-79 İki kulube ve meyva 
ağaçların, müştemil 

2296 metre bahçe 500 ,., 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on giin müddetle satışa ~ıkarılmıştır. İhaleleri 6-5-938 tarihine 

düşen Cuma günu saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

l&tanbul ikinci Iera Dair~riftden: 
Deniz Levazım Satlnalma Komisvonu ilanları Nestor veledi Efrem'in malı olup Ka- 1 

tina binti Hocasardan istikraz eyle- ••••••••••••••••••••••••••••• 
diği 3100 liraya mukabil vefaen f~ 
rağ eylediği ve tamamına 1928 lira 

takdir edilen ve senede nazaran bir 
tarafı Lazari fınnı, bir tarafı Kadri

ye dükkanı, bir tarafı Araksiye ar

sası ve tarafı rabii tariki am ile mah 

dut Yenişehir Tatavlada eski Dere

boyu yeni Dereboyu ve Akarcı cad

desinde eski 111-113-115 yeni lu5-103 

ve 9 No. larla murakkam mukadde

ma arsa elyevm iki bap dükkanı (dük 

kanlara belediye tarafından konulan 

No. ları halen 79 - 81) müştemil bir 
bap hanenin nısıf hissesi ile yine ta

mamına 2187 lira takdir edilen Ta-

tavlada Yenitehlrde Dereboyu cad-

desinde bir tarafı simitçi Hasan fın

nı, bir tarafı Lazari dükkanı, arka

sı Rıza paşa sokağı, bir tarafı bazan 

Anika varisleri, hazan sütçü Dimltri 
karısı Evdoksiya haneleri, tarafı ra

bii tarikiam ile mahdut eski 109 ye
ni 101 No. lu (belediye tarafından 

konulan No. hilen 77) bir bap fırın 
1 

maa arsanın nısıf hissesi borç veril- , 

memesinden açık arttırmaya konul- ,1 

muştur. 

Dükkanlar ve ev 95 metro murab- , 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalnla komısyonundan. 

1 -Tahmin edilen bedeli 5511 lira 20 kuruş olup 21 nisan 938 tanh!nde 
yapılan münakasasına talip zuhur etmeyen 12 roda katranlı ve 26 ro
da çelik tel baladın pazarlıkla münakasası 28 Nisan 938 tarihine müsa
dü Perşembe günü saat 14 de Ankarada Vekalet binasında müteşekkil 
Komisyonumuzda icra edilecektir. 

2. - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gir
mek isteyenlerin de mezkiır gün ve saatte 413 lira 34 kuruşluk ilk te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları.1196 (2340) 

• . . 
1 - Tahmin edilen bedeli (14970) lira olan (60) ton benzin, 30 Ni

san 938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11.5 de pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (1122) lira (75) kuruş olup, şartnamesi Ko
misyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 2346 

,.. 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 4 o. o o o Liradır_ 

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

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 

adet mükafat vardır ••• 
Şimdiye kadar binlerce kiılyl zengin eClen t;u 

piyangoya tıtirak etmek suretile siz de talilnizl 

Levazım Amirlii!i lli\nl•~ 1 
k liahcıoğlunda Topçu naKuye u
t Ulunda mevcut 1300 adet benzin 

B~r doktorun şayanı hayret keıfl 
solmuş ve buruşmuı bir cllde 

ba arazi üzerinde olup 10 metre mu

rabbai aralığı ve 128 metre murab

baı arsası vardır. Fırın ise 97 metre I 
murabbaı arazi üzerinde ve 123 met

re murabbaı arsas_ı vardır. Yeni 103 

No. lu dükkanın zemini çimento şap 

lıdır. Her ikl dükklnm önleri came- 1 

kln ve istor kepenklidir. Arkaların- ' 

da f ınn tarafından kullanılır tulum· l 
balı kuyuyu havi bir ahır mahalli ve j 
ayrıça kapısı olan iki oda, bir tatlık, 

bir mutbah mevcut olup bunların f 

üzerinde birinci katta 4 oda ve bir .. ••••••••••••••••••••••••• 

deneyiniz. 

enekesi ile 439 adet gaz, zeytin ve 
sade 'P yağı tenekeleri 28 Nisan 1938 
ı.'rşeribe günü saat 14 de Topanede 
aı:· 1r. Satınalı1hr Kt>. da pazarlıkla 
1~~7aktır. Hepsinin tahmin bedeli 
ra _Jra 32 kuruftur. Teminatı 22 li-

g• ~;> kuruştur. Tenekeler Okulda 
oruleb·ı· k l\. ı ır. iste lilerin belli saatte 
0

• na gelmeleri. (2301) 

----::--..------------------~ 
Harici Askeri Kıtaat 

ilanları 
....... ~........ 1 
ao Uteahhidin nam ve hesabına 1 
taooo kilo pamuk çorap ·ipliği müna 
llll sa;ya konulmuştur. Beher kiloou-
7s rı tahmin edilen fiyatı 153 kuru~ 
~14 santim ilk teminatı 3459 lira 38 
&U~Ştur. ihalesi 12.5.938 Parşembe 
ttı~ u saat 11 dedir. Evsaf ve şartna
derı 1 bedelsiz olarak her gün öğle
~cırn llonra M. M. Vekaleti Satınalma 
tir~isyonundan alınır. Eksiltmeye 
\re 3 .~le~_in 2490 sayılı kanunun 2 
"~ı~ncu maddeleı'lnde gösterilen 
tlırı le ve teminat ile birlikte belli 
lt-ıe~e saatinde Ankarada M. M. Ve
!tleıert Satınalma Komisyonuna gel-
~ "825,, "2262,, 

·~ ihtira ilanı • 
ttrı~ava Vesaitinin yere inmele
?tıahre k~lavuzlamak için kayma 
1936 ~ı ballz,. hakkında 31-3-
11'1~ günlü ve 3650 sayılı ihtira 
r acaatı "H . . . e hı • ava vesaıtmın ye-
~irı k t'tıelerinde kılavuzlamak i
ltırıdaaYtna mahreki baliz., hak -
'ayıı1 ~1~3-1936 günlü ve 3651 
lıatlaruı tıra müracaatı ve "Rota 
Sile t 1 temin etmek için mür-
01arı ;~1batı,, hakkında alınmış 
sa ... l -12-1937 " l"' 2362 .rı ı lht· gun u ve 
lttı tın ~ra beratı bu defa mev-
l'(i e l'l:OJ\ k 
d ferağ tna üzere ahere dev 
ı~rı ~lip Veya icar edileceğin -

tııat h olanların Galatada, 
tllti anında, Robert Ferriye 

l'acaatıarı ilan olunur.

ı. /\dala 
ıtell\ r Sulh 
<>ıu ~i~e t mahkemesinden: Mah 
8-t Seııelin e;ek~sine el konmuş olan 
2l .. ~llaırı espıt olunan eşyasının 

"' \t a Ve · ~tılrnes· evın müzayede ile ki-
~~ ı.up ~:karar verilmiş oldu 
~ ~ü ların 5-.5-938 per 

llu . &aat 14 dil ia Yiikac:1a z den 16 ya ka-
&llıt ~o. ıu ağloç Paşa sokağın-
ları :~ rnern E!Vde hazır bulunacak 

\lt\U?. (7ı:~ara nıüracaatlan i-

Gençliği iade Ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakaca~ fen- 1 
nin en son zaferini ilan edıyor: 

Bunışukluklann yalnız · se
bebi zuhurunu değil, onları iza
le etmek çaresini de bulmuşlar
dır. Bu sayede anneler, hatta bü
yük anneler bile gençliklerinin 
taze ve açık tenlerine nail ola
bilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki 
kadınlar, gençliklerinin buruşuk· 
suz ve yumuşak ciltlerine kavu
şabilirler. Buruşukluklar. ihti
farladığtmızda teşekkül eder. 

Ihtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt. bunlarla beslenince 
yeniden gençlefir ve tazeleşir. 
işte, Profesör DoktQr Stejskal 

tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafından fevkalade 
malt feda.klrlıklarla temin edil
mi~. "Biocel,, tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülisası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastaha
nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka· 
dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşuklukla
rın kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanı
nız. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşmi§ 'Olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah noktalan eritir, a
çık mesamatı sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu-

tdaresinde Viyana Universitesin· 
de yapılan tetkikat ve taharri· 

vatın şayanı hayret semereleri~ .. 
..... nf P~öriin keııfi hAkkındaki bu- ., .,,usatm bevazlatır .. 

L. BA y ANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kurut alacak, ayni zamanda kıymettar 

ükaf atları bulunan T okalon müsabakasına ittirak 
~l\kkını veren bir bilet takdim edecektir. 

sofa, vardır. ikinci katta bir salon 
ve bir tarasadan ibarettir. Elektrik 
ve terkos tesisatı mevcuttur ve 9 
No. lu arsanın içinde kuyu vardır. 
Bina kirgir ve zemin kat pencerelerı 
demir parmaklıklıdır. 

Fırının zemin katı: Zemini tahta 
döşeli bir antre ve metrük bir halde 
fırın kütüğü ile harap bir teqAh ma
halli ve cephesi demir yaprak k~ 
peklidir. 

Asma katta: Zemini malta döşeli 
bir çimento odası, bir makine ve cep 
hede bir sofası vardır. Birinci katta 
bir sofa üstünde 3 oda, bir harman 
odası ve arkasında bir miktar bahçe 
ve arkaya bir kapısı vardır. Satış pe
şin para iledir. 

Bu gayrimenkul mallann prtna
mesi 19.5.1938 de herkesin görmesı 
için Divanhaneye asılacaktır. 

Birinci arttırma 30.5.938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar icra edilecek ve bu art
tırmada verilen bedel gayrimenkul
lerin tamamlanna takdir olunan kıy
metlerden vefaen mefruğ nuıf hisse
ye ait miktarın yüzde 75 ni bulduğu 
takdirde en çok artırana ihale edile
cektir. Böyle bir bedel elde edile
mezse en çok artıranın taahhüdü ba
ki kalmak şartile arttırma 15 gün da
ha temdit olunarak 15.6.938 tarihine 
müsadü Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar yapılacak ikinci arttır
mada 2280 No. lu kanun nazara alın
mak üzere en çok artırana ihale edi
lecektir. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin mu 
hammen kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu vermeğe mec
burdur. 

ipotek sahibi alacaklılarla di~er 
alakadarlann gayrimenkul mallar ü
zerindeki haklarını, hususile faiz ve 
masrafa dair iddialannı ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde vesaiki 
ile birlikte dairemize bildirmeleri, 
aksi takdirde tapu sicilinde yazılı ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma-
sından hariç bırakılacakları ve art
tırmıya iştirak edenlerin prtname 
ve evrakı tetkik ederek bütün ma
lumatı alDUf ve prtlan kabul etmiş 
addolunacaklan, fazla malQmat al
mak istiyenlerin her zaman 937 /5037 

----------------:-:---~~~-:------- No. ile dosyasına müracaat eclebile-
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lıtanbul cekleri illn olunur. cneo> 1 

Satınalma Komisyonundan : Emniyet Sandılı MildürlQünden: ' 

1 
_ Gümrük Muhafaza memurlan için 50 tane kaputun 9--5-938 pa- Haydarpafa Liseli Tarih muallimi 

_ .: at 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Bay Emin Alinin 20 9 93'7 tari-
zartesi gunu Isa tutarı 575 lira ve ilk teminatı 45 liradır. hinde Sandığımıza bıraktılı para için 

2 _ Tasın anan verilen 25974 numaralı Bonosunu 

1 
evsafı komisyondadır, görülebilir. 

3 _şartname ve kaybettilini söylemiftlr. Yeııi8i veri-

il 
. gun·· ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle Galata eski lece-''inden eskisinin hükmü olınıya-4 _ lstekl erın & 

ithalat gümrüğü blnasmdald komisyona gelmeleri. (2273) cajı ilin olunur. 

Kütahya Icra Memurluğundan: 1 TASFİYE HALİNDE BULUNAN 
Açık artırma ile paraya çevrilecek MILLfOTO T. A. Ş. 
mal: Kütahyada Mecidiye mahalle- Tasfiye Memurluğundan: 
sinde ikametgilhı meçhul Derunizade T f" h 1. d b 1 Milli to . as ıye a ın e u unan o 
Ahmet oğlu Abdullaha aıt tapunun T A ş h' ed 1 h ti umi-

ih 5 d 99/ 41 
. . . ıss ar ar eye um 

930 mart tar 2 numara a . 1938 1 M 27 inci . . . yesı senes ayısının 
sayıfasın~a. kayıtlı ikı katlı bır bap cuma günü saat 14 te İstanbulda Pan 
hane ve ild kıhım arsa. pıncta .Elmadaj caddesinde N omi

YemfnJ Haftfma: Ve Vlrdz oflu ko apartımanının ı numarab dalre-
elyevm fırıncı Mehm~t. Yesan 1'.a- sinde toplanacağından hissedarlar bu 
harya oğlu ve Cıbırt oglu elyevm; or- to 1 tı d t 1 lar 

Ib ahi Arkası p an ya ave o unur • 
man fen memuru . r m. Ak İşbu heyeti umumiye toplantısına 
Benli oğlu ve Hatumye elyevm; • iştirak edecek olan hissedarlar dahi-
tekke Halit arsasile mahdut. . . 

Cephe kumı 10 metre uzunluk ıı_ nizamn~enın 26 ncı maddesi mu-
7 t d rinlik Bir tafhk bir mut- cıbince malik oldukları hisse senet
f,;:e ~ e iki~ bir salon bir he- lerini toplantı tarihinden 10 gün ev
li, =nci r.tta Ud oda bir salon ve vel İstanbulda Şirketin merk~zi o
hell mevcut olup tapu hududu da- lan Elmadağ caddesinde Nomiko a· 
bilinde sol tarafta 80 metre murab- partımanınm 1 numaralı dairesine ve 
bamda arsa arkada 220 metre mu- yahut Pariste, Provans sokağında 59 
rabbamda arsa ~evcuttur. Kıymeti numarada Bauer Marchal ve Şsı. ban-
1150 liradır. kasına tevdi ve ralacaklan makbuz 

işbu hane ve arsalar dahil olarak mukabilinde duhuliye varakası veril-
21 mayıs 938 cumartesi saat 12 de mek üzere 3 gün evvel şirketin mer
Kütahya icra dairesinde satılacaktır. kezine teslim etmeleri icap eder. 

Şartnamesi 30 Nisan~an itibaren Ruzname 
açıktır. Alıcı olanlar 37 /887 sayılı 1. - Tasfiye vaziyetini izah eden 
dosyamıza müracaat edebilirler. tasfiye memurlan ve murakip ra-

Artırma bedeli peşindir artıracak porlannın okunması ve tasdiki. 
olanlar %7 buçuk nisbetinde nakden 2. - Tasfiye memurları tarafın
para veya banka mektubu verecektir. dan tanzimedilen bilançonun okun-

Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ması ve tasdiki 
alakadarların ve gayrimenkul üze- 3. - Tasfiye memurlarının ibrası. 
rindeki haklarını hususile faiz ve ~ 4. - Tasfiye müddetinin bir sene 
masrafa dair olan iddialannı ilin ta- daha uzatılması. 
rıhinden itibaren 20 gün zarfında ev- 5. - Tasfiye memurlannın salahi-
rakı müsbitelerile beraber memuri- yetlerinin tespiti. 
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar. 

Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamesini o
kumuş ve lüzumlu izahatı almıt ve 
bunlan tamamen kabul etmiş ad \"e 
itibar olunurlar . 

21 Mayıs cumartesi saat 12 de 
gayrimenkul üç defa tellal marifetile 
bağrıldıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini tecavüz etmek prttır; böyle 

Tasfiye memurlan. 

bir bedel elde edilemezse artırma on 
bet bün daha temdit edilir, yine böy
le bir bedel elde edilemezse 2280 sa
yılı kanun ahkamı cari olur. 

Gayrimenkul kendisine ihale o
lunduktan sonra bir hafta zarfında 
parayı yatırması lazımdır. Aksi tak
dirde ihale fesholunur. Ve gayri 
menkul tekrar artırmaya çıkarılır . 
Aradaki zarar ziyandan ilk müsteri 

~ 

tamamen mesuldü:-. 1şbu eve talip o-
lnnlar Kütahya icra dairesine müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur 

,,. Dr. IHSAN SAMI ...._ , .. -------11111 
iHTiRA ILANI Bakteriyoloji Liboratuarı 

"Demiryolu Posta vagonu,. 
Umumi k•n tahlllttr frengi nok · hakkında alınmış olan 5/ 8/ 934 

tal n•urından (WHaermu ve günlü ve 1829 sayılı ihtira be-
lc•hn tHmOllerl) k•n kUreyv•tı u 
yılm .. ı Tifo ve 111tm• h•.Ulıkl•r• ratı bu defa mevkii fiile kon-
t .. hlal ldr•r b•lı•m cer•h•t kHu · ınak üzere ahere devril ferağ ve-
rat ve au tlıhllıttı Oıtra mlkroakopı ya icar edilecettnden talip olan-
huaual •ıııar latlhurı kanda Ora. 1arın Galatada Iktısat Hanında. 
..kar KlorOr KollHterln miktar!•· Robert Ferri'ye müracaatları i-
"""" t.vlnl Dlv•nyolu No I'' lAn olunur. 

Tel 20981 ·----------



Boşu Boşuna ıstırap Çekti 

alınca bütün ağnlarmm, hemen geçtiğini gördü. Neş'csi yerine geldi. 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet taba'\'Vüllcri hr.r 

rahatsızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

GRiPIN 
bulundurursanız kendinizi biltün hastalıklara karşı sigorta etmiş olur

sunuz. İCABThı"DA Gtl'NDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

~EKTA 
PAT 1 

l 
lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltilıabla
rında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavi

sinde daima muvaffakıyetle şifayi temin eder. 

$ N URALLI 

25 I nce sigara 

20 Kalın sigara 

KUR US 

- ~- -
--~ 

AGA-BALTIC Havalar serin ve yağmurlu gidiyor ... 

'~ 
'· 

Radyosu ile 
bütün 

dünyayı 
dinleyiniz. 

Kendinizi iyi muhafaza etmeniz kôfi değil, ancali 
hergün bir kaıe S E F A L 1 N kullanmakla sıhhati· 

nızı sigorta edebilirsiniz. 

Toptan satıJ deposu: lstanbul Sultanhamam Ham
dibey geçidi No. 54, perakende satıı yeri: Galata 
Bankalar caddesi RADYOFON mağazası ve Anado 
lunun bütün ıehirlerinde acentalarımız vardır. 

ıa 

"OA1MA 
TİRYAKİ 
iÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
rad1r. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

1 -12 Iik ambalajlar içerisindedir. Taklitlerinden aakrnmız. 

Jandarma Genel IÇomutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen "35.000,, metre
den "45,000,, metreye kadar "22,900,, lira değerinde vasıf ve örneğine 
uygun yazlık elbiselik kumaş 3/5/9 38 Salı günü saat onda kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt.
meye girmek isti yenlerin "1717 .. Ura "50,. kı.;ruşluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektul:>unu ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif 
mektubunu belli gün saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olmalarL 

"1082,. "2101,. 

·------------------------~-------------------· 

~~~~====:~~~ ~ıu ~A~tJ~ı~~ıkK 
MiDE 

EkJilik, Şiıkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsakları alıştırmaz. İş 
tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşa
bih isimlileri ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

................... el~•ı ......................................... ~, 
Denizbank Denizyolları 

işletmesi Müdürlüğünden: 

KARADENİZ POSTALARI 
1 Mayıstan itibaren Karade

niz postalarında aşağıda yazılı 

değişiklikler olacaktır: SALI 
POSTALARI gidiş ve dönüşte 
Zonguldak İnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon ve Rize
ye uğrıyarak Hopa'ya kadar gi
decek gidişte ilaveten Tirebo
luya ve dönüşte Paza(a uğra
yacaktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gi
diş ve dönüşte İnebolu, Ayan
cık, Sinop, Samsun, Ünye, Fat
sa, Ordu, Giresun, Görele, Trab
zon ve Rize'ye uğrayarak Ho
pa 'ya kadar gidecek ve dönüşte 
ilaveten Of ve Akçaabad'a uğ
rayacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ve 
dönüşte Zonguldak, İnebolu, 
Gerze, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun. Vakfıkebir ve 
Trabzona uğrayarak Rizeye ka
dar ve dönüşte ilaveten Siirme
ne ve Tireboluya uğrayacaktır. 

(2339) 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Edvar Sinanyan ve No
bnr Sinanyan Masasına ait Alacak
lar hakkında İfliıs İdaresince veri
lecek izahati dinlemek ve icap eden 
kararları vermek üzere alacaklıların 
4-5-938 çaşamba günü saat 14 de 
dairede hazır bulunmaları gelmedik

NASl"Q llACl NAS 1 R 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TET

KİKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BİR FORMOL-
DOR. KANZUK NASIR iLA
CI en eski nasırları bile kö· 
künden çıkarır. Ciddi ve taya
m itimat bir nasır ilacıdır. 

İNG1L1Z KANZUK 

ECZANESİ 
BEYOCLU _ ISTANBUL 

Doktor Aramy.or 
ŞARKKROMLARI T. A. Ş. DEN: . 

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

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

Kromları T. A. Ş. Ergani - Maden adresine müracaat eylemeleri Uııll 
olunur. "2235., 

~ri hkdirde ya~~cak i~erin g~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
geceği bilinmek üzere idare karari
lc ilan olunur. (7160 

Sahibi ve umumi neşrıyatı ıdare eden: Ahmet Emin YALMAN 111 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbıt9· 


