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BAŞMUHARRiRi: AHr-tET EMiN YALMAN 

Yunanist8nda Büyük Siyasi Tezahürat 
Başvekilimiz, Bu Sabah AtinaCJa PARTi GRUPU TOPLANOI 

Vekillerimiz, Her Tarafta 7 l l ~ l"'k ı· Ut • • • ~e ze e e a e ıne grıgan 

HararetlelstıkbalEdılıyor Kögler için Hükiimet 500,000 

Aklın 
Hakimiyeti 

~hmet Emin YALMAN 

Geçenlerde (Yeni dinlerin 
teuıubu) batlıklı bir Y•· 

IU yumıftım. ( ideoloji) adı al
bncla ortaya çıkan yeni dinlerin 
biribirine Ye hür fikirlere kartı 
te.amühtüzlüjünden bahseder
ken dedim ki: "Yunan Ye Roma 
i.)emjnin, hür fikirleri ve teaa
nıühü yük.ek tutan bir medeni .. 
Jeti YVCIL Hiriatiyanlık üç asır
lık bir mücadeleden sonra bunu 
boidu. lmanhk on üç asır müd
det Hirittiyan kiliaeainin yarattı
iı karanlıklarda geriledi. Bqün 
Jelli bqtan ayni neYİ tehlikeler 
h.tsöatermiftir.,, 

Bu yazı üzerine (Hıristiyan bir 
Türk) imzalı bir mektup aldım. Mek 
tup sahibi fU sözleri yazıyor: "Maka
leniz merakımı mucip oldu. Demek ki 
... luristiyanhk ~te üt
liu fikirleriniz TÜrk lııi1St1YaniUına 
çok fena bir tesir bıraktL Bunu du
yacak yun dahili ve harici yabancı 
hıristiyanlara da fena tesir bıraka
cağına şüphem yoktur. Bize anlatı
nız: Anglo Sakson medeniyetinin 
tekimülü üzerine hırlstiyanbğm müs 
bet bir rolü olmamıı mıdır? Katolik 
kiliaesi, Fransız ve İtalyan medeni
l'etlerinin ilerilemesine bir imil değil 
nıidir? Sırf bir ilmi münakaşa bakı
Jnından dÜfÜDcelerinizi anlamak isti
Yorum. Buna dair sizden bir makale 
hekıi:yorum.. 

l lk bakışta, ~yle düfiinülebi
lir: Dinin medeniyet üzerin. 

deki tesiri, bir gazetenin günlük ya
~ elverifll sayılacak bir mevzu 
cleiudir. Gazete bilgi sahasının ebe
clt davalarile değil, günün meselele
tfle utrqır. 

Fakat biraz derine gidersek tea
~~ ve hürriyet davasmm bugünkü 
--..ıılığın en mühim mevzuu oldu
hııu görürüz. Dahi~e Vekili Şükrü 
~ bir sene evvel Milletler Cenıl
•..q kürsüsünde söylediği nutukta 
~davayı tok geniş bir zaviyeden 

Ya koymuıtu. 
tea. dava, aklın serbest hW
~ ıneselesidir. Dü§iinen insan
h .. ~da bundan ziyade alaka u
A~•bilecek bir mevzu yoktur. 
~ hikimiyetinin yannını kurtar
«l1t için dün bu hakimiyetin geçfr
ta.;: tehlikelerin mahiyeti hakkmda 
llt ~da berrak fikirler bulunma-

ll dır. 
~ UIÜJl yeni haftan bir sol dini, 
~i dini ,eklinde dini otoriteler ltu 
~ or .. On üç asır hıristiyan kilise
lllt ~ kalan akıl, üç, dört asır
~uluı mücadelesinden sonra S, ~ir düşmek tehlikesindedir. 
' Y•ni Ehlisalip muharebele
~ cİ )~ııi otuz sene muharebeleri-
'Ütürınek için türlü türlü ağlar 

)01', 

P.! -ıı bütün insanların f>. ·· d~ 

'B.Celil8ayar,9Mayısta Liralık Tahsisat lstigecek 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. P. B. 1\1. M. Gru- Iealan dinlendikten sonra kürsüye gelen 

Beıgradızı·yaretEdecek pu bugün (26 Nisan 1938) Antalya mebusu Başvekil vekili ve Dahiliye Vekili Şükrü Ka
Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. ya f eliket sahasında yapıJan tetkikleri an-

Son günlerde Kırşehir ve havalisinde vu- )attıktan sonra bugün açıkta bulunan bu 
kua gelen hareketi arzdan pek büyük zarar· köyJer halkının kış gelmeden en·eJ birer ça
lar görmüş ve evler ini kaybederek çadır al- tı altına girmelerinin hükiımetimizce esaslı 
tında kalmış olan köylerimiz halkı hakkında mukarrerattan bulunduğunu beyan ederek 
kış gelmeden hükumetçe ne gibi tedbirler a- hükumetin bu hususta aldığı tedbirleri şu 
Iındığına dair Antalya mebusu Rasih Kaplan suretle hulasa etti: 

Halk, Serezde ve Selanikte Türkiye 
Başvekilini Heyecanla Selamladı 

ve Kırşehir mebusu Lôtfi Müfit Özdeş ve ar- 1-Felaket mıntakasında yaptırılacak ye
kadaşlan tarafından verilen takrir üzerine, ni köylerin tesisinden evvel ileride halkımı-
açılan müzakerede takrir sahiplerinin müta- (Devamı 10 uncuda) 

General M etahain AMcıra ziycuetine ait bir ltahra 

Südetlerin · 
Son Talepleri 

Reddedildi 
Çeioslovalrya ff ilrdmefl, 

Anayasaya Aykırı 

Teldlfle ri labul Etmiyor 
Prag, 26 (Hususi) - Çekoslovakya 

hükumeti, bugün Südet Almanlar li
~ -1a..:.m,. Almaalann_ .~ 

7ft tef1dJ ettikleri ülliiliii tam muh 
tarlyet verilmesi ve Çekoslovakya 
hükumetinin harici siyasetini değiş-

,A tina, 26 (Hususi surette giden ar- kasabalarda trenin durduğu sıralar- lirmesi için söylediği nutku tetkik 
kadaşımızdan) - Başvekil B. Celal da mahalli belediye reisleri tardın- etmiş ve bu noktadaki taleplerin Sü
BayarJa Hariciye Vekili B. Tevfik dan nutuklar söylenmiş, Ş~ekili - detlerle hükumet arasında konuşma 
Rüştü Aras, Maiyetlerindeki zevatı miz te§ekkür cevaplan vermiftir. zemini teşkil edemiyeceğine karar 
ve Türk devlet adamlarının beraber- Makedonya umumi valisi namına Ki- vermiştir. Hükumet, ancak .Çekoslo
lerinde gelen Yunanistanın Ankara rinis, Atina sefirimiz Ru,ep' Eşref vakya esas kanunu dairesinde Südet
elçisi B. Refaeli hamil hususi tren Unaydın ve diğer hiik1lmet mümes _ lerle konuflllaya hazırdır. Anlaşılan 
bu sabah Elen arazisine girmiş ve silleri vekillerimizi huduttan istik • birkaç gün sonra Batvekil Hodza bir 
saat 23,30 da Selaniğe varmıştır. bal etmiıletdir. nutuk söyliyerek Henlayn'in nutku-
Başvekil ve Hariciye Vekili hu - Heyetimiz, Sel8nihıte de ayni coş- na vecap verecektir. 

duttan itibaren bütün kasabalarda kun tezahüratla istikbal edilml§tir. Bütün matbuat, Südetlerin Karls
büyük tezahüratla karşılanmış, hü- Tren Sel.inilde durdulu müddet zar badda toplandıkları son kongresinde 
kiımet memurları, asker ve halk ta - fında Başvekil B Celil Bayar Yu • Almanyanın elini görmekte ve Hen
rafından selamlanmıştır. Muhtelü fl>eı>amı 10 1mr.uda ı layn'in nutkunu takbih etmektedir

Hat ayda intihabat 
ler. Sağ cenahın gazetesi olan Pon
delni bu nutku "küstahça bir nutuk,, 
diye tavsif ederek bütün Çeklerin 
buna kal'§I "asla!" diyeceklerini an
latmaktadır. 

Kırşehirde 4 Zelzele Daha 0 1du 

Bütün Devlet Daireleri 
Çadırlara Nakledildi 

Vilayet Merkezinde Birçok Binalarda 

Çatlaklıklar Göfiil~ Halk Enclpcle 

N Üfusa Kayıt Jş)erİ Dün U:~~=.\:~~; ~"'ı:::. ;;:~ :.:;:;~:::::"'::.~Pg1i: ~::uP··~:yeo:ulanadraa:a"tıiarkmalıkınazcır g'o.ı:-ru··ıdu··. 
hükumetinin "Slovak Popolist par- ~ 

T 1 d . "' 1 • tısi ile anl8§mak" istediğini bildir • arkadaşımızdan) - Zelzelenin fası- hastalar diğer pavyonlara nakledildi. amam anama ıgı çın miştir. lasız denecek şekilde devamı, Kır - Dört mektep binası her an yıkılmak 
fl>namı 10 tıtıct&daJ şeliir havalisinde ciddi bir endişe ha tehlikesine maruz bir vaziyete girdi. 

S • B •• B 1 ------------- vası yaratmaya başladı. Akpınar, Köş Kırtehirde bütün devlet daireleri bo 

eçım Ugun aş ıyor ker ve Çiçekdağı köylerinde bugün şaltıldı. Muhtelif devlet te§ldlitı a-
r..a.-. yeniden dort zelzele oldu ve sarsıntı çıkta kurulan 75 çadırda çalıflyor. 
yvmıınnlt Alman lar vilayet merkezinde de büyük tah Akpınarda enkaz altında kalarak 

Kontrol Heyeti T eşkilitı Kuruldu, 
36 Mıntakaya Rey Sandıklan Kondu 

Şampiyonunu da 

Yendi 
Talinde yapılmakta olan A 

Greko - Rumen ıüreş pmpiy ası 
müaabakalannda ~;: Mehmet. -
zilmüzü ıüldilren• · ' Jer alıyor. • 
lır slklet 1Bmpi7on~n ikinci kar 
fl}afmannda da •aJe~ ettJ#i-,. 
nJ bUd1ren tellraf habfi:t. şudur: 

Talin, 21 (A.A.) - Türkiye alır 
alklet pmpiyonu Çoban Mehmet fkln 
cJ karıılapnasını Alman pmplyonu 
Ehret ile yapmış ve bu rakibini .de 
13 dakika 38 saniyede kucakla:np 
yere çarptıktan sonra tuşla yenmiş 
tir. 

llıferalnli Ahmet IÜref esnasın 
IBkatlandı~n ~ bırakmış ~ 
tır. 

ribat yaptı. yaralandıkları için hastaneye kaldı-
Kırşchir hastanesinin sari hastalık (Devamı 10 uncuda) 

Bursa Yolunda Bir Facia 

Bir Otobüs Devrildi, 
15 Yolcusu Yaralandı 
Bursa, 26 (TAN) - Bugün saat ıyuvarlanmıştır. Yolculard d- dü 

1 ı a B Y . h. l .. an or 
. e u~sa - enışe ır yo u uze- ağır diğerleri hafif surette yaralan-

rınde fecı bir otobus kazası oldu. mışlardır. 

Dördü ağır olrftak uzere 15 yolcu ya- Şofôrle mu · · b 
ralandı. Tafsilatını bildiriyorum: avınane ir şey olma • 

iti '8ır •Yduıiık bir saha os 
~(1 ~tecrübeleri D , . • 

)Ola lit~ci istifade ed , y , 
daıııık Yo di. Ne~ ki bu..~ 
ltrbeat .:--· Hır.J~ kil\ n~. büyü to4 .... bir wBriinif 

Uç0nc0 tUJti FinJAhdi::rah Perttu
nen Türk Erlıiınenl 19 dakikada tuıla 
~ftir. t~ defa malıJdp olan Erk 
1rfMı ~979 utramı,ıır. 

Saat 11 de, Bursadan 15 yolcu ile mıştır. Bu sırada otomobille yoldan 
Yenişehre hareket eden şoför Nec - geçmekte olan nafıa fen memuru, a
deün 96 numarah otobüsü, Bursa ile ğır yaralılan alarak Bursa hastanesi 
İnegöl arasındaki Ilıcak boğazını ne getirmi§tir. Biraz sonra ·· d i 

k d" l gon er. geçer en, ıreksiyonu tekerleklere en bir araba ile de diğer yaralılar 
b~ğllyan demir yay kopmuş ve oto- Bursaya getirilmiş ve tedavi altına 
bus idare edilemiyecek bir llale gel- alınmıştır. 

arasında asırlarca · 
(Devamı 1 O uncıı4a) lYu111 10 uncu aylada] ,,. tJ!il!i!lll!!!!!!!M!!!lll•Hiliii!!i!liiil!!i!!!ii!i!!~ miştir. Araba, bir kaç saniye sonra Hlditeye müddeium il"k 

da iki metre derinlikteki hendeğe mUftur. Tahkikat yapı~~~ 
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Wl§~llU 
No. 42 Y aıon : M. SIFIR 

Büyükçek~eceKomed
yasınn Son Perdesi 

DENiZ ve LIMAN : DNiVERSİTEDE: 

Deniz Yolları Bu Kanserle Müca
Y az Çok Daha dele Haftası 
Kısaltılacak Tertip Ediliyor 

BELEDIYEDE : 

Eminönü 
Meydanı Mayıs 
Başında Açılıyor 

Adliye Teşkilatı 
Kadrolarında 
Değişiklikler 

Ankara, 26 (TAN Muhabirin -
den) - Adliye Vekaleti teşkilat 

kadrolarında yapılacak değişik -
likler hakkındaki kanun Iayihası 
m~dlse verilmiştir. Layihaya gö
re hlkimlik mesleğine girmek is
tiyen hukuk mezunlarına verile -
cck maaş 25 liradan 30 liraya çı
karılmaktadır. Merkezde, ceza evi 
ve tevkif işleri umum mildiirliliil 
ihdas edilmektedir. Bazı memur -
tarın maaşları da artırılmakta, ha 
kim muavinlerinin ilk maaşları • 
nın 35, hakimlerin 40 liradan haı 
lama!lı teklif edilmektedir. 

Arkadaşımız Avni Bey, ca
sus Cemalden ayrıldığı za

man ortalıkta.ki vaziyet çok garip
ti. Biz de sevinç içinde idile, casus
lar da ... Biz de hazırlanıyorduk, ca
suslar da... Biz de sabırsızlanıyor
duk, onlar da... Oynıyacağım o-

yunu Mehmet Ali Beye anlattığım 
vakit gülmekten katılmıştı: 

- Emin ol, kardeşim, dedi. Bu 
iş Mülilzim Bland'ı nekadar kızdı
racak ve küplere bindirecek ise ku
mandam da o kadar güldürecektir. 

Merakla sordum: 
-Neden? 
- Anlatayım: Kumandanın Bar-

baya itimadı hala yok. Dün akşam 
üzeri Bland, aldığı tertibatı anla
tırken kumandan güldü ve: 
"- Tertibat güzel, fakat acaba 

Barbanın verdiği haberler doğru 
mu? Benim bu işte hfila şüphem 
var.,, dedi. 

1 

Bland, telaş ile cebinden Sami 
imzasile Avni Beyin Cemale verdi
ği taahhüt senedini çıkardı ve ku
mandana gösterdi: 

- İşte kumandanım, kendilerin
den imza bile alınmıştır, dedi. Hiç 
merak etmeyiniz. Bu cephane ve 
silahlar çantada keklik gibi bi
zimdir. 

Kumandan yine güldü, ve: 
- Gordonun ve senin ısrarınız 

üzerine Barbayı bu işe soktum. Bir 
feY yapamazsanız Barbaya verdi -
ğim paralan size ödeteceğim, diye 
ye cevap verdi. • 

Eminim, bu iş duyulduğu za
man kumandan biraz kızacak, a
ma, 90k ta gülecek, benim kanaa
tim bu._ 

Q gün cumartesi günü idi. O-
yunun birinci perdesi baş

ladı. Arkadaşlar hep vazüe ba~ın
da ... Avni Bey, sahte motör sim
sarı Cemal Beye akşam üzeri git
ti ve bir kenara çekti. 

- Her şey tamam, dedi. Motörle
riniz, yarın akşam karanlığında A-
narşa köyü hizalarında bulunacak 
ve sahile sokulacaktır. Ağabeyim 
binbaşı Sadi Bey, bizzat orada bu
lunacak ve yanaşılacak yeri kırmı
zı bir fenerle motörlere işaret ve
recektir. Bu işaretin görüldüğünü 
motörlerden biri korna çalarak an
latacaktır. Bunu gidecek kaptanla
ra bilhassa tenbih etmenizi ve bir 
yanlışlığa meydan verilmemesini 
ağabeyim rica ediyor. 

- Merak buyurmasınlar. Hiçbir 
yanlışlık olmıyacaktır. Çünkü mo
tör lerden birinde ben bulunacağım. 
Emrettikleri işareti de ben verece
ğim. 

- Bir de ağabeyim biraz rahat
sızcadır. Acaba Akçaşehire gidin -
ciye kadar motörlerden birinde ba
rınacak bir yer ayrılması mümkün 
müdür? 

- Hay, hay emrederler. Kendi
lerine rahat bir yer hazırlatırım. 
Merak etmesinler. 

Avni Bey, rolunü bitirmişti. O 

gün akşam üzeri Mehmet Ali de 
Çerkez Bekir Sıtkının geri çağırıl
dığını ve iki motörlü kara mavna 
ile iki kayığın pazar günü öğle vak 
ti Topaneden ve yolda bunları tut
mıya tahsis edilen makineli tüfek
lerle donatılmış dört askeri mo
törbotun da Mülazım Bland'ın e
mir ve kumandasında olarak deniz 
iissünden hareket edecekleri habe-

Denfzyolları İdaresinin Trak va
puru mayısın on beşinde limanımıza 
gelecektir. Trak vapuru İstanbuldan 
Mudanyaya 2,5 saatte gidebilecektir. 
Temmuz sonunda. Sus isimli gemi de 
limanımıza gelmiş olacaktır. Bu va
pur da, İstanbul - Bandırma yolu
nu 3,5 saatte katedecektir. Ağustos 
nihayetinde de, Mersin hattına tah
sis edilecek olan Etrüsk isimli gemi 
gelecektir. 

İstanbul Üniversitesi kanserle mü- Valde hanının yıktınlması yann 
cadele komitesi dün rektör Cemil Bil bir müteahhide ihale edilecektir. Ha 

Yeni gemiler gelince, Bandırma 

hattına yapılan gece seferleri kaldı
rılacak ve Mersin hattı iki gün bir 
geceye indirilecektir. 

'ı' Bu münasebetle, demiryolu tari-
felerinde de değişi.klik yapılacak -

rini getirmişti. İbrahim ile Aleko tır. 
da Barbanın yanına gelmişler ve DenizyoUan idaresi bir mayıstan 
cephanelerin İngilizler tarafından itibaren Karadeniz postalarında da 
nasıl tutulduğunu seyretmek için değişi.klikler yapacaktır. Salı posta
bir otomobil ile Anarşa köyü sahil- ları gidiş ve dönüşte Zonguldak, İ
lerine gitmiye muvafakat ettiği nebolu1 Sinop, Samsun, Giresun, 
müjdesini getirmişlerdi. Planım Trabzon ve Rizeye uğrıyarak Hopa
noktası noktasına ve arzu ettiğim ya kadar gidecek, gidişte Tirebolu
glbi işliyordu. ya, dönüşte de Pazar'a uğrıyacaktır. 

E rtesi sabah şoför Saip ve Tah 
sin Efendilerin otomobille-

ri Taksimde biz.i bekliyordu. Saip 
Efendinin otomobiline Müştak, Sa
dık Efendilerle ben bindim. Husu
si surette içi beş numara bir lamba 
alacak büyüklükte yaptırdığımız 

ve camlarını kendimiz taktığımız 
kırmızı fenerle bu işte lazım ola
cak diğer vasıtalar bir paket ha
linde Müştağın kucağında idi. Tak
simden sabah saat dokuzda hare
ket ettik. Öğle ~akti Anarşa kö
yü hizalarında Büyükçekmece şose
sinden ayrıldık. Otomobili güzel 
bir yere gizledik. Müştak ve Sadık
la beraber deniz kenarına indile. 
Akşama feneri yakıp bırakacağı
nu.c yori tcylu t:tW" vt! ıstırtnate 

çekildik. Gözleri iz osede idi. 

Saat on dörtte Barba ile İbra
himin bindiği Tahsin Efendinin o
tomobili şose üzerinde göründü ve 
nihayet durdu. İki ahbap bulun -
duğumuz mevkie doğru yaklaşı -
yorlardı. Barba, keyfinden kahka
halar atıyor ve düşe kalka ilerli
yordu. Yaklaştılar. Barbayı tutup 
yatırmak ve yanımızda getirdiği -
miz ip ile elini ayağını bağlamak 
pek kolay oldu. Koca casus ne ol
dl\iunu anlıyamamış, şaşırmış ve 
ne olacağını düşünmiye dalmıştı. 

Saat on altıda Barbayı bil portatü 
çadıra uzattık. Deniz kenarında be
ğendiğimiz noktaya getirdik. Fe
neri yakıp bırakacağımız kayanın 
biraz gerisine yatırdık. Kestiğimiz 
fundalarla üzerini kapadık. Kırmı
zı feneri de başucuna yakıp bırak
tık ve ayrıldık .• 

Perşembe postalım gidiş ve dönüşte 
İnebolu, Ayancık, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Görele, 
Trabzon, Rize ve Hopaya gidecek, 
dönüşte Of ve Akçaabada uğrayacak 
tır. 

Pazar postalan da, Zonguldak, İne 
bolu, Gerze, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rize.ye gidecek, Sürmene ve Ti
reboluya uğrayarak dönecektir. 

• İstinye Doku amele adedi yüzden 
250 ye çıkarılmıştır. Havuzda tamir 
görmek üzere, İstinye koyunda se -
kiz vapur beklemektedir. Denizyol
larının Güneysu vapuru da bu ara
dadır. Sabih havuz ve atölyelerde ye 
nlden tamirat tvaoılmı~ır • Evvelki gün sis yüzünden Çanak
kale boğazında Kilya civannda ka
raya oturan Yunan bandıralı Herak
lea motörü kurtarılmıştır. 280 ton 
buğday yüklü olarak Yunanistana 
gitmekte olan motör, yoluna devam 
etmiştir •. 

• Almanyada yaptığı tetkikattan av
det eden Deniz ve Havayolları müs
teşarı Sadullah Güney, dün akşam 
Ankaraya gitmiştir 

• Dün Yunan bandıralı Hellas ya-
tile, limanımıza 150 seyyah gelmiştir. 
Seyyahlar dün akşam gitmişlerdir. 

Apartımanlarda 

Kalörifer Davaları 
Bugünlerde İstanbuldaki birçok a

ilelerin bir derdi var. Nisanın on be
şi, sonu geldi diye birtakım apartı
manlarda kalorüerler sönmüştür. 

Halbuki havalar ittiratsız ve fena gi
diyor. Birtakım ailelerin hastaları da 
vardır. 

selin başkanlığında nisan toplantısını 
yapmıştır. Bu toplantıda tıp fakülte
si dekanı Nurettin Ali ile, general 
Tevfik Sağlam, profesörlerden Nis -
sen, Frank, TeVfik Remzi, Obendor
fer, Behçet, Sabit, Hulusi Behçet, Şu 
varts, Sedat, doçentlerden Kiizım İs
mail, Besim, Murat, radyolog Suphi 
Neşet ve operatör M. K:emal hazır 
bulunmuşlardır. 

Evvela umumi katip profesör Se
dat cemiyetin altı aylık faaliyeti hak 
kında izahat vermiştir. Bundan son
ra beynelmilel kanserle mücadele ko 
mitesinden gelen bir mektup okun
muftur. 

Bu mektupta, radyüm ve röntgen 
şuaının keşfinin 40 ıncı yıldönümü 

münasebetile bütün dünyada bir 
"Kanser haftası" tertip edileceği, bu
na Türkiyenin de iştirak etmesi isten 
diği bildiriliyordu. 

Dünkü toplantıda Türkiyede de 
bir kanser haftası yapılmasına karar 
verilmiştir. Hafta içinde muhtelü va
sıtalarla kanserin fenalıkları ve mü
cadele tarzları halka anlatılacak, kon 
feranslar verilecektir. Haftanın tari
hi 've programı yakında tespit edile 
cektir. 

e 
Türk inkılabı tarihi dersleri sona 

ermektedir. Derslerin 11 mayısta ke
silmesine karar verilmiştir. İnkılap 
dersi imtihanlanna 20 mayıs cuma 
günü saat 14 te başlanacaktır. 

• Muallimlerin birikmiş kıdem zamla 

nnın derhal verilebilmesi için mec
lis karan dün Dahiliye Vekaletine 
bildirilıniJtir. 

• VJ~n mucıu .... u;.ı. .ı.u ctUt:•t:J un: y<u -

dım cemiyeti haziranın 12 sinde Çı
narcığa bir gezinti tertip etmiştir. 
Dün Maarif müdürünün başkanlığın 
da yapılan içtimada buna ait prog
ram hazırlanmıştır. 

POLİSTE: 

Karısını Çatalla 

Yaraladı 
Kurtuluşta Cezayirli apartımanı 

alt katında oturan otobüs biletçile
rinden Lutfi ile karısı Miizeyyen ev
velki akşam geçimsizlik yüzünden 
kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga bü
yümüş ve Lutfi eline geçirdiği çatalı 
Müzeyyenin bacağına saplıyarak ya
ralamıştır. Öfkesi bundan sonra da 
geçmiyen Lfıtfi, camları kırmaya 

başlamış ve kırılan cam parçalarile 
kendisi de elinden yaralanmıştır. Za 
bıta her ikisini tedavi altına alarak 
tahkikata başlamıştır. • Vatvan Caferin idaresindeki 93 nu 
maralı tramvay Kurtuluşta Osma
nın idaresindeki yük arabasına çar
parak hasara uğratmıştır. 

• 

Saat, on sekizde itomobillerimizle 
Ambarlı sırtlarında, denizi görebi
leceğimiz bir yerde idile. İki kara 
mavna ile iki kayık motör takırtı
lannı sahildeki yamaçlar üzerin
de aksettire ettire Büyükçekmece
ye doğru ilerliyordu. Açıklarda da 
dört İngiliz motörbotu yavaş ya
vaş ve zikzaklar çizerek gizleni -
yorlardı. 

Kalorifer yakmanın martla, nisan
la alakası yoktur. Isınmış bir apar- 11 yaşında Cihat isminde bir ço
tıman kiralıyan her apartıman sahi- cuk, Beyazıtta tramvaya binmek is
bi ısınmak ihtivacı devam ettikce bu terken düşmüş, ayağından yaralan -
v~zifcsini yap~aya devam et~eye mıştır. 

nın bir mayısta yıktırılmasına başla
nacaktır. İhalenin ertesi günü Eminö
nü tramvaylan Sirkeciden dönecek
lerdir. 

Valde hanının bulunduğu adadaki 
diğer otuz dükkan için daha bir haf
ta beklenecek, itiraz olursa, tetkik 
edilecektir. 

Bu muameleler Valde hanının y1k 
tırılması, enkazın kaldırılması, açı

lacak sahanın düzeltilmesine kadar 
tamamlanacaktır. V:alde hanının bu
lunduğu ada bir temmuzda ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Gazi Köprüsü inşaatı 
Şehircilik mütehassısı Prost, Gazi 

köprüsünün muayyen müddeti içinde 
bitirilmesi lazım geleceğini belediye
ye bildirmiştir. Bunun da sebebi şe
hirde yeniden açılacak ana yolların 
hemen bir çoğunun bu köprü ile ir
tibatı olmasıdır. Belediye köprünün 
yapılmasını üzerine alan firmaya bu 
hususta liızım gelen tebligatta bulwı 
muştur. 

• Şehirde yapılacak her nevi inşa-
atta kullanılacak malzemenin tetkik 
ve tespiti için kurulacak llboratuvar 
hazırlıklarına başlanmıştır. • Şehirde mevcut surlar, kaleler ve 
kapılarından yıktırılabileceklerle mu 
hafazası icap edenler hakkında müze 
tarafından tetkikler yapılmaktadır. 
Bir haftaya kadar raporu Prosta ve
rilecektir. 

MÜTEFERRIK : 

Kabzımallann 
Yergi ili 

Haldeki kabzımalların komisyoncu 
olarak vergiye tabi tutulmamaları la 
zım geleceğine dair Maliye Vekale
tinin kararı üzerine maliye tahsil 
şubelerince tetkikat yapılmakta idi. 
Maliye şubesi, ticaret odasına, kab
zımalların ne sattıklarını ve ne gibi 
işlerle çalıştıklarını sormuştur. Ve
rilen cevapta kabzımalların yüzde 
doksan yedisinin yaş meyva ve seb
ze ve yüzde üçünün kuru meyva ve 
sebze satışları ile uğraştıklarını bil 
dirilmiştir. 

Bir Devrialem Seyahati 
Paristeki otomobil klüpleri ittiha

dı, otomobille bir devri8lem seyahati 
hazırlamıştır. Seyahate önümüzdeki 
teşrinievvelln 24 ünde Paristen ve 
Afrikanın şimal sahilinde Kazablan
kadan başlanacaktır. Paristen kalkan 
grup bir teşrinisanide F.dimede ve 
ertesi günü de İstanbulda bulunacak 
ve beş ikinciteşrinde Ankaraya vara 
caktır. Oradan Kayseri, Adana, An
takya yoluyla 9 ikinciteşrin akşamı 
Beyruta varılacak ve orada Kazab -
tir.-3 şubat 939 da Tokyoya varılacak 
lankadan gelen grupla birleşilecek -
tır. Tokyodan Los-Angelos, Vaşing -
ton yoluyla Nevyorka gidilecek ve 
22 martta oradan hareketle 29 mart-
ta Parise varılacaktır. Devrialeme iş
tirak edenlerin bütün masrafları 616 
Ingiliz lirası tutmaktadır. 

Komedyanın son perdesini seyret 
meyi hasımlarımıza bıraktık ve son 
süratle İstanbul yolunu tuttuk. 

Ertesi günü gizli hizmetler gru
pu merkezi olan Galata şubesinin 
hali görülecek bir şeydi. Bütün 

mecbmdu~K~Mif~egüwn&~s~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

ba takmıyan ve zaten takamıyan ki- GVMRVK KOMiSYONCULARI TOPLANTISI 
racılarını hasta etmeye hakkı yok - 1 

casuslar fısıldıyarak bundan bah
sediyorlardı. Deniz simsarlığı rolü
nü oynıyan Cemal Bey pek mah -
zundu. Kendisine ara sıra çevrilen 
alaylı bakışlar altında eziliyor, ü
zülüyordu. 

Mister Bland, utancından kuman 
danına gidememişti. Yazdığı rapor 
da pek haksız olarak bütün kaba
hati Barbaya yüklüyor ve onu, ken 

disini ve grupu aldatmakla itham 
ediyordu. Aldatılıp atlatıldıklarını 
kapatmak için raporunda vakanın 
cereyan şeklini büsbütün değiştir
mişti. Oynanan komedinin Barba 

tur. 

Konturatta gürültüye getirilerek 
15 nisan filan gibi bir tarih konulmuş 
olsa bile hükmü yoktur. 

Aldığımız mektuplara göre blr~ok 
vatandaşlar bu yüzden ıstırap çeki
yorlar. Mesele, grip salgınına sebep 
olacak bir sağlık meselesi halindedir. 
Belediyenin dikkatini celbederiz. 

Soyadları Hakkında 

Başvekaletin Tamimi 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -

Başvekaletten, bütün dairelere, so
yadlan hakkında mühim bir taminı 
gönderilmiştir. 2525 numaralı kanun, 
her vatandaşı bir soyadı almak ve 
kullanmakla mükellef kılmıştır. 
Soyadı almak için tayin edilen 

müddet te çoktan geçmiş olduğu 
halde, bazı evrak üzerinde adı ge
çen şahısların soyadı yazılmadığı gö
rülmüştür. Soyadı almamak, cezayı 
müstelzim bir suç ve bilhassa resmi 
muamelelerde sözü geçen şahıslann 
soyadım yazmamak kanuna aykın 
hareket olduğundan, bu cihete dik -
kat edilmesi alakadarlara bildiril -
miştir. 

Sıtma Mücadele Kolları 
Ankara, 26 (Tan muhabirlnden)

Sıtma mevsiminin başlangıcı oldu -
ğundan bütün kollar mıntakalan i
çinde umumi muayeneye çıkmışlar
dır. Bundan evvelki yı11ardn, yalnız 
hastaların kanı alınıyordu. Bu sene 
hastalık mıntakalarında oturan bü-
tün halkın umumi surette kanları 

alınmaktadır. Yakında bu muayene
ler bitecek ve tedavi faaliyetine ge
çilecektlr. 
Ua\ftHPlr,,f" ~ ... •••--,. ---·~·· AnKara, ıo (1 an muhabirinden) -
İç Bakanlık hukuk müşaviri Ekre -
min reisliğinde bazı Bakanlıklar de
leğelerinden mürekkep memurlar ka 
nun projesinin tetkiki tali komisyon 
toplantılannı bitirmek üzeredir. Ö
nümüzdeki hafta içinde projenin müs 
teşarlar komisyonunda görüşülmesi
ne başlanabilecektir. 

Küçük Ankara Haberleri: 

* Kemaliye ve Tercan kazalarının Er
rlncan vflAycUne bağlanması ve Isparta 
vilAyetinde sütçüler adlle yen! bir kaza 
kurulması kararlnştırılmışur. * İç Bnkanlık nU!us müdilrlcrl arasın 
da yeni değişiklikler yapmaktadır. Bu de
ğişiklikler, şarktaki nüfus müdürlerin -
den bir kısmı garp vildyetlerimize, garp -
teki nQfus mOdOrlerfnden bir kısmı da 
şark vllAyetlerimiı.e tayin edilmektedJr. * Ankara defterdarlığı mllll emlAk mü 
dürlilğilne mümcylz Bay Sadri Sayın. Ko
caeli defterdarlığına da Milli MOdafnn Ve 
kfıleti deniz muhasebe müdürü Rüştü ta 
yin edJlmlşlerdlr. 

M'l?MT Ji'T<'"li''f"rE= 

Bursa Valisi Döndü 
Bursa, 26 (Tan muhabirinden) -

Bir müddettenberi Ankarada bulu -
nan vali Şefik Soyer Dahiliye Ve
kaleti ile temaslarını bitirerek şehri 
mize dönmüştür. Vali, bir su, dağ ve 
kış sporları şehri olarak yeni tü • 
rizm tesisleri kurulması kararlaşan 
Bursaya ait birı;-ok mühim ve yeni 
neticelerle dörunüstür. 

1 TAKViM ve HAVA] 

27 Nisan 1938 
ÇARŞAMBA 

4 Unca ny 
Arabi · 1957 
~e!er: 26 
Güneş: 5,06 
lkindi: 16.02 
Yııtsı : 20.40 

Gün: 30 

vgıe: 

Kasım: 171 
Rumi 1~o;4 

Nisan: J4 
12.ıı 
19,00 
s.ız 

Akşam: 

tmsftk: 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yurdun Trakva, Kocaeli, Ege ve Karııd; 

niz kıyıları bölgeleri ile Orta Anadolunıı 
ıarp sahillerinde hava kapalı mevı.il ~ 
ilflı, diler böleelerde bulutlu geçmiş: • 
gArlar Trakyada ılmall. Karadeniz kıY1111• 
rında garbi. diğer yerlerde cenubi ısti1'11 

• 
tarafından tertip ettirilmiş olduğu-
nu iddia ediyordu ve cezalandınl

masını istiyordu. 
Kumandan, gerçi Bland'ın ya:r: -

dıklarına inanma.mıştı. Fakat bu 
işte Blad'dan ziyade grupun şefi 
vardı . O da Barbanın cezalandırıl
masını ve işin kapatılmasını dol
ru buldu. Ne oldu ise Barbaya ol
du. On gün kadar Arapyan hanın
da süründürüldükten sonra Malta
ya sürüldü. 

(Devamı 1'ar) 

metten ort11 kuvvette esmiştir: lf 

İstanbul gümrük komisyoncuları dün Eminönü ha~ 

lstanbulda htıva kapalı ıteçmlş, r{lıl 
timalt iıtlkametten. saniyede 8-1 rrı~ 

TıillP.ı91Wild hıda esmiştir. Saat 14 te hava ~ ,,,_ 
~· ,756.8 milimetre idi. Suhunet en yıık tl' 

14,2, en düş{lk 9 santigrat knydcdllıni~ yapmışlar ve idare heyetini scç·m.i·Pl•lı. ··-···~'·"' 
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J:Sir Yolsuzluk lddıası 

Nümerotajdn doğan 
davaya dün başlandı 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi, rine oturdu. Reis zabıt katibine: 
dün numerotaj işinden doğan bir sui- - Bayın, müfettişlere verdiği ifa 
istimal iddiasını tetkik etmiştir; ha- desi varsa onu okuyunuz, dedi. 
disenin üç suçlusu vardı. Teşvikiye- Zabıt katibi dosyayı kanştırdı. Ga 
de Modem apartmanda oturan bele lip Bilginin ifadesini bulamıyordu. 

diye harita şubesi müdürü Galip Bil Bu sırada kendisi tekrar ayağa kalk
gin, belediye mühendislerinden Sırrı tı ve anlatmasına devam etti: 
ve belediye makine §Ubesi katibi Sır- - Benim numerotaj işlerinde mey 
n. dana getirdiğim eserleri görseniz hay 

Mahkemede suçlulardan valnız ret içinde kalırsınız. Ben sırf milli 
Galip Bilginle, Şükrü bulundular. bir duygu ile hareket ettim. Müfet
Sırn, mahkemeye gönderdiği bir tel tişler, benim ne dereceye kadar, ça 
grafla Ankarada bulunduğunu bildi- lıştığımı, geceleri uykusuz kaldığımı 
riyor ve sorgusunun tehirini istiyor tetkik etmeden böyle bir karar ver
du. mişler. Bu müfettişlere ne dersiniz: 

Reis Necip Nadir evveıa vilayet Size numerotaj işini anlatayım da 
idare heyeti tarafından verilen lü - bakınız, neler yapılmıştır. 
zumu muhakeme karannı okuttu. Reis, suçlunun :sözünü esti: 
Bu kararda suç numerotaj işlerinde - Onları şimdi anlatmıya lüzum 

KAŞTA: 

Bir Ök Üz Kadını 
Karnından Ağır 
Yaraladı 

Kaş, (TAN) - Oçağız köyünde bir 
öküz boynuzlarile bir kadını karnın
dan tehlikeli sur.ette yaralamıştır. Ka 
dın, tedavi edilmek üzere buraya ge
tirilmiştir. 

Ka§hlar Yol tstiyorlar 
Kaş, (TAN) - Yirmi dakika U· 

zaktaki "Meis,, adasile karşı karşıya 
bulunduğu için mevkii ehemmiyetli 
olan kasabamızın etrafilc ittisalini 
temin eden yollar, araba işliyemiye
cek kadar bozuktur. Bu yüzden de 
postalar hayvan sırtında, Antalyadan 
Elmalı yolile sevkedilmekte, hemen 
her zaman ve hele kışm daima geç 
kalmaktadır. Kaşın en büyük ihtiya
cı, etrafındaki yolların bütün nakli
ye vesaiti geçebilecek bir hale geti
rilmesidir. Halk bunu Nafia Vekale
tinin yüksek himmetinden süratle 
beklemektedir. 

FiRARiLER : 

.. Bu hafta 

BU AKŞAM M E L E K 'te 1\ 
AŞK-GENÇLIK-ZEVK-NEŞ~MUSIKI ve DANS filmi 

F evkali.de eğlenceli bir komedi 

AL TIN Y AGMURU 
( Fransızca sözlü) 

BaırollerJe: DON AMECHE • 'ALiCE 
ve me, hur Rua Viyoloniıti RUBINOFF 
Aynca: Paramount dünya havadisleri. 

SÜMER Sinemasında ~ ... 

FAYE 

Görülmemiş bir muvaffakıyet kazan makta olan 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

AR·SIN MAL ALAN lstanbul Radyosu 
ÖGLE N EŞRiYAT!: . ' Büyük Şark Opereti birkaç gün daha gösterilecektir. Ayrıca: Meş-

hur Rin - Tin-Tin'in rakibi KOPEK TUFFY tarafından 

ESRARENGİZ KATİL 

12,30: P ll kla T ürk mualklal. 12,50: H•• 
vedia. 13,5 Çocuk Bayramı ve raftası 
mUnaaebetlle Çocuk Eelrgeme Kurum" 
namına N lpntaıı Halkevl glSırterlt kolu t' 

rafından bir t emall. 1S,30: M uhtellf piti' 
Hissi, müessir ve heyecanlı mevzuda bir film. llave olarak: n•ırtyatı. 14,00: SON. 

AKŞA M NEŞRiYAT!: 
Tekirdaijh Hüseyin • Kara Ali Pehlivanların Güreı 18,30: Çocuk bayramı ve hattası mnn•· 

maçı ve An~~rada : Gıijn~~ • Harbiye ve 5ebetile Çocuk F.mgerne Kurumu nnmın9 
konferans. Dr. İbrahim Zati. 18,4:1: Fııt{ll 

Güneş • Muhafızgücü futbol maçları Halkevi Göstcrit kolu tarafından bir teli' 
suiistimal şeklinde tavsü ediliyordu. yok .. Müdafaa sırasında söylersiniz. 
Numerotaj işlerinde kullanılan bü - Bundan sonra Şükrünün sorgusu 
tün memurların maaşlarından ka - ' yapıldı. 

Gardiyan lsmail 

Dinlendi 
••••••••••••••••••••••••••••••lii sll. 19,15: Plfıkla dans musikisi. 19,55· 

nunsuz olarak yüzde bir nisbetinde O da: 
para kesildiği gibi muvazzaf dak tilo- - Ben bu işten dolayı azledildim. 
lardan Bayan Zerrişte, Adalet namı İddia edildiği gibi yüzde bir nisbe -
müstearile bordroya sokularak ken- tinde para kesmiş değilim. Bana ar
disine 104 lira para verilmiştir. Dak kadaşlar kendi aralarında topladık
tilolardan Ulviye ve makine şubesi ları paralardan ara sıra verirlerdi. 
katibi Sım da bu şekilde fazla para Ben on altı günlük bir para aldım. 
almışlardır. Zaten bunun verilmesi için de Vekil 

Reis bundan sonra Galip Bilgine ler Heyetinin karan vardı. Ben bor-
sordu: drolan müdür Galip ve Şef Sırrının 

- Kararnameyi dinlediniz, böyle malumatlan ve arzuları dahilinde 
suiistimal yaptığınız iddia ediliyor. tanzim ettim. Zerreşteyi Adalet nô.
Ne dersiniz? mı müstearile yazdıranlar da onlar 

Suçlu mendilini ıslanan gözle rin- dır. Benim hiçbir suiistimalim yok-
de gezdirdikten sonra cevap verdi: tur, dedi. 

- 25 senedenberi amirlerimin te- Bundan sonra mübaşir şahit ola -
veccühünden başka bir şey kazanını rak çağınlan "Zerreşte,, nin ismini 
yan bir memurum. Numerotaj işle- seslendi. Gelmediği anlaşıldı. Zer -
rinde meydana getirdiğim eserleri reştenin ihzarı ve Ankarada bulu -
görseniz, Bay Reis... nan suçlu Sırrıya tekrar tebliğat ya 

Galip Bilgin, cümlelerini bitirme- pılması için muhakeme 17 mayıs sa 
den ağlaınıya başladı ve hemen ye- at 14 e talik edildi. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Sevdi~inin 
Kapı Eşiğinde 
Yatan Genç 

HAKARET: 

Fabrikadan 
Vergi Dosyası 
Kaçırmışlar 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği Dün asliye üçüncü ceza mahkeme-

karışık bir aşk davasını tetkik et - sinde bir hakaret ve dosya kaçırma 

miştir. Suçlu İsmail Suphi oğlu Ah - iddiası tetkik edilmiştir. 
tnet Raif Akken isminde yakışıklı Suçlu yerinde kırma fabrikası sa

bir gençtir. Davacı da Fatihte bir hiplerinden Yorgi Andonyadis ile 

müessesede çalışan genç bir Bayan

dır. İddia ~yledir: 

Üç gün evvel Ahmet Raif, Bayanın 

çalıştığı müesseseye bir mektup ya-

zarak: 

- Seninle evlenmek isterim. Bu 
teklifimi kabul et, demiştir. Bayan, 
esasen altı senedenberi tanıdığı bu 
gence cevap vermiye bile lüzum gör
meden mektubu yırtıp atmıştır. Ah
:ıpet Raif, nihayet dün ayni müesse 
seye gelmiş, kadının ismini vererek 
kapıdan izin almış ve içeriye gir -
miştir. Bayan, bu genci karşısında 
görünce kapıcıya bağırmış: 

Hasan Fehminin avukatları da bu

lunmuşlardır. iddia şudur: 

Maliye müfettişleri bir gün Yorgi 

Andonyadisin fabrikasına gitmişler, 
defterleri tetkike başladıkları sırada 

Yorgi Andonyadls bir dosyayı aldığı 

gibi fabrikadan kaçmıştır. İkinci gün 

tekrar miüettişlerden Hakkı Ataman 
ile iki arkadaşı tekrar fabrikayı tefti

şe gitmişlerdir. Vazifelerini bitirip 

dönerlerken suçlular: 
- Çantanıza bizim dosyaları da 

koyupp götürmeyiniz, demek sureti

le hakaret etmişlerdir. 

Dün Tekrar 
Dün asliye üçüncü ceza mahkeme 

sinde tevkifaneden kaçan Galata pos 
tanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün 
katili Abdullahla. Antakyada amca
sını öldüren Tevfiğin ve kaçmada ih 
mali iddia olunan gardiyan İsmail 
Hakkının muhakemelerine devam e
dilmiştir. Suçlulardan Tevfik, geçen 
lerde ağır ceza mahkemesinden çı -
karken de jnndurmaların önünden 
kaçmış ve yakalanm1ş olduğu için 
kendisini üç süngülü jandarma ile, 
bir onbaşı mahkeme salonuna kadar 
getirmişlerdir. Evvela gardiyan İs
mail dinlenmiş ve şunları söylemiş
tir: 

- Ben kaçtıklarını görmedim. 
Kaçtıkları anlaşıldıktan sonra da a
mirime malUmat vermekten başka 

bir şey yapmadım. 
Bundan sonra reis diğer su_çlulara 

şöyle bir sual sormuştur: 
- Siz kaçtıktan kaç gün sonra ya-

kalandınız? 

İkisi de on bir gün sonra Adana
da yakalandıklannı söylemişlerdir. 
Muhakeme İsmail Hakkının firar ha
disesinden sonra ittihaz ettiği ted -
birin tevkifnne müdürlüğünden so -
rulması icin haziranın yedisine ta -
lik edilmiştir. 

---<>-
AGIRCEZADA: 

Rençperin Ölümüne 

Sebep Olan Şoför 
Dün ağırceza mehkemesinde geçen 

sene Küçükçekmecede idare ettiği 
kamyonu koştururken hendeğe devi
rerek içinde bulunanlnrdan Ali ismin 
de Çatalcalı bin rençberin ölümüne 
sebep olan Yuvan oğlu Koçonun mu
hakemesine devam edilmiştir. Ça
talcada istinabe suretile dinlenen Şa 
hit Ali oğlu Ramazan okunan ifade
sinde şöyle demiştir : 

- Kuzum bunu neye içeriye hı -

raktın? Bu delidir. 

Kapıcı Ahmet Raifi dışarıya çı -

Dün maliye müfettişlerinden iki 

şahit dinlenmiş, bundan sonra suçlu

Yorginin avukatı söz alarak: 

- Biz o gün kamyonun içinde i
dik. Babam Ali de beraberdi. Şoför 
son süratle yokuştan iniyordu. Bir
denbire hendeğe yuvarlandık. Babam 
tekerleklerin altında kalarak ezildi. 
Ben de kasıklarımdan yaralandım. 
Bizi Bakırköy hastnnesine götürdü -
ler. Babam birkaç gün sonra öldü. 

kartmış, biraz sonra da polise tes -
lim etmiştir. 

Polis suçluyu kefalete bağlıya -
rak mahkemeye verilmek üzere ser

best bırakmıştır. Ahmet Raü, bu de-

- Söylendiği gibi müvekkilim 
dosyayı alıp kaçmış, değildir. Zaten 
kendi zabıt varnkaları da böyle de· 
ğildir. Müfettişler Yorgiye 1019 li-
ralık pul cezası vermişler. Dava et
tik. Sultanahmet sulh üçiincü hukuk 

fa da gece Bayanın oturduğu evin ö- mahkemesi, .iddialarının doğru olma 
nüne gitmiş ve kapısının eşiğine u - dığına karar verdi. Dosyanın getir
zanarak yatmıştır. Polis, tekrar ken tilmesi bu davayı da aydınlatacak

tır. Demiştir. Muhakeme, dosyanın 
celbi için başka bir güne bırakılmış

Suçlu, dün müdafaasında şunlan 

disini almıştır. 

tır. 
söylemiştir: 

- Ben bu Bayanı tam altı sene - göstermişlerdir. Verilecek rapora gö 
denberi seviyorum. Onun yüzünden re, tahkikata devam edilecektir. 
sinirİerimi oynattım. Şuurumda bo-

zukluk yok. Dün de sevgimi ve ev- • 

lenme teklifini şifahen kendisine söy 

lemiye gittim. Kendisine hakaret et

medim, demiştir. 

Bundan sonra keşif yapan mühen
dis ve başka şahitler dinlenmiş, gel
miyen şahitlerin çağrılması için mu
hakeme talik edilmiştir. 

TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Bugün: 

• 
Türkiye tıp cncOrnetı! bu akşam 18.30 

da etıbba odasında toplnnacak ve doktor 
Ekrem Şerif Egeli tarafından "Gnstrosko
p! ve mide hastalıkları teshisindeki mev
kii .. mevzulu bir tebliğde bulunacaktır. 

Yarım 

Yarın akpm saat 17 ,30 da Eminl5nü Hal 
kevinde profesör Htımlt Nafiz Pamir tara
fından •1stanbul Boğazının tcşckkill stı
rcti11 mevzulu bir konferans verilecektir. 

Hafta içinde: 

Eskişehir Nafıa Müdürlüijünden: 
Sarıköy - Mihaliçcık yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kıiometreler ara

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

Muvakkat teminat: 868 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hülfısa keşifleri grafik, fenni ve ek

siltme şartnameleri, genel şartnamesi, mukavele, projeleri ve imalatı sı
naiyc.> projeleri her zaman Naf1a Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerih Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhilc teklif mektuplarına eklemeleri liizımdır. 

Mektuplar 9/ 5/ 938 tarihinde saat 13,30•a kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak ""dkmP.ler 
nazarı itibara alınmaz. "2255,, 

Kocaeli Vilôyeti Daimi Encümeninden : 
1 - Adapazan ..-- Hendek yolunun 3 ila 5 nci kilometreleri arasın

da yapılacak 5716 lira 80 kuruş keşif bedelli Moloz taşı ihzarı işi kapalı 
--·~ -... ,.v :t - 1 . ... :1"---··- ' ' ,.• 

2 - Ihale Mayısın ikinci. pazartesi günü saat J.5 de vilayet maka4 

mında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunladır: 
A - Bayındırlık işleri genel şa rtnamcsi 
B - Hususi şartname 
C - Mukavelename 
D - Keşif cetveli 
4 - lsteklilerin Ticaret Odası vesikası, vilayet Nafia müdürlüğün

den alınmış fenni ehliyet vesikası ve 428 lira 75 kuruşluk muvakat temi
nat mektubu veya banka makbuzu ile teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 32 nci maddesine tevfikan zikredilen günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektuplarda vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. Bu işe ait şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin vilayet 
Nafia müdürlüğünde müracaatları. "2180,, 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 inci kilometreleri ara

sında 12282.38 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 28/ 3/ 938 tarihinden 
18/ 4/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/ 4 / 938 tarihinden 9/ 5/ 938 Pazartesi 
günü saat 15,40 da kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya konmuştur. 

Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle icra edile

cektir. 
Muvakkat teminat 921.18 liradır. 

Borsa haberleri. 20,00: Nt:!Zlhe Uyar ve at' 
kndaşlan tarafından Türk musikisi oqe 
hnlk ~rkılan. 20,45: Hava raporu. 20,4S: 
Ömer Rıza tarafından arapçn söylev. 21,0U. 
Kl11sik Türk musikisi: Nuri Hnlll ve arkll' 
daşları tarafından (Saat O.yan) 21,45: oıt· 
KESTRA: l - Volsted: Frer juvayyö valS-
2 - Rohmaninof: VİlAt. S - MendeJ.sOfl
Şero. 4 - Translatör: Ayn Balnahstra'lfl' 
5 - Aylenberg: Lö rosinyol e le grölıı1 
22,15: Ajans habreleri. 22,30: Plfıkla so!O" 
!ar, opera ve operet parçalan. 22,50: sa!! 
haberler ve ertesi günün programı. 23,0tt 
SON. 

Ankara R a d y o su: 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

12,30: Karışık plfık neşriyatı , 12.!'IO:Pl4J 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 13,15: pı• 
hili ve harici haberler. 17.30: Holkevindtl' 
naklen inkıltıp dersi (Hikmet Bayru) 
AKŞAM NEŞRIYATI : 

18,30: Karışık plt'ık neşriyatı . l!l,15:T01'J 
mu!<lklsi ve halk şarkılnrı, (Servet AdıtV 
ve nrkaifıı:şları) 20,00: Saııt llyarı ve ıırıı1 
ç:ı neşriyat. 20, l 5: Türk musikisi ve 11111 

şarkıları (Cemal KO.miL İstanbul rad~ 
okuyucularından) 21,00: Konferans: (JJf 
Operatör Şevkct rPck) 21,15: Stüdyo Sııl 
Orkestra: 1 - Heim; Mietzner: 1'i 
Rofa-nd· - Gôİdcnc. stu~de. 4 - woıter ff 
lers: Marchen Aus Wien. 5 - Augııt ~ 
pöck: Schönste Fnıu Von Wlen 6 - ıtıı • 
nlgg: K aiscrin Kathtırln:ı. 22,00: Ajans r. 
bcrleri. 22,15: Yarınki pl'Ogrııın. 

SENFONİLER: 

15.30 Paris Mondi:ıl: Senfonik kon<el 
(Schubert, Fourestler, Rnvcl) . 19.30 6" 
grat: Senfonik musiki. 20.10 ViY~~ 
Senfonik konser (Haydn, Brahms, BO', 
kiewrez). 21.30 Llıvpzl$?: Senfonik tto"' 
ser (Bruckner) . 22.30 Bratislnvn: seti' 
foni (Haydn). 

HAFİF KONSERLER: 

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

İstekliler,in Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vcsikasiyle sene
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

7.10 Berlln kısn d:ılg:ısı : Halk mu!lt~ 
si (8.15: Devamı). 8,31) Paris Mot1dl ( 
PlAk. 9.15: Keza. 9.45: Keuı. 10.30: J( 
za. 12 Konser nakli . 12 Bcrlin kısa d 
gası: Şarkı, kııhknha. dans. 12.15 RO~ 
kısa dalgası: Ktı\sik musiki. 13 ser., 
kısa dah:ası: Hafit musiki (14.15: De' 
mı). 13,10 Oükr<?S' Plfık (14.30: &eı' 
13.15 Parls Mondl:ıl : Konser nakli. ıs 1 
Rornn kısa dalgası · Hafif musiki. 15 
Berlln kısa dııl~nsı: Yeni Alman tııı 
musikisi. 17.45 Rerlin kısa dalgası: ~r 
sonu konseri. (18.50: Devamı). 18 13" 
reş: Jülea orkestrası. 18 Peşte: C~ 
orkestrası. 18 Paris Mondlal: ftO 
(19: Pl~k). 18.20 Peste: Orkestra t:

9 ı::eri. 19 Ostra\•a: Köylü bandosu. JrJ 
BUkreş: Org ve koro. 20.05 BilkrcS: 
dolln orkestrnSl. 20.10 Uıypzlg: ~opr 
Bariton. orkestra. 21 Viya na: Şnr1<111 
eğlenceli eserlerden hafif musiki. 2Je; 
grnt: BüyQk orkestra 21 .30 Roma. rl 
Knrışık konser. 21.30 Florans ~il ıf 
Bando muzika. 21.45 BraUslavn: or 
tra, keman, sarkı 22.21 Berlln kıs~, 
ga.'lı: Alman tilm musikisi. 23.20 r 
na: Gece musikisi (Eğlenceli bııhıır y 
vaları) . 23.20: BUkreş: Plak. 23.35 
ypzig: Hafif musiki. 

Mektuplar 9/ 5/ 938 tarihinde s9at 14,40 a kadnr makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

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

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk Hastanesinin kömürlük inşaatı 

Keşif bedeli: 1760 lira 61 kuruş. 

Muvakkat Garanti: 133 lira. 
Şişli Çocuk Hastanesinde yaptırılacak kömürlük açık eksiltmeye ko

nulmuştur. 

Eksiltme 9-5- 938 Pazartesi gi.inü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh-

hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda ya

pılacaktır. Mukavele Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fen

ni şartnameleri proje keşif hülasası ve buna bağlı diğer evrak her gün 

komisyonda görülebilir. 

OPERALAR. OPERETLER: 
18.40 Brüno: Klasik, eski oper«l~f 

slkisl. 17.15 Roma kısa dalgası: ,.f> 
musikisi. 20.30 Peşte: Boldinl'nln 
fy , isimli operası Bunu müte.'.l1<1P (ı • o 
ve yeni dllns havaları. 20.30 Rr0" el 
nod'nun "Faust .. operasııun bltı11 

desin! nnkil 
ODA MUSİKİSl et 

10.10 Bilkreş: Trlyo ıtonscrı (.15 

ven). 
RESİTALLER: t 

Müddeiumumilik suçluyu tablbia

dillere muayene ettirmiştir. Kendi -

sinin adli tıp işleri müessesesinde 

müc;ah ede al tına alınmasına lüzum 

Evvelki gün Mustafa isminde bir 

arkadaşı tarafından yaralandığı için 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılan 

Mehmet oğlu Burhan, dün hastane -

de tabibi adil Salih Haşim tarafın -
dan muayene edilmiştir. Hastanın 

yaralan ağırcadır. 

* Galatasaray Useal ilk kısım talebesi 
pazar gilnO saat 15 to Beyoğlunda lise kon 
fcrans salonunda bir müsamere verecek -
ür. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mek 

tubu ile bu işe benzer 1000 liralık iş yaptığına dair İstanbul Nafia mü

dürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış oldukları müte
ahhitlik vesikasıyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeler i. 

(2316) 

9.30 Berlln kısıı dalgası: Soprııf! cf 

Beilke ~rkı söylüyor. (10: Ket.11

1 ~~ konser). 11 Viyolonsel sonatları t'tc 
14.45 Roma kısa dalgası' Halit 5~0 
17.10 Ostrava: Halk havaları . 18· 
Un kısa dnlgasr Cocuk şarkıları· F 
Peııte: Çift piyano resitali 21.1~ııı:' 
lava: Keman ~!o <'Plvano rf'! 111 
21.45 Berlln kısa dalnsı· Glts.r ,s 
si. 22 .25 Praıı· P1vano konıerı ıc ~ 
nn, Chopln). 22.30 Belgrat: H3~1ı 
lnn. 23 Roma, Bnrl. Snrkı resi 1' 
ra orkestrıısile) . 23.15 MiJlln°• 
Piyano konseri. 
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27 - 4 - 936 

Gündelik Gazete 
....-o---

T AN' ı n hedefi: Haberde, fikirde, her· 
feyde temiz. dUrUıt, samimi olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--0-

AB ONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr, 1 Sene 
750 Kr, 6 Ay 
400 Kr, 8 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 Kr, 

800 Kr, 

150 Kr, l Ay . 800 Kr, 
MilleUerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memlekeUer için 80, 16, 9, 8,5 Ura 
dır. Abone bedeli peslndlr: Adres değiıı
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul iltıvesi llıımdır. 

1 GONON MESELELERi 

Amerikadaki 
Türk işçileri 

·Dün Amerikada Wuster şehrin -
deki Türklerden 11 nisan tarihli bir 
mektup aldık. Bu şehirde 30, 35 se
nedenberi yaşıyan Türkler vardır. 
Çoğu tel fabrikalannda usta işçi sı
fatile çalışıyorlar. Bu sayede epeyce 
para toplamışlardır. 

Bir taraftan Amerikadaki i sizlik, 
diğer taraf tan memleketimizde sı -
nai faaliyet imknnları açılması, bu 
işçiler arasında memlekete avdet ar 
zulnnnı uyandırmıştır. Birçoklnn pa 
saport için izin istemişlerdir. Mek -
tupta iddia edildiğine göre neden 
sonra yalnız bir kişi için izin gelmiş· 
tir. Diğerleri aylardnnberi bekliyor
larmı§ ve hazırdan yiyorlarmış. El -
)erinde dolar olarak bulunan toplu 
para boşuboşuna heba oluyormuş. 

Amcrikadaki Türklerin mühacere 
ti, memlekete yük olacak bir mu1ta
ccret değildir. Bunlann ellerinde 
para vardır. Çoğu; eski köyünde yer, 
Yurt sahibidir. Sonra yine birçoğu, 
Yüksek tekniğe alışmış usta i;ı;çiler • 
dir. 

Bu Yatandaşlardan memlekete gel 
:tnck istiyenlerin bu emelini zorlaş
tırmak şöyle dur un, Wuster, Provi • 
dence, Salcın, Bufalo, Şikaeo gibi ıe 
hirlerde yaşıyanları memlekete gel
llıiye teşvik etmek 'icap eder. 

· -~~tii~t-\ff'b\HmiHB ıyfjikVısJ.l'ı•Ji 
Amerikndaki Türkler arasından te
darik etmek mümkiindür. 

30, 35 :.ene bir ecnebi yurtta ya
§arnanın bu Tiirkleri memlekete ya
bancı bir hale getirdiğinden ürkmi
Ye sebep yoktur. Bu Türkler arasın
da Amerikada yerleşmeyi ve ölmeyi 
hemen hiç kimse aklına koymamış
tır. Pek çoğu; Amerika hayatına çok 
l'nbnncı kalmışlardır. Orada Ameri
kıılı kadınlarla evlenenler bile çocuk 
~arına türkı;e öğretmenin kolayını 
ulrnuşlardır. 

Anıerikadaki Tiirkler meselesini, 
)'alnız bu Yatnnda,ıarın biran evvel 
hı d it r a kavuşmaları bakımından de-
h~' sanayiimizin usta işçiye ihti~·acı 

kınıından da ele almak ve tetkik 
:!:;:ek zahmete deier bir şeydir. 
8ALIKESIRDE: 

Elbise Verilen 

Fakir Çocuklar 

T eknik vasıtalarla harbet
menin asıl gayesi, ken

dini mümkün mertebe koru
makla beraber dütmana üstün 
gelmek, diğer ifade ile kendi
mize az zarar verdirerek düt
manı fazla mutazarrır etmek
tir. lnıan ilk defa yumruğile 
ve yer üstünde bulabildiği tat 
veya bir odun parçası ile kav
ga etmitken, bugüne gelinciye 
kadar, bu hususta neler icat et
mittir?. Hepimiz biliriz .. 

Son yarım asrın en mühim tek
nik harp icatları §Üphesiz uçak 
(tayyare) ile savaş arabası (t.ank) 
tır. Ve bunlar durmadan ilerlıyor
lar. Bütün silahlarda, bilhassa top
larla atımlarında, bomba, mayn 
(torpil) ve torpitolarda, hulasa her 
türlü harp vasıtalarında ve bunla
nn teknik tef errüatında mütema
di bir yenileşme vardır. İki, üç se
nedir, dünya kurulalıberi görül -
memiş bir hızla başlıyan ve de
vam eden silahlanma yarışı, kara, 
hava ve denizde teknik harp için, 
sonsuz tecrübe ve çalışma meyda
nı olmuşlardır, İspanya harbi ile 
Japon - Çin harbi de en yeni harp 
vasıtalarının tecrübelerinde fayda
lı olmaktan geri kalmamışlardır. 

Tayyare, insan için evvelA bir 
uçma aleti olmaktan başlıyarak 
sağlamlık, sürat ve manavre kabi
liyeti itibarile o derece büyük bir 
terakki göstermiştir ki, bugün baş
lı başına bir harp unsuru olmuş • 
tur. 

Uçaklar, bir saatte 330 km. ye 
kadar sürat gösterebiliyor, 12300 
metreye kadar yükselebiliyor, 3000 
kilo grama kadar bomba yükleni -
yor ve bir uçuşta 4200 km. ilk bir 
mesafe alıyorlar, keza, havada bi
ribirlerile cenkleşirler, Yerdeki 
canlı hedeflere makineli tüfek a
teşi ve bomba ile hücum ederler, 
cansız hedefleri ağır bombalarla 
yakıp, yıkarlar, büyük savaş ge -
milerine torpito atarlar, denizlere 
mayn (torpil) salarlar, icabında 

gemilerimizi sisle saklar veya düş
man gemilerini kör etmek için si
se boğarlar, en mükemmel deniz
altı muakkipliği yaparlar, ke~if, 

muhabere ve muvasala hizmetleri 
-

"Zim ederler, yiycc~k, mühimmat, 
kumanda heyetleri, asker ve hatta 
tank dahi taşırlar, hulasa o kadar 
mühim .işler görürler ki, bugün, 
küçük veya büyük hiçbir devlet, 
mevcudiyetini tehlikeye sokmadan, 
onları ihmal edemez. 

U çağın en mühim ve en ca-

Cl.ıJt 13alıkesir, (TAN) - Balıkesir Ço
tnı Esirgeme kurumu çocuk bayra
C~da 507 fakir yavru giydirmiştir. 
ltad en Ç0cuk bayramından bugüne 
gil.;r. kurum tarafından bir yılda 
:Bu ll"ılen çocukların sayısı 1015 dir. 
ki~da~ başka her yıl olduğu gibi 150 
l'alt esız okul talebesine her gün sı
~e. /etnek verilmektedir. 500 çocu
C\ll{ ~rs levazımı verilmiş, 1200 ço
II~cı fl'ıuayene edilmiştir. Fakirlerin ı 

~arasız verilmiştir. 
tip edi~ balosu, müsamereler ter-
8ile İllt tnış, gürbüz çocuk müsabaka
ta~l .. 0kul talebeleri arasında güzel 

zip hassası. şüphesiz süratl
dir ve bugün av uçaklarının eriş
tikleri, saatte 485 ila 530 km. lik 
hız az değildir. Fakat insan gözü 
doymuyor ve elde ettiği ile kan
mıyor, onun için, daima daha çok 
sürat ve daha büyük hız isteniyor. 
Motörün uçağa verdiği ve daha ve
rebileceği sürat nihayet dönüş sa
yısına (adedi devire) tabi olduğu 

için, tabiatile mahdut kalmakta ve 
sonsuz hızlara ancak başka yollar
dan varılmak icap etmektedir. Bu
nun için, endüstriyel devletlerin, 
mahrem hava tecrübe IAboratuvar
larını Füşek Üçak meselesi çoktan
beri, ehemmiyetle. işgal ediyor ve 
hatta esasların hallolunduklan bi
le temin olunuyor. 

Meramın elinden bir şey kurtul
maz derler, eğer bu füşek (raket) 
i§inin teferrüntı da hnllolunarak, i
cat pratik sahaya intikal ederse, U· 

çakların, yerden bir kurşun hızı ile 
yükseldiklerini, küremizin yüksek 
hava tabakalaında ve hatta daha 
üstteki boşluklarda bir yıldırım 
süratile giderek en büyük mesafe
leri bir lahzada aldıklarını görece
ğiz, demektir. 

p ve . 
1ll'Q14 guzel res im müsabakası ya-

~ llJ.nı Ve kazananlara hediyeler da
l§tıı-. 

S.\ı:- - -<>~-

~ 
s ernur Değişmeleri 

l'~ afranbol 
fiaıa haltiıni ~· (TAN) - Kazamız 
\titıt\ Ziraat "V us!afa. Refet Bulut ter
e: liğfnc, ta . ckaletı zat işleri mua
d erna1 Ata Yın, rnahkeme başkatibi 

tr. Y tekaüde sevkedilmişler-
lstı Sorgu htık . 

fası kabuı !~11 ~laettin .Bilgen'in 
ı ll'ıı§tir. 

Füşek uçak, satıh ve biçim iti
barile en az bir hava mukavemeti 
yapan ve en bliyük hava tazyikle
rine dayanabilen. yine motörlü bir 
tayyaredir amm:ı bunun gövdesin
de, icabında biri diğerinin peşin
den ateşlenebilen, füşekler (raket
ler) bulunacak ve işte aeroplan'a 
asıl büyük hızı verecek olan vasıta 
bunlar olacaktır. Motör ise, uçuş 
meydanlarında harekete. kalkıp in
miye ve ayni zamanda havada ale
lusul seyretmiye yaramak üzere i
kinci derecede bir vasıta olarak ka
lacaktır. 

Raketler, esas itibarile, bildiği
miz havai füşekler gibidir, ve içi 
kömürle karışık barutla dolu bir 

TAN 

GONU~ 
İSLERİ 

KOCANIZI 
BIKTIRMA YINIZ 

Bir Framız mecmucuına göre, yakın bir i•tikbalde hava ejcler lerini bu halele göreceğiz .• 

TEKNüK 
IH RP 

YAZAN: ·~~ 

duğunu, arka güvertesinde müret
tebatın bir kısmının saf kurdukla
nnı ve normal büyüklükte şakuli 
pervaneli bir tayyarenin ön üst gü
vertesinden kalkarak henüz uçağın 
üstünde uçtuğunu görürsünüz. Ha
va zırhlfaulln gövdesi, tapma ve dü
men kanatlan, tabiidir ki, kuvvetli 
surette zırhlanmışlardır. Gövde
nin ön ucunda ve kuyruk düme -
runin üstünde, kumandan ile ruı-

GENERAL H. EM1R 
1

, da mahsus zırhlı kuleler vardır. Ke-
lli za bütün uçlara, makineli tüfekler
~ lede mücehhez kulecikler yapılmış-

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~ii!!!!!!!!~~iiiiiiiii!!~ tır. Bu suretle, uçağın malik oldu-

• ğu mekanizma ve teslihata göre bir 
• 

1
, deniz zırhlısınınkine yakın olacak 

Bir fedai taralınclan sevkedilen torpil hedefine cloğru ilerliyor •• 

Tayyareler artık tanklan da nakletmiye lxıflıyorlar •• 

füşek, ateşlenince, barutun tedri
cen yanmasile hasıl olan ve yalnız 
bir taraftan boşanan gazin tazyiki 
ile nasıl süratle havalanıyorsa fü
şek uçak ta gövdesindeki raketle
rin ateşlenmelerile vücut bulan ga
zin ayni tazylkile büyük bir hız a
la bilecektir. 

J nsanlarda, pek fena olmı -
yan, bir huy vardır, bir şe

yi tutturdular mı. tuttururlar!" Ve 
işte uçağa, yalnız aklın alamıya

cağı büyük süratler vermek ~are-

!erini aramakla kalmazlar, ayni za
manda, ona tank taşıtırlar ve tan
ka da mesela yük kldırtırlar. Ger-

çi bunlar bir şey değil amma, bir 
Fransız. vakitli mecmuasının res
mini neşrettiği şu hava zırhlısına 
ne dersiniz? 

İstikbalin , belki de tahakkuk e
decek olan, bu devasa uçağının, 

dört motörlü olması görülmemiş 

bir şey değil. Fakat resme dikkat 
ederseniz onun ön ve arka üst gü
vertelerinde ikişer veya üçer ağır 
topla, dört döner zırhlı kulesi ol-

ve böyle bir uçağın ağırlığı bir zırh
lınınkinden çok aşağı kalmıyacak

tır. Yalnız, yazık ki, havanın ağır

lığı suyunkinden 800 dela daha az

dır ve bu sebeple daha birçok za

man, bu kadar,:fazla bir ağırlığı ha

v aya kaldıracak ve havada durdu
racaırlmdar-birwönıti,,. ,_., n-
vetini haiz bir motar olmıyacak

tır. 

Böyle bir hava zırhlısının vücut 

bulduğunu bir lAhza kabul eder
sek o zaman, hava müdafaa toplan 
bu gibi pahalı ve devasa hedenere 
ölüm darbeleri göndermek için, Al
lah bilir nekadar i.§tahlanacaklar -
dır! 

B ütün bunlar mühim şeyler
dir, fakat insanın bütün dü

şüncelerini bir anda durduran di
ğer buluşlar da vardır. Mesela şu 
içinde bir adamın yüzü koyun u
zandığını gördüğümüz torpito mak
taına bakınız! Bu birkaç sene e~
vel, kendsinden bahsettiren bir 
Japon torpitosudur. Ön tarafında 
takriben 1000 kg. mevaddı infila

kiye ve arka kısmında, torpitoyu 
bir periskop vasıtasile hedefe sev
keden ve infilak anında torpito i
le parçalanacak olan bir adam var
dır ve bu da tam Japonlara yakışır 
bir şeydir. Fakat tek adamlı torpi
to m eselesi öyle muhayyel hava 
zırhlısına benzemez ve şakadan bir 
iş değildir. Bir torpito, bir zırhlıyı 
batırabilir ve Japonyada ve her mil 
lette her vakit fedailer bulunmuş
tur ve bulunuyor Ondan sonra ta
savvur ediniz, bir deniz muharebe
sinde mesela 100 kadar delaisi ile 
100 böyle torpitosu bulunan taraf
gemi sayısı ve tonajı cihetile neka
dar azlık teşkil etse de, neler ya
pabilir!. 

[Yazan: Gönül Doktoru] 
Geçen lfiln size Napoleon'un ka

nsı yü:ıı:Unden çektiklerini anlat
mıştım. Hayattaki hakiki vahlar 
kadar kuvvetli ders nilmuneleri o. 
lamaz. Kadının bazan kendi elile 
evini nasıl bozdutunu anlatmak İ· 
çin bu vakalar birer canlı misal 
teıkil ederler. 

Buciln de meıhur Km edibi 
Kont Leo Tolsti'nin kansından 

bahaeclecetfm. 
Kont Leo Tolstoi, evlilik haya

tında çok betbaht olmuı bir a
damdır. Bu betbahtlığın sebebi de 
karısıdır. Hatta Tolstoi, öldükten 
sonra, kansı kızına şu itirafta 
bulunmuştur: 

"Babanın bctbaht olmasına ben 
sebep olmuıtum.,, 

Halbuki bu karı kocanın mesut 
olması için birçok sebepler vardı. 
Tolatoi., dünyanın sayılı ediplerin
den biri idi. Eserleri diin de, bu
gün de en çok beğenilen ve oku
nan eserlerdir. Tolstoi, o kadar 
meıhurdu ki, hayranlan gece, giln
düs etrafmdan aynlmu. Her söy
lediği kelimeyi kaçırmamak için 
not ederlerdi. Şimdi de Rusya hü
kumeti onun bütün yazılarını ye
niden neşretmektedir. Eserlerinin 
yekunu yü:ıı: cildi geçer. 

Şöhretten maada, Tolstoi, kan
sına servet, yüksek bir içtimai 
mevki ve birkaç çocuk getirmiıti. 

ilk zamanlarda evlilik hayatı 
saadetle başladı. O derece ki, iki ta
raf ta bu saadetin, devamını di· 
ler, ikide bir Allaha şükrederler· 
di. 

Sonra, earip bir fCY oldu. Tols
toi, tedricen değişti. Yazdığı bil -
yük eserlerden hicap duyrnıya baı
ladı ve ondan sonra hayatını sulh 
lehinde ve harp aleyhinde neşriya 
hasretti. Bütün topraklarını köylü
ye dağıttı. Kendisi bir fakir hayatı 
yaşamıya ba§laaı. Tarlada çalışır, 
ormanda odun keser, kendi kundu
rasnu keacli ;Y,~ keneli o~ 
kendisi temizlerdi. 

Leo Tolstoi'nin hayatı bir facia 
olmuştu. Bu facianın sebebi de ka· 
rısı idi. Karısı lüksü severdi, o İ· 

se lüksten nefret ederdi. Kansı, 

cakayı, cemiyetlerde ıörünmeyi 
severdi, Tolstoi ise bundan kaçar
dı. Kadın paraya düşkündü, hal· 
buki kocası fakirden hoşlanırdı. 
Kadın senelerce kocasının başı

nı yedi. Onu tashih etmiye, akım
ca yola getirmiye çalıştı. Kocası 

muhalefet ettiği zaman kadın ken
disini yerlere atar, elinde bir af
yon parçası intihar edeceğini söy
liyerek kocasını tehdit ederdi. 

Buna rağmen 45 sene beraber ya 
şadılar. Nihayet Tolstoi, 82 yapna 
geldiği zaman Tolstoi. karısının ev 
hayahnın bu faciasına tahammül 
edemedi. 910 tarihinde karlı bir ge 
cede evini terkettl. Kendisini so
iuk ve karanlık sokaklara attı . 

On bir gün sonra onu bir fi • 
mendifer istasyonunda :ıı:atilrree

den ölmilf buldular. Ölürken bı • 
raktığı vasiyeti şu idi: 

- Karımı cenazeme getirmeyi -
niz. 

işte Kontes Tolııtoi'nin aldığı 
mükifat bu oldu. 

Okuyucular kadını titizlenmek
te haklı bulabilirler. Olabilir. Fa
kat siz neticeye bakınız. Nitekim 
kadın da sonra hataınnı anladı. 

- Ne yapayım, deli oluyordum, 
diye ~ünahını itiraf etti. 
KısHdan hisse: Kocanızı bıktır

mayınız. 

OKUYUCULARA CEVAPLARIMIZ 

1 - Bay Şemıettin C ye: 

"Babalık davası., hakkında mütem 
mim mallımat istiyorsunuz. Sualini

zin cevabı kanunu medeninin 311 in
ci maddesinde yazılıdır: Bakınız mad 
de ne diyor: 

"Evlilik haricindeki doğumda ana
sına kalan çocuk, anasının aite ismi-

ni taşıdığı ve onun vatandaşlık hak
kını iktisap ettiği gibi gerek anasına 
~erek anasının hısımlanna karşı sa-

• 
hih olmıyan nesep üzerine terettüp e
den hak ve vazifelere dahi sahiptir. 
Ananın vecibeleri ise tıpkı neaebi .. 
)ıih çocuğa karşı olan vecibeleri gibi 
dlr. Mahkeme, velayeti anaya vere
bilir.,, 

2 - Bay Mıatala: 
Bu iti ıia yalnız batınıza ha1lede

miyecekıiz. Kanundan anhyan birine 
müracaat edin. Her halde evinizden 
kiracıyı çıkartabilinini:ıı:. Fakat bu
nun şekilleri uzundur. Buraya taf-

siJitı ile yazmama "ımkin yoktur. E
ğer adresinizi bana bildirirseniz, hu-

susi mektupla tarafınıza bütün yapıl
ması icap edenleri bildiririm. 

3-Bayan N. K. ya: 
Kocanızın baıka bir kadınla karı. 

koca ıibi yaşadıfını ve evini terket

tijini yazıyor ve cürmü meşhut ya
pabilir miyim? diyorsunuz. Cürmü 

meşhut yapabilirsiniz. Ka.tfını da, ko
canızı da Ce:ıı:a kanunu muciblnte 

hapııe athrAhilirsiniz. Sonra bo anma 
davası da, isterseniz. açabilirsiniz. 

4 - Bay Ahmet L. C. ya: 
Bir veya müteaddit müellif naşirin 

tayin eylediği plan dairesinde bir e
ser telif eylemeyi taahhiit ederlerse. 
ancak mukavele edih!n bedele müsta
h~~ olu~lar, bu takdirde hakkı telif, 
napre aıt olur. 

lamail Kemal ELBIR 
lstanbul Barosunda avukat 
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Arada Bir: 

Son Fenerbahçe 
Hadisesi 
Çıkmıyab~lird. ! 

Evet, bu nahoş hadise çıkmıyabi
lirdi; Eğer: 

Başta teşkilat adamlan olduğu 

. halde bütün bu meselede amil olan
lar hislerine tabi olacaklarına nizam, 
aklı selim ve hüsnüniyetle ve hele 
sportmence hareket etselerdi de: 

TAN 

Vatarıclaşlt3 
Mülakat 

Radyoda Milli 

Marş Lcizım 

27 - 4 - 938 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııı~ 

= HiKAYE a - ~ - -- -- ... - -- -... -... -- -- -- -- -- -- -- -- --Beyoğlu Kamerhatun mahallesi ;::: ----12 numaralı apnrtıman ikinci katta _ -oturan Hüseyin Hasan yazıyor: : .. 
"Ben de heves ederek fıerkeı:; gi- : -bi bir radyo aldım ve bir senedenhe- ;::: 

ri de çalmakta~·ım. Başka lisan bil - : -mediğim için pek bilmiyorum, fakat : 
rumrayı tiirkçe gibi bilirim. Her ak- : -şam saat 21,15 te Bari radyo istas - : 

----.... .. -... -----------.. .. --s ... e e s --------iki ba1ta: Tasfiyeye uğramıyanlardan Hüseyin ve Saim. 

1 -..! Milli Küme talimatnamesini 
bu müsabaka başlamadan evvel ala
kadarlara tebliğ edip deplasman maç 
!arının geçen senekinin aksine ola
rak yalnız Taksimde yapılacağını bil 
dirselerdi; 

yonu Rumca 11eşriyat yapıyor ve Ba- 5 
ri radyo istasyonu olduğunu söyle- : 
dikten sonra, evvela Elen milli mar- : 
şını ve sonra da Başvekil Mctaksa- :: 
sın şarkısını çalıyor. Bilfihara ajan5 : 
haberlerini verir. Ve saat 21,30 da = 
da Elen musikisi ve şarkıları çaldık- ! § 
tan sonra saat 21,55 te tekrar Elen j;: 
milli marşını çalar. Ve bu her ak - : 
şam hiç unutulmadan tekrar edilir. ! ;: 

Tambov'lu -:z ... ız ve 
Ortada: T asliye edilenlerden Y Qfar 

Avrupa Güreş 
Şampiyonasında 

Aldıgımı:ı eticeler 

2 - Istanbuldaki deplasman maç 
!arının nerede yapılacağı meselesini 
halletmeyi, ötedenberi Fenerbahçeye 
husumetile tanınmış kurum muhase
becisi üstüne almış olmasaydı. 

3 - Fenerbah~nin deplasman 
maçlarını kendi sahasında yapması 

hakkındaki temennisini kabul edip 
bu hususta umumi merkezden karar 
alacağını vadeden kurum başkanı 

bu vadini tutsaydı, 

4 - MiJli küme başlangıcında nu
maralar çekildikten sonra maçların 
tarihlerile beraber sah~ ve hakemle
ri de tesbit edilerek geçen sene oldu
ğu gibi alakadarlara bildirilmiş ol
saydı; 

Çaldıkları milli marş plaktır. E -Gesen haftalarda Yun.ani tanda E 
yapılan istasyonun provası yapılır - = -ken de yine evveli Elen milli marşı 
ondan sonra Elen Krahnın konferan 
sı ve bittikten onra da tekrar Elen 
milli marşı çalındı. 

Yukarıdaki yazıyı yazmaktaki 

maksadım §U ki: Bizim radyo istas • 

yonu niçin: 

- Muhterem dinleyiciler burası 

İstanbul radyosu .. 

--§ Yazan: B. GABRILOVIÇ -1111111111111111111ııııııır~ 
Bir gun mütercim Kisin'in evi

ne birkaç arkadaşı misafir gelmiş 
ti ... Gelenlerin içinde yabancı yok 
tu. Hepsi de "yazıcı meslektaş" lar 
dandı. 

• 

Estonyanın merkezi olan Tallin 
~hrinde yapılan Avrupa Grcko -
Romen güreş şampiyonasına gidPn 
güreş takımımızdan gelen haberler 
maalesef parlak değildir. Mama!jh 
alakadarlar da fazla bir muvaffakı
yet beklemiyorlardı. Drın akşama ka
dar gelen ajans haberleri ve husu
si telgrafların verdikleri malumatı 

toplıyarak vaziyeti hulfısa eJiyoruz: 

!irinci devre ikinci devre 
1'Uç0k HUseyln sayile mağ. tuıln galip 
Ynş:ır tuşla mnğ. tu:;la mağ. taa 
Yusuf Aslan sayile mağ. tuşla " " 
Saim tuşla galip saylle mat. 
Mersinli Sc"lyile mağ. tu:;la mağ. tas. 
Mustafa gilr~ yok mağ. (hıısta) 

Çoban tuşla galip tuşla galip 

Şu halde takımımızdan Yaşar, 

Yusuf Aslan ve ~erstnli Ahmet ikin 
ci devre sonunda tasfiyeye uğramış
lardır. Buna sebep olarak biz Yaşa

rın idmansızlığınh Yusuf Aslanın 

yenici olmayışını ve Mersinli Ahme
d in büyük sıklet farkını az günde 
düşürerek zayıf kalmasını buluyoruz. 

Hastalığı yüzünden güreşmiyen 

Mustafanın üçüncü devrede güreşe
ceği şüpheli olduğu için ondan da 
ümit yoktur. Kala kala ikı galebe ile 
duran Çoban ve birer mağllıbiyetJeri 
bulunan Saimle, Hüseyin var. Uma

Ta•fiyeye uğrıyanlardan 
Mersinli Ahmet 

Dedikten sonra hemen dans plak
larına veya Türk musikisine başlı -
yor. Bizim radyo istasyonu da milli 
marşımızın bir plağını "Muhterem 
dinleyiciler,. den sonra çalsa ve on
dan sonra plaklara ha lasa ve saat 14 
te bitince yani "Akşam sHt 18.30 da 
tekrar göriişmek üzere' Allahasmar -
ladık,, dedikten "onra tekrar milli 
marşımızı çalsa olmaz mı? .. 

Yalnız gündii7. değil akşam neşri

yatı da haşlayınt>a yine evvela marş, 
"onra dans plakları veya konCcrans .. 
Saat 23 te de yine ertesi güniin prog-

5 - Izmire gitmesi için Fenere 
verilecek yol parası talimatname mu 
cibince pazartesi günü 800 lira ola
rak tediye edilmiş veya mmtaka as
başkanı kendisinden rica edildiği veç 
hile "Fenerin mütebaki parasının 

avdette verileceği telefonla umumi 
merkezden bana bildirildi,, şeklinde 
bir kağıtcık vermiye razı olmuş bu
lunsaydı; 

ramını verdikten ve "geceniz hayrol-6 - Ve bütün bunlara rağmen u-
sun., dedikten "onra tekrar milli mar 

mumi merkez bası bizim gibi her-

kesin de öğrendiği şekilde "Biz Fe
nere gösteririz.,, tarzında husumet ve 
kin hislcrilc hareket edeceö;n,. t.ali
matnameyi ve sporun kaplarını ken

dine rehber ittihaz etseydi; 

ş1mızın çalınması taraftarıyım. Ek
seri temas ettiğim rum aileleri "niçin 
si7İn ista,.yon evvela mili marş çalmı
yor,. dedikleri zaman verecek cevsm 
bulamıyorum. Radyoda 20,48 de A-
rapça söylev söyliycn ve ga'leteniz 
muharrirlerinden olan iistat Bay Ö
mer Rıza da hu işe tavascıut edecek 
olursa biran evn~l bu istek yerine 
gelmiş olur. Yalnız ben değil benim 
gibi birçok kimse de bu isteğin taraf 
tarıdır zannındayım.,, ................................................. , 

OKUYUCU 

/ Misafirler, günün meselelerin
den, "yazıcılar birliği" nden, şun
dan, bundan, velhasıl herşeyden 

bahsettiler ... Münekkitlere bol bol 
küfür ettiler .. Tam akşam yemeği 
yemek için lokantaya gitmiye dav 
randıkları bir sırada kapının zili 
çalındı. 

Kapıyı açmıya bizzat Kesin git
ti. Birkaç dakika sonra da, uzun 
boylu, kırmızı yanaklı genç bir kı
zı elinden tutmuş olduğu halde i

çeri girdi. Arkadaşlarına hitap e
derek: 

- Kanının akrabalanndan Son 
ya, dedi. Sonya, Moskovamızı zi
yaret etmek için ta Tambovdan 
geliyor. Bu gördüğün adamların 

hepsi de, Sonucka, memleketimi
zin en meşhur muharrir ve şairle
ridir. ... . . · ... 
sil eden buradaki insanların düşün 
celi yüzlerini dikkatle gözden geçi 
rerek: 

- Doğrusunu isterseni~. dedi, 
ben ömriımde bu kadar kalabalık 
bir yazı kafilesile karşı karşıya gel 
memiştim. 

Sonuçkanın bu sözleri üzerine 
herkes gülümsedi. Hikayeci Gera
sim Konski ise: 

lım ki; gazetemiz makineye verilme-ı gelecek haberler yüzümüzü gültlüre-
den evvel güreşin son d.avresine ait cek mahiyette olsun. . 

Bu bitti. Şimdi ikinci bir bahis 

karşısında bulunuyoruz: Birkaç Fo-
nerlinin kendi klübünü gazetelerde 

teşhir etmesi. Herşeyden evvel ka

bul etmeli ki; Fenerbahçe memleke

tin en nezih, en büyük ve parlak ma· 

zisi olan bir klübüdür. Şimdiye ka

dar onun dahili idaresinde başkala

rında görülen karışıklık, ikilik gö

rülmüş de değildir. Eğer bu klüp, 

bugünkü talihsiz vaziyette olmasa 

ve kurum mahafilile arası eski hınç

larını çıkarmak istiyen birkaç ki§inin 

tesirile şimdiki kadar açık bulunma

saydı kimse ses çıkaramazdı. 

Mektupları 

- Sonuçka dedi. karşınızda bü
tün bir yazıcılar birliği duruyor. 
Bunların içinde aza da var, yedek 
aza da var ... 

Tebliğler: 

Yeni Bir 
Turnuvası 

Voleybol 
Yapıhyor 

T. S. K. Istanbuı Bölgesi Voleybol 
A;anlığından: 

Bölgemizde bu seneki voleybol 
birincilik müsabakalarında bazı ta
kımların sebepsiz olarak çekilmele
r!, bu spora karşı e!kiın umumiyede 
bir alakasızlık uyandırmıştır. Sırf bu 
vnziyeti önlemek maksadile müsaba
kalara muntazam bir şekilde iştirak 
etmiş ve muvaffakıyetli oyunlar gös 
termiş olan dört takım arasında iki 
haftada bitmek üzere bir turnuva ter 
tibi kararlaştırılmıştır. 

Kura çekmek üzere Eyüp, Fener 
Yılmaz, Istanbulspor, Hilal klüplerl 
murahhaslarının 27.4.938 çarşamba 

günü saat 18 de Bölge merkezine gel 
meleri rica olunur. 

Bu turnuva galibine hatıra olmak 
Ozere bir kupa verilecektir. 

GEMLİKTE: 

Fakir Çocuklara 
Bedava Sinema 

Gemlik, (TAN) - Halkevi temsil 
kolu gençleri, çocuk haftası münase
betile hazırladıkları ''Aynaroz Kadı
sı., ve "Makasıcı,, piyeslerini zelzele 
f clakctzedeleri menfaatine temsile 
karar vermişlerdir. 

*Gemlik, (TAN) - Çocuk Esir
geme kurumu, çocuk haftasının de
vamınca, kasabamızın bütün çocuk
larına sabahtan akşama kadar beda
va sinema göstermek için tertibat al
mıştır, 

Klüplerde: 

Beşiktaş 

istifalar 
Klübünden 
Başladı 

Beşiktaş klübünün pazar günü 
yapılan son idare heyeti seçiminden 
bazı sporcuların memnun kalmadık
larını ve bu yüzden klüpten çe'kilme
leri ihtimali olduğunu kaydetmiştik. 

Dün haber aldık ki, istifaları şa
yia halinde dolaşan sporculardan 
Hakkı ve Hasan dün mıntaka baş
kanlığına gönderdikleri birer mek
tupla Beşiktaş klübünden ayrıldıkta 
rını resmen bildirmişlerdir. 

Bir rivayete göre, bu istifaları di

ğer bazı ~porcularm aynhşları da 

takip edecektir. 

Mıntaka Merkezindeki 
Toplantı 

Dün mmtaka merkezinde mınta

ka başkanı vali Muhittin Ustünda

ğın riyasetinde ve bütün spor ajanla 
rının iştirakile bir toplantı yapılmış

tır. 19 mayıs spor bayramı için bir 

program hazırlanmış va 938 ·- 939 

lstanbulda bugün hakikaten da

hili buhranlar geçiren iki büyü:t klüp 

vardır. Bunların şu veya bu taraftar 
lan kendi kirli çamaşırlarını gaze
te sütunlarına dökmekten hazer et
mektelerken Fenerbahçenin müessis 
azasından olan bazı zevatın işlerini 
klüpte halledecek yerde gazetelere 
makale vermesini amatörlüğün esası 
olan klüpçülük hissile telif edilebilir 
görmedik. 

Bir klüp Azası, mensup olduğu 
müessesenin düzelmesini kendi bağ
lı olduğu nizamlara göre temine çalı
şır. Bundan nevmit olursa, ya vazi-
yete razı olur, yahut o müesseseden 
çekilir. Hem oraya mensup olmak, 
hem de teşkilatı, şunu bunu "bizm 
klübün işleri bozuk gidiyor. Gelin 
şuna bir bakın,, diye çağırmak her
fCyden evvel kendi aczini ve klüp 
idaresindeki tesirsizliğini itiraf et
mek demektir. Biz küçük büyük bü
tün amatör klüplerimizin idare se
lAmeti namına bu hareketi tamamen senesi bütçesi tanzim ediJmiştir. 

Bu bütçe bütün spor ~belerimiz zararlı buluruz. Geçmiş ve geçmekte 
olan hadiseler bu fikrimizin do,ğru

düşünülcrek bundan evvelki scneleı. luğunu isbata kafidir. 
re nazaran daha geni~ tutulmuş ve 
bütün ihtiyaçları karşıhyacak şekil
de hazırlanmıştır. 

lstanbulspor Oyuncuları 
Edirneden Dönüyorlar 
Tekirdağ, 26 (TAN) - Trakyada 

bir geziye çıkan Istanbul spor klü
bünden 35 kişilik bir kafifie dün E
dirneden buraya gelmişler ve tören
le karşılanmışlardır. lstanbul sporcu 

ları Tekirdağ muhtelitile yaptıkları 

maçı 2- 1 kazanmışlardır. Bugün 
Çorluya giden misafirler oradan Is
tanbula döneceklerdir. 

Edime Oğretmen okulundan 30 
kişilik bir kafile Tekirdağına gelmiş 
ve burada bir müsamere vermiştir. 
Edirneliler bir gece Tekirdağında 

kaldıktan sonra dönmüşlerdir. 

.......... ............ 
Dükkanlnrın a~ılma "aati 

Bir kısım milstnhdemlcrln, akşamları ol 
duğu gibi, sabahlan da dükkfınların açılış 
saaUcrlnin tesblt edilmesi için belediyeye 
müracaat ettikleri yazılmıştı. Evveke d5rt 
dükkAn sahibi iken. dUkkAnların muayyen 
saatlerde kapatılmaya mecbur bırakılma
sı Uzcrlne ikisini knpattığını, dlğerlerlle de 
geçinemediği için memuriyete atıldığını 

bildiren Nusret adlı bir okuyucumuzdan 
bir mektup aldık. Bu mektupta, okuyucu
muz bu şeklin kabulü takdirinde bilhassa 
gazete bayileri ile tatüncUlerin çok uı -
rara uğrayacağını yaz.mııktadır ve bu id
diasını isbat için halkın ekt:eriyetlnin tram 
vaylarda cnnı sıkılmnması maksadile bir 
gazete aldıklarını, herkC'Sin

1 
iş ve gilci.lne 

ba~ladıktan sonra bayle bir ihtiyaç hls.cıct 
mlyeceklerlnl, sigara satısının da bundan 
ileri geldiğini yu.makta ve binlerce esna
fın zarar görmesine sebebiyet verilmemesi 
için, bu usulün kabul edilmeınesini tavsiye 
etmektedir. 

Uykusuz hasta 
SQrp Agop Elmndağı caddesi Arlfpaşa 

apartımam 10 numarada eski mutasarrıf
lardan ,Mehmet Rauf ynz.ıyor: 

"Geceleri pek az uyuyabilen bir hasta
mızı rahatsız etmemek için, evde yilksek 
sesle konuşmamaya mecbur iken, dün ge
ce sabaha kadar çan ve sllAh seslerinden 
bütiln ev hallet gözlerimizi kapayamııdık. 
Hallet rahatsız eden bu gibi gürlllttılerin 
kaldırılması için tedbirler alınıyor. Bu g{i
rOltUlerln bütün bütiln önüne g~cmez mi 
yiz?." ,,,. 

Otohiis bilet iicrcti 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Geçen gün Tepebaşından bir otobilse 

bindim. Harbiyeye kadar 7,5 bilet ücreti 
alchlıır. Bu otobüsün numarası 3412 dir. 
Halbuki her zaman bu mesafe için 6 ku
ruş alıyorlar. Bu otobüslin acaba diğerle
rinden :fazla pnra almasının sebebi nedir? 
Otobüse bindiğim z.amnn 7,5 kuruuı.ı mu
kabilinde aldığım bileti de size gönderiyo
rum. Biletin numartısı da 87801 dir. Bu hu
"usta belediyenin nazarı dikkatini C<.'lbct
meni:.i rica ederim .. " 

Sonuçka saf bir eda ile: 
- Nasıl dedi, anhyamadım; ya

ni bunların bir kısmı yazıcı, diğer 
kısmı da yedek yazıcı mı,. Ben ye
dek yazıcı diye birşcy duymamış
tım,!. Böyleleri de olur muymuş?. 

- Yani "Yazıcılar Birliği" nin 
yedek azaları demek istedim .. 

Sonya: 
- Anlıyorum. dedi, yani bu gi

biler henüz tamamen yazıcı değil
ler .. Rütbece yazıcılardan bir dere
ce aşağı olmuş oluyorlar. Mesela 
eskiden trenlerde bir kondüktör 
vardı; bir kondüktörden yüksek o
larak ober - kondüktör vardı. 

Kondüktörle mukayese edilme
sinden canı sıkılan "yazıcılar birli
ği" yedek azalanndan genç yazıcı 
Stepan Studenev müstesna olmak 
üzere yine herkes, Sonyanın bu söz 
!erine de gülümsemişti... 

Yedek aza, Sonyanın bu müka
yesesine itiraz ederek: 

- Biliyor musunuz Sonuçka, de 
di, biz yazıcılar insan ruhlarının 
mühendisleriyiz!. Bu itibarla kol 

işçilerinden sayılan kondüktörlere 
benzetilmemizi muvafık bulmuyo
rum ... Sonra, misal olarak kendim 
den bahsedeyim: Ben şekil itiba
rile "yazıcılar birliği" nin yedek 
azası olmama rağmen kendimi ha
kiki bir muharrir sayıyorum .. Be
nim koskocaman üç şiir kitabım 
var. Belki de siz benim "Devedike
ni" mi okumuşsunuzdur?. s onya sevinçle ellerini birıbi-

rine çırptı ve "Devedikeni" 
nin en sevdiği kitaplardan biri ol
duğunu söyledi Ve şu dakikaya 
kadar gıyaben tanıdığı ve çok sev 
diği bu yazıcıya, adeta acıyarak, 
~rdu: 

Çeviren: B. 

-... -... --... E -----TOKS --~lllllllllllllllllllllllllt 

- Peki, siz bu kadar tanınmış 
olduğunuz halde nasıl oluyor da 
hiıliı "yedek aza" sayılıyorsunuz?. 

- Hakiki azalığa tayinimi, da
ha doğrusu geçirilmemi bekliyo
rum. 

-Daha çok bckliyecek misiniz?. 
- Allah bilir. İki senedenberi 

listenin en başında ben geliyorum. 
Fakat "Yazıcılar birliği"nin bu i§le 
m!?şgul olan komisyonunun işleri 

başından aşkın ... Bir türlü vakit bu 
lup ta bunu halledemiyor. 

Sonuçka büyük bir canlılıkla: 
- "Yazıcılar birliği" nin eski a

zalarından birine müracaat ederek 
niçin yardımını rica etmiyorsunuz? 
dedi .. Ve odada oturmakta olan ve 
tıpkı ''Noel baba" ya benziyen be
yaz sakallı ve dazlak kafalı bir ya 
zıcıya hitap etti: 

- Meselfı, siz, dedi, affınızı ri
ca ederim, isminizi bilmiyorum. 
Genç, istidatlı bir şair olmak itiba
rile Stud~nev yolı;laşa niçin yar
dım etmiyorsunuz?. ,.. 
ki, can sıkıntısile.ı beyaz sakalını 
sıvazhyarak: 

- Çok garip bir rica dedi. Ben 
kendim "mühtacı himmet bir de
de" yim. "gayri"ye nasıl olur da 
"himmet" edeyim 7. Ben bizzat ken 
dim de genç, istidatlı bir namze
dim ... 

Sonya, ev sahibinin, kendisini ih· 
tiyatlı olmıya davet eden işaretle
rini görmeksizin : 

- Ah!.. diye haykırdı .. Demek 
siz de "yedek" siniz?. Halbuki siz 
Studenev yoldaşın babası yerinde
siniz! 

Prenlonski, bayağı canı sıkılmış 
bir halde: 

- Evvela, dedi, ben Studenevin 
değil babası yerinde, fakat dedesi 
yerindeyim... Saniyen, bunun hiç 
bir ehemmiyeti yok .. Burada genç
lik, ihtiyarlık mevzuu bahis değil. 
Biz Studenevle, dede - torun vazi
yetinde olduğumuz halde. ikimiz 
de "genç şairler cemiyeti" nin aza 
sıyız ... 

- Peki siz ne zamandan beri ya
zı yazıyorsunuz?. 

Preklonski derin derin içini çeke 
rck: 

- Otuz seneyi geçiyor, dedi. 
- Peki, eserleriniz nerede bası-

lıyor?. 

- Benim gibi genç bir yazıcının 
eserlerini bastırmaya acele etmesi, 
ne, bence, hiç bir lüzum yok. İn
san biraz olgunlaşmalı .. Mesela ben 
senelerdenberi olgunlaşmıya çalı
şıyorum. Arada da şuraya buraya 
ufak tefek yazılar veriyorum. Me
sr.ıa diin "Arı" mecmuası idareha· 
nesine gitmiştim ... Mecmua için bit 
yazı bıraktım .. Yazımı hemen he
men kabul ettiler gibi birşey ... 

- Ne demek "kabul ettiler gibi 
birşey"?. 

- Verdiğim yazının ortasını dc
ğiştirmeği. son~nu atmayı, baş ıa
rofıııı çıkarmayı tavsiye ettiler" 
Ben ortasını attım bile .. 

E debiyat etrafındaki konu~ 
mn Tambovlu misafirin çoi' 

hoşuna gitmiş olacak ki. Kisin onıl 
· ııır mutfaktaki karısının vanına go 

meye bir türlü muvaffak olarnad1
• 

Yüz itibarile de güzel olan Studc
nevin hazin talihi, genç kızı şid-

(Dcvamı 8 incide) 
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Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri: • Şu Garip Dünyada : 

Şemıripa,a tiirbainin enkazı arcuınJan çıkan paramparça olmuf kitabeler •• 

Üsküdardaki Şemsipaşa 
Türbesinin· Perişan Hali 

•• 
U sküdardaki Şemsi Ahmet Pa 

şa külliyesini tetkike devam 
ediyorum. Türbesinin avluya ba -
kan duvarı tamamen çökmüş. Ca
miin içi>ıt türbeyi biribirine göste
ren büyük pencerenin tunç parmak 
lıklanndaki şekiller çok caziptir. 
Cami ve türbede bundan başka da 
parmaklık kalmamıştır. Yaramaz 
çocuklar diğer parmaklıkları kıra
rak leblebicilere satmışlar. Ben 
türbenin önündeki yıkıntıyı ve hur 
dehaş olmuş mermer yığınlarını de 
rin bir iç ağnsile gözden geçirirken 
yanıma birisi geldi Kendisini ta
nıttı: 

- Şemsi Paşada voli sahibi Nu-
ri ... 

Beni alakalı bir memur sandı, sor 
nıadı ve derdini yandı: 

~ ? 

~ YAZAN: ~ 
tlbrahim Hakkı -

_ ... 
J 

-.. -•• 

Mısırlı İbnl Eyas da (Bedayi-iz
Zühur) adlı eserinde Sultan Os
manın babasını ve ailesini Arap 
ceziresindcn Küçük Asyaya geç
miş halis, muhlis bir Arap olarak 
göstermiştir. Şüphesiz bunu (Ha
dimülharemeynüşşerifeyn) vasfı
nı almak üzere bulunan Mısır fa
tihi Yavuz Sultan Selime yaran
mak için yapmıştı. Tarihçiler bu 
aileyi sekiı.inci hükümdar İsfendi
yara nispetle (İsfendiyaroğlulları) 
ve sonuncu ve on birinci beye nis
petle de (Kızılahmetli) diyerek te 
adlandırırlar. Şemsi Ahmet Paşa 
sarayl:ian yetişmiş ve Kanuni za
manında Avcıbaşılıkla çırağ olun
muştur. Sonra Ühifeci ve Sipahi 
ağalıklarında buluninuş, sonra bir
denbire bir milyon akçe ihsan edi
lerek Şam beylerbeyi yapılmışiır .. 
Sıvas ve Anadolu emirülümeralık
larında ve Rumeli beylerbeylik
lerinde de memuriyet verilmiştir. 
Candar ogullarının avcılıkta oldu
ğu gibi atmaca ve şahin gibi av 
kuşları yetiştirmekte büyük maha
retleri vardı. Şahabettin Ömeri de 
Mesalik-ül-Ebsar'ında bu ailenin 

Altından 
Yuva 
Yapıyorlar 

Alimler ekseriya, tetkik ettikleri 
toprağın terkibini, karıncaların yu
va yapmak için kazıp dışarı attıkla
rı topraktan bulurlar. Karıncaların, 
dışarı çıkşrdıklan teprakta, altın ta
necikleri de bulunmuştur. Bilhassa 
sıcak memleket karıncalannın yuva
larında daha ziyade altın tanecikleri 
varclır. Çünkü sıcak memleket karın
caları yuvalarını daha derinde yap
maktadırlar. 

"' /ngilterede , fap htutalığı 
Bir istatistiğe göre, !ngilterede 

şap hastalığından muztarip 25 mil
yon hayvan vardır. 

İngilterede bütün hayvan pazarla
n kapatılmıştır. İngilterenin ekono
mi tarihinde, şimdiki gibi hiçbir za
man şap~an bu kadar hayvanın has
talandığı görülmemiştir. 

* l.veç Kralına hediye 
fsvç kralı yakında seksen yaşını 

dolduracaktır. Kralın doğum yıldö
nümü haziranın on altıncı günü bü
tün fsveçte kutlulanacaktır. Şimdi
den şenlik hazırlıklarına başlanmış
tır. İsveçliler krala bir hediye ver -
mek için hazırlanıyorlar. Verilecek 
hediye "milletin sevgili kralına he
diyesi,, adile takdim olunacaktır. Bu 
hediye boş ve üzerinde rakam bu
lunmıya1ı bir çek olacaktır. Çeke ya
zılacak paranın miktarını kralın ken 
disinin yazması kararlaştırılmıştır. 
Millet bu parayı derhal kralın emri
ne havale edecektir. Kral alacağı pa
ralan f sveçte fenni keşifler, sıhhat 
ve fen işleri gibi yeni araştırmalar 
ve ilmi müesseselere tahsis edecek
tir. 

• Seyahati •even kadın 
Bir İngiliz kadını, bir otomobil ka

zasında bir ayağını kaybetmiştir. Aç 
tığı davada ayağı için 1,200,000 frank 
tazminat almıştır. Mahkemede, aya
ğını kaybetmekle artık seyahat ede
miyeceğini iddia etmiştir. Çünkü, bu 
kadın bir türist olduğundan dünyada 
en sevdiği şey, gezmek imiş. Kadın, 
tazminatı alınca derhal evlenmiştir. 

1 

Kazalara Karşı: 

Otomobil Kazalarında 
Halkın Kusurları 

B ir şoför nasıl kendisini de 
başkalarını da tehlikeye 

düşürecek hareketlerden sakınmı -
ya mecbur ise halk ta, kendini teh
likeli vaziyetlere sokmamıya, şo
förlerin işini güçlcştirmemiye mec
burdur. Otomobil kazalarının yüz
de sekseni - hiç şüphe edilmemeli 
ki - halkın ne yapacağını, nasıl yü
rüyeceğini bilmemesinden doğar. 

Bu böyle olduğu halde halkımızın 
birçoğu bilinmez neden, bu - şaka

ya gelmez - nakil vasıtasının hare
ketlerini güçleştirmekten zevk du
yarlar. Otomobil geldiğini görünce 
hareketlerini kasden yavaşlatırlar. 
Ansızın otomobil önünde dururlar. 
Şoförlerin hiçbir tedbir almalarına 

imkan bırakmıyacak bir süratle ön

lerine fırlarlar. Etrafına bakmadan 

yaya kaldırımlarından inerler. Bir 
saniyelik vakit kazanacağım diye, 
birdenbire giden tramvaylardan at
larlar. Duran tramvaylardan iner 
inmez sağını solunu gözetmeden 
hemen karşı tarafa geçmek ister-
ler. Hele bir kısmı otomobil ile a
lay ederler. Bu ve buna benzer ha
reketler o kadar çoktur ki, insan 
saymakla bitiremez. Kendilerine 
öğretilen esas kaide, yalnız, SAG
DAN GIT'ten ibarettir. Halbuki yol 
ların 'şekilleri, dönemeçleri ve vazi 

yetleri öyle ayrı, öyle biribirine 
uymaz ki, yalnız bir tek kaide ile 
onu intizama sokmak kabil değil
dir. Biri için kurtuluş çaresi olan 
herhangi bir hareket, başkası için 
büyük bir tehlike olabilir. Biri ka
çarak kurtulur, öteki kaçtığı için 
ezilir. 

D ünyanın hiçbir yerinde yal
nız bİr taraflı tcdbirJer a

lınarak, öte taraf serbest bırakıl
mış değildir. Zararı eşed, zararı a
haf ile, izale edilir şeklinde hulasa 

edilen mantık kaidesi cari olup du
racaktrı. 

Halkın acele etmekten kazana -
cağı, mesafe, adımla ölçülebild~i 
halde otomobilin haı::eketini ko -
laylaştırmakla ona kazandıracağı 
yol, dekametrelerle ölçüli.ır. Bir şo
förün emrinde dakikada binlerce 
devir yapan, yüzlerce beygir kuv
vetinde bir motör olması, onu in-
sanlıktan ayıramaz. Onun da dalgın 
olduğu zamanlar, onun da hakim 
olamıyacağı vaziyetler vardır. E
min olmalı ki, bir otomobil altında 
ezilmek, ezilenle ailesi için neka
dar dayanılmaz bir acı ise, ezen şo
förle ailesi için de o derecede bü
yük bir acıdır • .Bir şahsın kusurun
dan doğacak neticeler, yalnız o şah 
sa değil, çok zaman başkalanna da 
aittir. 

Ezilen, bir aile sahibi olduğu gi
bi, e7.enin de bir ailesi vardır. Hem 
de yiyeceği ekmek kocasının, ba
basının veya evladının kan, ter i
çinde kazanarak getireceği birkaç 
paraya bakan bir aile ... 

N c gariptir ki, birçok kaza
larda şoför, hatta otomobi

li icat edenler kabahatli sayılır ve 
beraat sebepleri tersine çevrilir. 

Mesuliyetin isbatı karşı tarafa 
teklif edilecek yerde, beraatin de
lilleri şoförden sorµlur. Bu tek ta
raflı düşünceler, nekadar insafsız 
ise, bu tek taraflı ihtiyat tedbirle
ri de kazaların önünü alabilecek 
mahiyette değildir. Öyle hadiseler, 
öyle kazalar vardır ki, şoför ezi
len tarafa tazminat verecek yerde 
ezilenin ezen üzerinde haksız ve 
lüzumsuz yere verdiği acı ve f ela
keti tcHifiyc mecbur tutulması da
ha insaflı bir hareket olur. 

- Aman Bayım! Bu binayı yı
kınız, yahut tamir ettiriniz. Geçen 
gün şuradan geçiyordum. Başıma 

türbeden bir taş düştü. Az kalsın 
ôbUr dünyayı boyluyordum. Şu, bu 
mabedin taşlarını, demirlerini ta
şıyorlar. Kubbelerinde bir dirhem 
kurşun kalmadı. Şimdi sıra sütun
lara geldi. Yakında burada tek bir 
sütun ve başlık bulamıyacaksımz. 
Buraya bari bir bekçi gönderiniz. 

A yvansaraylı Hafız Hüseyin 
Efendi Hadika-tül-Cevami 

inde Şemsi Paşanın türbesinde şöy 
le bir tarih kitabesi bulunduğunu 
Yazıyor: 

av kuşu yetiştirmekteki yüksek 
kabiliyetlerine bilhassa işaret et

miştir. (2) Kanuni, avlanmayı çok 
sevdiği için Şemsi ağayı kendisine 
müsahip ve avcıbaşı yapmıştır. 
Oğlu Selim II ve Murat IU z.ama
nında da, müı;ahiplik yapmıştır. 
Yalnız Muradın ilk zamanlarında 
Boluya nefyedilmişti. Sonra İstan
bula getirtildi. Murat III 'ün sara
yına ve kalbine kuruldu. Şimdiki 
camiinin ittisalindeki kendi adına 
nispetle şöhret alan kasrı yaptıra
rak padişaha peşkeş çekti. Şimdi 
bu meşhur yalı köşkün yeri arsa 
halindedir. 

Müzelerdeki Şaheserle~ 1 

Halka bu gibi hadiselerde tevcih 
olunabilecek bata ve kusur ihtiyat
sızlıkla görgüsüzlükten başka bir 
şey olmadığı için onlara da şu na
sihatlerde bulunacağım: 

l - Yoldan giderken daima ih
tiyatı elden bırakma! Unutma ki, 
şoförün de senin gibi dalgın daki
kaları, idare ettiği makined kendi
sine itaat etmiyen anlar bulunur. 

Türbesini kenan deryada 
Şemsi nnınçin eyledi bünyat 
Geçerken bu kenarı deryadan 
A inalı düayJa ede yad 
Ya iUıh bihakkı nuru nebi 
Nardan eyle olkulunu azat 
Ben ne türbenin içinde, ne de 

dışında böyle bir kitabe bulama -
dırn. Enkaz arasındaki mermer par
çalannı tetkik ettim. Şoför Meh -
nıet, voli sahibi Nun ve bir arka
daşlarının yardımlarile bu taşların 
hazılannı çamurların içinden çı -
kardırn. Birisinin üstündeki çamur
lcırı tırnaklarımla temizledim. Al
tında şu iki mısraı heceledim: 

Ne yazılmıştır oku meshedimin 
taşında 

Sergfizcştim bilinsin dersen eğ~r 
başımda 

~u taşın yukarısı mahrutidir. Bir 
l>ano ve yahut sanduka başı olduğu 
l'lu tahmin ediyorum. Alt kısmı kı-
tı! . 

rnış ve kopmuştur. Enkazı tek-
~r karıştırınca, büyücek bir mer

... er Parçası daha çıktı. Onun da 
l'Uzünü çevirdik. Altında koca -
?tıan b' · t ır yılan çöreklenmış ya ıyor. 
ta Altı, üstü kırılmış olan bu taş -
di~~ şu bir buçuk mısraı okuyabil 

'ta ilth •• b. a son nefeste Şemsu ıca-

Cu •. renin 
V l'lntıne kılma nazar ... 

tına 11~~ tarn (Şemsi) kelimesinin al 
li b Çorcklenmiş, gömleğinin izle
dnh u kelimede görülüyor. Burada 

a birç k 
t;-nk 0 rnenner parçaları var. 

nt el il . 
değil e, tırnakl~ çıkacak gibı 
"ar ~ Xazrnaya, küreğe ihtiyaç 

'QUnl 
lnı-ak arın biran evvel araştırı-
l't\"~ı llınhk\ikat müzesine kaldırıl 

""'nı n,~ 
t\f eder){ Uzeler idaresinden temen 
tittden den, taş ve yılan münasebe
f(l anlat o~an çok tuhaf bir tesadü-

? acağırrı: 
artııçı Au 

Künh-ül-Ahbar'ının 

Şem•ipa,a Camiinin harap 
kapısı 

henüz basılmıyan kısmında (1) Şem 
si Paşanın hal tercümesini ve o -
nunla münakaşalarını anlatırken 

Paşanın bir gün kendisine: 
- Hatta mazarrat kastettiğimi; 

engerek yılanı gibi güneşten göl
geye iletmeden heliık eylerin! dedi 
ğini kaydediyor. 

Şu tuhaflığa bakınız ki, engerek 
tabiatli Paşanın ismini de bir yı -
lan yalıyarak temizlemiş. 

Ş emsi Paşa kimdir? Üç padi
şaha müsahiplik yapan, Os 

man oğulları saltanatının temelle
rine ilk bombayı yerleştiren bu a
dam kimdir? Şemsi Ahmet Paşa 

Candar oğüllr:ı sülale zincirirıin son 
halkasıdır. H 988 tarihinde ölmüş
tür. Son Kastamoni beyi olan Kı
zıl Ahmedin oğlu Mirza Mehmet 
Paşanın oğludur. Ailenin müessisi 
ilhanlılardan Keyhatu tarafından 

Kastamoni valiliğine tayin edilen 

Timur Candar isminde Oğuz Türk 
ler1nden bir Selçuk Emiri idi. Din 
hakimiyeti kuvvetlendiği, herke
sin kendisini (Sevit) gösterme mo
dası alıp yürüdüğü bir zamanda 

Şemsi Ahmet PAşa da biz Halit Bin 
Velidin siilalesindeniz diyivermiş -
tir. Bu ailenin kürtlüklerini de ile
ri sürenler olmuştur. Fakat aile su 
katılmamış Türktür. Mesela. fa -
nıilyenin onuncu beyi İsmail Hu!
viyyat adlı eserini tiirkçe y~z~ıgı 
gibi Şemsi Ahmet Paşa da Vıka~e 
mukaddemesini türkçe nazmetmış 
tir. Bütün şiirleri de türkçedir. Şem 
si Ahmet Paşadan evvel hiçbir ta-
'hri bu ailenin araplığından ve 

n :s • t· Z 
kürtlüğünden bahsetmemış ır. ;a-
man zaman araplaştırma modası 

hüküm sürmüştür. 

Ş emsi Paşa onorHı bir vezir
di. İzzetinefsin~ her şeyden 

üstün tutardı. Gözü ve gönlü de
delerinin payitahtı olan Kastamo
nuda idi. Gaspolunan Candaroğul
ları istiklalini geri almak istiyor
du. Bunun için Osmanoğullannı 

zayıf düşürmek ve yıkmak için 
her çareye bnş vuruyordu. Selim II 
zamanındn Lala Mustafa Paşa sad
razam olmuştu. Rumeli Beylerbe
yisi olan Şemsi Paşa bunu çeke
medi: 

- Ben Şam Beylerbeyi iken o 
maiyetimde Safed sancak beyi idi. 

Dedi ve hemen tekaütlüğünü iste

di. Devrinin vaka nüvisleri pa

şayı o kadar sevmezler. Mesela, 
Latifi onun için kısaca: 

"Padişahımızın makbulü dergah 
olan kullarından ve havas züm
resinin makbullerindendir. Hoş ta
bı kimesnedir.,, der (3). 

Ali gibi kimseyi beğenmiyen bir 
tarihçi de onu şiiyle t~rif eder: 

"Nedimane liıklaknsı me\'cut, 
hercai hilkat, sehcvi mücaleset, 
muhaveresi çok, vekar ve adapla 
takayyüdü yok bir kimse idi,,. 

(Devamı 9 uncuda) 

(l) Nuruosmaniyc kütüphanesi, 
No. 3049. yaprak A 295. 

(2) Ayasofya kütüphanesi, No. 
13416 yaprak 9R 

'3) Latifi tezkeresi. Sufa 210 

(4) 

Büyük Türk Şairi Fuzulinin es
ki Türk ve İslim eserleri müzesi
nin Kitabiyat salonundaki (Iladi
ka-Tüs-Siieda) smdan alınan bu 

sayfa, Türk minyatürcülüğünün 

l'ilzel ve yüksek hir örneğidir. Bu
rada on yedinci asırdaki erkek, ka-

dın Tilrk gi)·iniş tarzları, serpuşlar 

hakiki renklerile gösterilmi~tir. 

Tiirk mİn)'Dtiirdilük tarihi yazılır

ken hu kıymetli eser, e~siz bir 

kaynak olacaktır. Eser ıniizenin 

1530 numarasında kayıtlıdır. 

2 - Sen de wför gibi sahai rüye
~n daraldıkça ihtiyatı genişlet. Bir 
sokaktan caddeye çıkarken evvela 
soluna, sonra sağına bak. Çünkü 
soldaki tehlike sana sağındakinden 
daha yakındır. 

3 - Kati bir lüzum görmedikçe 
-varsa- yaya kaldınmlannda aşağı 
inme ve inerken daima kendini bir 
kaznya maruz farzcderek tedbirli 
ol. 

4 - Hiçbir zaman tramvay gi -
derken atlamıya kalkma. Böyle bir 
ihtimali duşünmiycn şoförün mut
laka otomobili önünde kalırsın. 

5 - Tramvaylardan indiğin za
man onun hareketini beklemeden 
sakın önünden veya arkasından 
- bilhassa koşarak - geçmiye kalk
ma. Sen tramvay arkasında saklı 
bulunduğun vakit bir otomobilin 
kaçamıyacağın kadar sana yaklaş
mış olmak ihtimali vardır. 

6 - Şoförün hareketini güçleş
tirmekten tevakki et. Bir otomo
bilin önünden kaçmak şeref ve 
hnysiye sizlik değil, başkasını ka
za ikaından sıyanet olduğu için fa
zilettir. 

7 - Otomobili bir umacı zanne
derek şaşırıp kalma. Alacağın ted
bir fena da olsa çok defa şaşkın -
lı.~tan ziyade seni selamete götü
rur. 

8 - Süratini kırk, hatta elli ki-
1?.~.etrcd~~ .~azlayn çıkarmıyan şo
forun - gorurse - tehlikeyi atlat
mak ihtimali çok kuvvetlidir. Bu
nun için seyri ıdi giden bir otomo
bil önünde fazla acele etm H e. er 
zaman mutlaka bir karar ver. Ka-
:a:sızlığın tevlit edeceği helezon ve 
ıvıcaçlar şoföre de kararsızlık aşı
lıynrak şaşırtacağını düşün. Ot 
bil önünde evvelce verdi"in kom°: 

d .ır.· • • 6 ara 
n e&ıştırırkcn katiyen tersine 

(Devamı 10 uncuda) 
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[HiKAYEDEN MABAAT] 

TRABZONDA: 

Boztepeye Yeni
den 10 Bin Çam 
ve Akasya dikildi 

Trabzon (TAN} - Şehrimizin ar
kasında bulunan 300 metre irtüaın
daki Boztepe çıplaklıktan kurtarıl -
mıştır. Geçen senedenberi buraya 10 
bin çam ve Akasya fidanı dikilmiş
tir. 

*Trabzon (TAN) - C. H. Parti
si binası yeniden boyattırılmıştır. 

İç duvarlarına yağlı boya ile sanat
karane tarihi levhalar ve resimler 

yaptınlmıştır. Böylelikle bina, bir 
-nevi tarihi müze hissini de vermiye 

başlamıştır. 

.Turfanda Sebze 
Yetiıtirilecek 

Trabzon, (TAN) - Vilayetimiz zi 
raat müdürlüğü Amasyadan misket 
elması fidanlan, İstanbuldan Okalip
tüs, top Akasya, Y edikule yağlı ma
rulu tohumlan, Tekirdağından kar
puz, Kırkağaçtan kavun çekirdekle
ri ve diğer sebze tohumlan getirt -
miş, bunlan bahçe ve bostan sahip -
lerine dağıtmıştır. 

Şehrimizde turfanda sebze yetişti
rilmiye çalışılmaktadır. 

TRAKYA ESEIU ERiNDEN: 

BURSA ACAR tDMAN YURDUNDA: 

İstanbul ga7.etecileri ge~enlerde Bursaya gittikleri zaman Acar idman 
yurdunu da ziyaret etmişlerdir. Bu resim, İstanbul gazetecilerini klübün 

bahçesinde toplu bir halde gösteriyor. 

MALATYADA: 

Balaban Kömür 
Damarlarını 
lş~etmek Lazım 
Malatya, (TAN) - Da rendeye 

bağlı 2400 nüfuslu Balaban nahiye -
sinde oraya bağlı 16 köyde iyi çalış
malar vardır. Nahiyede okuma be -
vesi çoktur, merkezde okuma yazma 
bilmiyen hemen yok gibidir. Bala
banda beş sınıflı bir ilkmektep, aşa
ğı Setrek köyünde de üç sınıflı bir 
mektep mevcut bulunuyor. Halk ça
lışkan ve zeki, muhit umumiyetle gü 
zel ve şairanedir. 

Bütün köy yollan yapılmış gibi -
dir. Bu yıl, noksan kalan yollar ve 
Kaleköyü yolundaki köprüler yapı
lacak, evler beyaz badana ile hada -
nalanacak, telefon tesisatının bitiril 
mesine çalışılacaktır. Nahiye mer -
kezinde bir park yapılmıştır. 

SIVASTA: 

Kiremitlide 
Açıkgöz Bir 
Hırsız Tutuldu 

Sıvas, (TAN) - Yıldızelinin Çiz
özü köyünden Omer oğlu Nuri, bir 
düğün işi içih Kiremitli köyüne git
miştir. Orada indiği evde, Sıvaslı Re 
cep oğlu Kaya isminde diğer bir mi
safirle tanışmış, ikisi bir odada yat
mışlardır. Nuri sabahleyin kalkınca, 
Kayanın kendi elbiselerini, '\>arasını 
tabancasını, yamçısını ve ahırdaki a
tını alıp savuştuğunu anlamıştır. 

Kaya bilahare tutulmuştur. 

*Şarkışla, (TAN) - Burada bir 
ilk mektebin temel atma merasimi 
icra edilmiştir. Mektep çok asri ola
cak, 40 bin liraya çıkacaktır. * Kangal, (TAN ) - Atlı spor 
klübü menfaatine 22 mayısta burada 
at yarışları yapılacaktır. 

GIRESUNDA: 

Köylerde sıhhatin 
Korunması için 
Tedbirler Alındı 

Giresun (TAN) - Alucra kazası 

hıfZJBSıhha meclisi fevkalade bir top 
lantı yapmıştır. Köylerde sıhhatin 

korunması için bu içtimada aşağı
dald kararlar verilmiştir. 

1 - Su birikintilerini kurutmak, 
2 - Her eve heli, umuma mahsus 
hela ve heli çukurlan yapılması, 
mevcutların ıslahı, 3 - Çamaşırlann 

dere kenarlarında yıkanmaması, de

re kenarlarından uzakça mahaller -

de çamaşırhaneler yapılması, 4 -

İçme sularının kapalı mecralardan 

geçirilmesi ve subaşlarının temiz 
tutulması. 

Bunlan azami süratle yapmak için 
karann çıkanlan suretleri köylere 

yollatılmı§tır. Ayni zamanda hük11-

met tabibi tarafından bu hususta iza 
hat verilmesi için köy muhtarları ka 

za merkezine çağınlmıştır. 

KARABOKTE: 

Hayvan Sergisi Açlldı 
Karabük (TAN) - Burada bir hay 

van sergisi açılmıştır. Sergiye geti
rilen at, katır ve eşeklerden temiz

likleri, umumi durumlan, nal ve 
tırnaklan· gözöniine alınarak derece 

kazanacakların sahiplerine para mü 

kafatı verilecektir. 

* Karabük (TAN) - Bu havali
de yeniden taş, tuğla ve kireç ocak-

ları açılacaktır. Bunun yerleri tes

bit olunmuştur. 

Tambov'lu Kız ve 
Muharrirler 
(Başı 6 ıncıdaj 

detle alakadar etmişti. Eski fikir
lerini müdafaaya devam etti. Daz
lak kafalı ve ağır başlı bir muhar
rire dönerek: 

- Peki, meseli siz, Studenev yol 
daşa niçin yardım etmiyorsunuz? 
Kılığınıza kıyafetinize ve yaşınıza 
bakılırsa, herhalde siz "Yazıcılar 
birliği" nin eski azalarından ola
caksınız !. Sizin soyadınız nedir?. 

- Porokov. 
- İvan Porokov mu?. Hani fU 

yazılannı mecmualarda ve gazete
lerde sık sık okuduğum Porokov, 
değil mi?. 

- Evet, ta kendisi..: 

- Siz herhalde "Yazıcılar birli-
ği" azasısınız?. 

- Maalesef, hayır. 
- Demek ki siz de yedek aza-

sınız? . 

- Ben yedek aza da değilim. 
- Peki, fU h&lde siz nesiniz?. 

İvan Porokov hazin hazin güldü. 
Ve Kiplingden şu cümleyi naklet
ti: 

- "Ben bir vahşi kediyim, ken
di kendime dolaşırım". Sizin anlıya 
cağınız, kızım, ben ne Azayım, ne 
de yedek azayım. Ben "istida veren 
ler" denim. 

- Nasıl?. 

- "İstida verenler". "Yazıcılar 
birliği" ne girmek için müracaat e
denlere bu isim veriliyor. Bunlar 
da derece derecedir. Kimisi bir se
ne evvel, klmiai iki sene evvel, ki
misi üç sene evvel istida vermi§tir. 

S onya, Porokovun haline acı-
dı: . 

- Vah zavallı, vah, dedi. De
rnek sizi kabul etmiyorlar ... 

zıcılar birliği" ne aza oluşumuza ta-. 
lik ediyorlar. Biz bunlardan birisi 
nin kanaatinden caymasını, yani 
teytanın ayağını kırmasını bekli
ıoruz. 

Sonya büyük bir saffetle: 
- Siz "Yazıcılar birliği" a~ 

değilsiniz, dedi; Studenev de değil; 
şu beyaz sakallı da değil, içinizde 
bu birliğe aza olan bir tek kişi de 
yok mu?. 

Hikayeci Gerasirnkonskh 
- Mesela ben azayım, dedi. Son 

ra: Şolohov, Tolstoy, Fadeyev fi-
ıan da azadırlar ... 

- Çok şükür, nihayet içinizde 
bir tane olsun "Yazıcılar birliği" 
azası varmış .. Sizin isminiz ne yol
daş?. 

- Konski. Gerasim Konski. 
- Tuhaf şey. Ben bu isimde bir 

yazıcı duymadım. Şolokovu, Tols
toyu, Fadeyevi filan işittim ama, 
ıizi işitmedim.. Demek Gerasin 
Konsld bizim Tambov'a kadar he-
nüz gelememiş .. Sizin ne gibi kitap 
larınız var, Konski Yoldaş?. 

Konski biraz bozularak: 

- Benim mi, dedi?. Veslkala
nm var ... 

Ve ceplerini kanştırarak "Yazı
cılar birliği" azalanna mahsus hü
viyet varakasını çıkardı. 

Genç kız: 

- Yani, ne gibi eserleriniz var 
demek istedim, dedi. 

Gefasim Konski çok müşkül bir 
vaizyete düştü. Sonyanın, bu taş
ralı genç kızın, bütün mukaddes i
deallerini, adalet ve doğruluk hak 
kındaki bütün telakkilerini alt üst 
etmeden kimsenin bilmediği ve 
kimsenin okumadığı bir tek "ro
mancık" sahibi olduğunu nasıl an
latabilirdi?. 

Cuma günleri her köyün iştiraki
le büyük bir pazar kurulmakta, bu -
raya Gürün, Elbistan, Darende köy 
lerinden de gelinerek geniş mikyasta 

her nevi alışveriş yapılmaktadır. A

şağı Setrek köyünde kömür damar
lanna rastgelinmiş, fakat henüz esas 
lı bir araştırma yapılamamıştır. Ba
labanlılar, nahiyelerinin kaza mer -
kezi ittihazını istiyor, bu takdirde 

seri bir inkişafa kavuşacaklarını 

söylüyorlar. 

ARPAÇ SAKARLAR KÖYÜNDE: 

- Hayır Sonuçka, bizi "kabul 
etmiyorlar" demek doğru değil .. Fa 
kat mesele şu: "Yazıcılar birliği", 
münekkitler bizim hakkımızda şu 
veya bu tekilde birşeyler yazdık
tan sonra bizi kabul etmek istiyor. 
Münekkitler ise, bizim liakkımızda 
ki fikirlerini yazmayı, bizim "Ya 

Bereket versin bu sırada kapı 
çalındı. Evsahibesi misafirleri ye
meğe davet etti.. "İnsan ruhunun 
mühendisleri" gürültü ile ayağa 

kalktılar. Sonyayı da beraberlerine 
alarak yemek odasına doğru Y,ürü
düler. 

BORÇK.ADA: 

iki ihtilas 
Borçka (TAN) - Maliye tahsilda

n Ahmet ve icra işlerine bakan sulh 

mahkemesi katibi Faile:, zimmetleri

i 

Eıklıehlr Nafia Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 - 15 + 300 kilometre arasında 

yapılacak 12837.90 lira keşü bedelli şose esaslı tamiratı ve irQalatı sınaiye 
inşası 23/ 4/ 938 tarihinden 9/ 5/ 938 Pazartesi günü saat 15,20 ye kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi En-
cümeninde kapalı zarf uaullyle icra edilecektir. · 

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafslllt ve hülisa keşifleri grafik, fenni ve eksilt

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

İsteklilerin Nafıa Vekaietinden alınmış müteahhitlik vesikası ile senesi 
içinde Ticaret odasından alacaklan vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
veçhile teklü mektuplanna eklemeleri lazımdır. 

Trakya Umumi Müfettişliği, Edirne 
bölgesinin güzel eserlerinin fotoğraf 
}arını taşıyan kartpostallar yaptır -
mıştır. Bu resimde Mimar Sinanın 
eseri olan Edirne Selimiye Camii ne para geçirmekle zan altına alın - Mersinin Arpaç Sakarlar köythıde ıeçen etin Atatürk heykelinin açıht 

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

görülüyor mışlardır. töreni yapılmıştır. Resim, bu törendeki kalabablı gösteriyor. Postadaki vaki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. "2256,, 

Ay çıktığı zaman ilk çelik taburu, erkanı harbiye 
köşkünün arkasında toplandı. Marquez gözlerini a
laylann üzerinden geçirdi. Taburdan yedi kişi noksan 
dı. Bunların arasında ilk düşman tüfengini gören ar
kadaş ta vardı. Dört grupun üçüncüsünü teşkil eden, 
önümüzdeki gruppta epeyce temizlenmiştL Bunları 

su ve içki ile takviye lazımdı. 
Erkanı harbiyenin duvarlan arkasında hepimiz, 

kendimizi selamette hissettik. Hodgam bir düşünce 
ile "bir defalık,, dedik. Fakat taburların hepsi aşağı 
inmişti. Birliğin yarısı yukarıda kalmış olacaktı. 

Yedinci tabur erkanı harbiye köşküne girdi. Aldık 
lan emirleri takip ederek zabitler bunlan muayene 
ettiler, haritalan mükayese ettiler, ayni zamanda ba
taryalara da emir gönderdiler. Herşey şimdiye kadar 
noksan olan mesuliyet havasının yerleştiğini göste
riyordu. Kumandanlar dahi, arkadaşlann sıhhi vazi
yetile alakadar oluyorlardı: 

- Üç gündenberi su içmedinb. mi?. 
Sualler de, cevaplar da mekanikti. Herkes nezaket 

ve terbiyenin lüzumsuzluğunu ve ehemmiyeti olmadı 
jını anlamıştı. Yaralı asker, önümüzdeki grupa hala 
gömleklerini yine suya sokmadıklarını soruyordu. 
Bir tanesi hala elinde tuttuğu gömleği sallıyarak ce
vap verdi. Bu gömleğin üzerinde mavi şeritler, bir 
çok adetler, ve işaretli noktalar vardı. 
Yaralı nefer: 
- Mesele buymuş, dedi. Diğer bir arkadap işaret 

ederek: "Bu da bir haritadır.,, dedi. 
Bu insanlar birer harita idiler. Düşmanın vaziyeti 

iki mil uzaktan bunlann üzerinde okunabilirdi. Bun
lar iki hafü topu da keşfetmişlerdi. 

- Bu Paolonun fikridir. 
• - Paolo nerede?. 

Hiç kimse cevap vermedi. 'Fakat herkes anladı. Ya 
rah adam bu mevzuun üzerinde durdu. Harita ada
mın arkadtfllanna sordu: 

- Ya sizin gömleklerinis yok muydu?. Siz niye 
g6mletlerlnizl auya atmadınız? 

-ZZ-
Bunlar da haritanın üç kopyası olduklarmı, kendi 

gömleklerinin de işaretli olduğunu, içlerinden biri 
öldüğü takdirde ötekisinin gömleğini kumandana gö
türeceğini söylediler. Yaralı adam artık aöyliyecek 
söz bulamadı, fakat o kadar hararetle elini salladı ki, 
yaralı kolundan taşan kan üzerindeki sargının üstün 
den dışarıya aktı. 

O gece mıntakalarm takviyesi başladı. Misafirleri 
hesapladılar, kirli gömleklerin üzerinden kıyaslar 

yaptılar. Gömleğin canlı haritası bunlan tasdilc: etti. 
Sıçan yolunu açanlar gecenin karanlığında tahta 
lar ve demirlerle kahramancasına çalıştılar. 

İlk çelik taburunu karargahın arkasında bir otelin 
bahçesine yerleştirdiler. Marquez burada herkese nu
mara verdi. Son adama verdiği numara 73 tü. 

Herkes eskisinden daha kuvvetsiz olmakla beraber 
yumruğunu sıktı, harp şarkısı tekrar başladı: 

- Ra! Ra! Ra!. 
Bugün martın 14 ü. Bu manevi kuvvetlenme ve bu 

harp şarkısı hala hatlarımızda yükseliyor. Düşman 
bir adım bile ilerliyemedi. Ne tankları, ne humbara
ları ne en mükemmel Alman topları, ne Junker ve 
Caproni tayyareleri bu manevlyeti bozmadı. Her gün, 
her saat, bizim askerlerimiz, halkımız düşmanı bu 
hatlardan uzaklaştırmıya çalışıyorlar. 

Muhasaradan Evvel Madrlt 
Madrit, Montana Yarabanchel, Pacifico, Atocha fa. 

yanlarını bastırmak suretile kazandığı zaferin tere
fi içinde yüzüyordu. Atocha yirmi dört saat içinde 

tabya haline getlrilmi§ti. Bu tabyalar, Madrit hü
cuma uğradığı için değil, fakat hücum merkezleri er 
larak kurulmuştu. Milis askerleri Manastırlara hü
cum ettiği zaman, iki gün, iki gecedenberi papaz
lar, manastırın damından aşağıya ate~ ediyorlardı. 

Bunlar, Madritte ve bütün İspanyada zaferi kazan
manın iki üç günlük bir iş olduğuna inanıyorlardı. 

Azana o zamana kadar hiçbir hükumetin temsil 
edemediği bir müşterek cephe ruhunu ve şahsiyetini 
nefsinde topluyordu ki, bu şimdiye kadar görülmüş 
bir f1eY değildi. Buna ben şaşmıyordum. Bu ayni in
sanlar 1931 de, krala karşı da ayni şekilde birleş

mişlerdi. Krallığı ne Zamora ne de diğer siyasi li
derler değil, bu birleşmiş olan cümhuriyet gençleri 
ve silahsız halk yıkmıştı. 

Madritte bulunduğum günler bunu düşünüyor, ki
me rastlasam, onunla bunu konuşuyordum. Çok 

uzak olmıy~n bir gün İspanyolların isimsiz iradesi 
kendini gösterecektir, diyordum. Bizim göstereceği

miz fevkalbeşer kuvvetin karşısında kimse şaşırma
malıdır, çünkü cebreden hadiselerin karşısında yeni 
kuvvetler doğar, ve meydana çıkar. Bu bahsettitim 
kuvvetlerin fışkıracağını anlamak için görüşü kuv
vetli bir adamın, antifaşist kütlelerin neler konuş
tuklannı duyması, dinlemesi kafi idi. Bu fışkırma ne 
şekilde olacaktı? Bunu kimse keşfedemezdi. Fakat 
komünistlerin esas prensiplerinden bir çoğunu feda 
ederek cümhuriyetçilerle anlaşmıya yaklaştıklarını 

görüyorduk. Anarşistlerin, müsamaha etmedikleri 
iktidar ve otorite fikrini kabul ettiklerini görüyor
duk. Günler geçtikçe bütün fırkaların, geçen birkaç 
senenin sentezlerinden ve tecrübelerinden aldıklan 
derslerle yeni hareketlere gebe oldukları anlaşılıyor
du. Herhalde bu garp medeniyetinin kalbini işlet& 
cek, had çarelerine doğru bir adımdı. İçtinabı müın
kün olmıyan şekilde demokratik olan bu hal şekli, 
medeniyete kendini muhafaza etmek ve devam et
mek fırsatını verecekti. 

Birçok arkadaşlarımı telefonda aradım. Hepsi nor
mal hayatlarını kaybetmişlerdi. Telef on ettiğim bir 
evden, aradığım adamı ancak Cultura Popular mü
essesesinde bulacağımı söylediler. Bir diğerinin "Ali
anza'ya gittiğini bildirdiler. Bu müesseseleri aradım, 
bunların da yerlerini değiştirdiklerini öğrendim. 

Madritin en zengin kısımlarından, Sacramento so
kağında asri bir handa bir oda tuttum. Burası kültü
rel ve siyasi müesseselerin çalıştığı bir yerdi. Bun
dan sonra üç katlı, bahçeli Büyükpalasları işgal et
tik. Bunların müteaddit telefonları, lüks mobilyaları 
vardı. Cultura Popular'daki arkadaşlar bana kendi 
evlerinde bir oda verdiler, bu suretle Madritte yer
leştim. 

Cultura Popular'da çalışan muharrirler, amele, 

üniversiteden çıkmış genç kadın ve erkek talebeydi. 

Bunlann arasında, her yeni teşkilatta olduğu gibi. 
müşterek cepheye mensup her fırkadan delegeler 

vardı . Komünist mümessili Aragon'dan gelmiş bir 

kitapçı idi, muhtelü lisanlar biliyor, gayet munta
zam tıpkı bir makine gibi çalışıyordu. Bu adamın 

gayet tuhaf bir köylü teliffuzu vardı. Diğer mümd" 

sillerle, muhtelif yerlerden gelmiş olmalarına rağ· 
men, hadiseleri ayni şekilde muhakeme ettiğtmiZl 
görüyordum. Muhtelif mevzular üzerinde yürüttü
ğümüz münakaşalarda daima ittifak ediyorduk. 

(Devamı vtır) 
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Hamzat Bey, Hertarclf a 
H herler Gönderiyordu 
- Gençlik ve tecrübesizlik do

layısile yaptığım bütün günahlara 
töbe ediyorum. Benim ruhumu tas
fiye et. 

Demişti. 
Gazi Mohammet, Hamzat Beyi 

derhal müritliğe kabul etmişti ve 
bir müddet onu yanında gezdire -
tek ruhuna kafi derecede inkişaf 
"erdikten sonra, artık onu Car ha
\ralisinde, başlı başına faaliyete 
sevketmişti. 

Hamzat Bey, - evvelce arzettiği
lniz gibi - Ruslarla musademelere 
girişmiş, ve son yaptığı bir müsa
demede Rusların eline geçmişti. 

Gazi Komuh ham Aslan Bey, 
Ruslar nezdinde tavassut ederek o
nu kurtarmıştı. Fakat bunda, mü
hirn bir maksat vardı ... Aslan Bey, 
- oğlunun namına Avar hanlığını i
dare eden - Bahu Bike'nin kıZl 
sultan ile izdivaç edecekti. Bahu 
l3ike, evvelce bu izdivacı bizzat 
kendisi istediği halde, sonradan 
bundan vazgeçmiş, kızını Targo 
ietnhalının oğluna vermek iste -
?nişti... İşte, bundan dolayı Bahu 
l3ikeden intikam almak istiyen 
.t\slan Bey, Hamzat Beyi esaretten 
kurtararak onun minnet ve şükra
nını kazandıktan sonra: 

- Sen, vatanperver bir adam
sın. Biliyorum ki, bundan sonra 
da birçok işlere atılacaksın. Fakat 
evvela sana şunu söyliyeyim ki, 
/\:var memleketinde, Bahu Bike 
d~nilen bu ihtiyar kadın hüküm 
~r<fükçe, hiçbir şeye muvaffak o
,atlııyacaksın. Memleketini çarlı
Ctn zuırnunaan kurtarma){ fstiyor
ıatı, en evvel bu kadının vücudü
rı~ 

u ortadan kaldır. 
bernişti. 

b· liarnzat Bey, Bahu Bikeden 
b ır~k. iyilikler görmekle beraber, 

1 u ıhtıyar Avar prensesinin mem-
eket ve rnillet için hakikaten mu:r bir mahlUk olduğunu takdir e-
enıerdendi. Onun için Aslan Be

Yin bu sözlerine derhal hak ver • 
tnişu. 

tJı "':"" Evet ... Doğru, Aslan Bey ... 
c1ı tıyar bir tilkiye benziyen bu ka
li nın oynadığı oyunları ben de bi-
~0rd urn. Fakat ne yapayım ki, bu 
~ onunla çarpışacak vaziyette 

1 .eğilirn ... Sana, söz veriyorum. E-
~~e g~n ilk fırsatta bu kadının 
y e ve desiselerine ebediyen niha-

et Vereceğim. 
:Oiye, cevap verdi. 

lt * tn 1 arnzat Bey, esaretten kurtulup 
\',,. hlllarn oluncıya kadar, büyük bir 

'<l' k .. 
ıi l\.:t gosteremedi. Zaten o, ne Ga-
~ad 0~arnrnedin ve ne de Şamilin 
lt1t .ı dı Ve manevi kudretlerine ma-

'4Cğildi. 

l Cazı 'llw h . d·~· . erle .1no ammcdın ver ıgı emır-

fi d Yaptığı bir iki baskında, kfı
~e~~e:ede muvaffakıyet gösterc
Caıi ~ı. l:Iatta, son kanlı harpte, 
l n °hammedin emir ve daveti
haıdeltnek ınevkiinc kadar geldiği 
(foste' orada da bir mevcudiyet 
Caıı ~lllerniş .. kanlar içinde yüzen 
•tırctıe 0 hammet ile Şamile hiçbi .. 

İtte Yardım edememişti. 
liart\~ bu ruh ve mahiyette olan 
ltiiııe t l3<'y, şimdi İmamet mev
li~et dgeçrnekle mühim bir rnesu
d~au lseruhte etmisti. Vakıa car or
bı ) til. 

r suk. a hareketine muvakkat 
lir ~Mm un Vermi~ti. Fakat yaz ge-
sa.:ı ez Ycn"d h 
lı "CftıcJc ' 1 en aryler ve mu-

1lll tıad· r başlıyacak, birçok mü
lillrn ıseicr Zuhura gelecekti 

t Zat Be · 
c gCçrn y, çar ordusu hareke-

de! ı~1 eden evvel f"k· 1 .. . tt "i eın..,ı. . • ı ır er uzerın-
ıed· "4 ıst<?rn· it •n Ölürnu ış .. Gazi Moham-
~ taraf Ve Şalllilin- henüz her 

Yen •ndan h k"k 
ıL - gnybub . a 1 ati bilinmi-... ,tilaı . etı dol . 
i . fıkirl . ayısıle sarsılan 
Çin h erını ku 

ttıı er tarafa h vvetlendirmek 
§ti. aberler gönder -
A.Yrıı 

te§cbb ~ J!aın nd b 
Us etti o' aşka bir İ"" de 

··• tara.. ,... 
uıte sarlık or-

T araısutta bekliyen Dağlılar 

dusunda, efrada ve küçük zabitle
re çok fena muamele ediliyordu. 
Daima büyük rütbeli zabitlerin ve 
generallerin hakaretleri altında ya
şıyan bu adamlara yalnız harp za
manlarında biraz ehemmiyet veri
liyor .. o zaman, kurbanlık mah -
il.ıklar gibi saf saf kademe halin
de ileri sürülüyordu. 

Ne askerler ve ne de küçük za
bitler, bu zulüm ve istibdattan 
memnun değillerdi. Ancak, mecbu· 
riyet dolayısile askerlik etmekte i· 
diler. 

Tifliste mahpus bulunduğu es -
nada bu meseleyi iyice öğrenen ve 
tahkik eden Hamzat Bey, el altın
dan Rus ordusuna haberler gön -
derdi. Vaziyetten memnun olrnı -
yanlan, nezdine davet etti. 

Bu davet, derhal tesirini göster
di. Evveıa, birkaç neferle bir iki 
küçük zabit geldi. Hamzat Bey, 
bunları, iyi evlere yerleştirdi. Hoş
larına gidecek yiyeceklerle şarap 
ve votka verdi. Ailelerine de gizli
ce paralar gönderdi. 

Bu firariler, Hamzat Beyin nez
dinde gördükleri iyi muameleyi der 
hal arkadaşlarına bildirdiler. On • 
ları da davet ettiler ... Kaçanların 
adedi epeyce çoğaldı. Hamzat Bey, 
bunları doğrudan doğruya maiye
tine alarak bir muhafız kıtası yap
tı. 

Hamzat Bey, bu işlerle meşgul 

olurken, Şamil artık yavaş yavaş 
iyileşmiş ve umumi işleri konu~
cak ve düşünecek hale gelmişti.

Kendisine, Hamzat Beyin imam ol
duğunu söyledikleri zaman ~ok se
vindi. En küçük bir kıskançlık e
seri gôstermek şöyle dursun: 

- Ata binecek kadar kudret kes 
beder etmez, gelip biat deeceğim. 

Diye haber gönderdi... Ve haki
katen, o kuvveti kazanır kazan· 
maz, doğruca Hamzat Beyin nezdi
ne giderek kendisine biat etti. 

Şamil gibi bir yardımcı kazan
mak, Hamzat Beyi çok sevindir -
mişli. Derhal Şamil ile başbaşa 

vererek, kış geçer, geçmez yapmak 
istediği işler hakkında müzakere
ye girişti... Bu işlerin birinci mad
desini, Rusların casusları olan A
var hanlığına indirilecek darbe teş
kil etmekte idi. 
Buna, Şamil de taraftardı. Eğer mü 

temadiyen çarlık ordusile çarpış -
rnak mecburiyetinde kalmasaydı, 

Gazi Mohammetlc beraber, bu işi 
de yapacaktı. 

Şamil, ihtiyatlı hareket etti. Ba
hu Bike;nin h~lk tarafından hima
ye ve müzaheret görmemesi için, 
Hamzat Beyi köylerde dolaştıra -
rak, bütün Avar ülkesinde mües
sir propagandalar yaptırdı. Avar 
hanı sarayının içyüzünü halka an
lattırdı. Gerek küçük hana, ve ge
rek anası Bahu Bike'ye karşı, hal
kın kalbinde bir nefret uyandırdı. 

Buna mukabil, hanlığa taraftar o
lanları imamlık makamına bağlat

tı. 

Kış geçip te artık harp hareka
tına müsait zaman gelir gelmez, 
tasavvur edilen planın tatbikine 
geçildi. Hamzat Beyle Şamil, mü -

him bir kuvvetle Avar hanlığının 
merkezi olan Honzaha giderek, ka
sabayı birdenbire muhasara etmiş-
lerdi. 

Bu muhasara o kadar ani olmuş
tu ki, Bahu Bike, ne müdafaa ter
tibatı almıya, ve ne de hamisi o
lan Rus generallerine haber yolla-

mıya vakit bulamamıştı. Bu kur
naz ve dessas kadın, aczini anlar an 
lamaz, Hamzat Bey ile Şamili kan-

dırmak için hile yollarına sapmış
tı. Ve: 

- Ben de imama ita1tt ediyo -
rum. Hatta, itaatime delil olmak ü-

zere, oğlum Bulaç Bek'i rehine o
larak gönderiyorum. 

Diye, sekiz yaşında bulunan kü
çük oğlunu, üç kişilik bir heyetle, 
Hamzat Beyin karargahına yolla -
mıştı. 

Bu heyet, küçük Avar prensinin 
rehine kalması mukabilinde, imam 
ile bir itilfıfname aktedeceğini, bu
nun için de bir müzakere cereyan 
etmesi lazım gelmişti. 

Fakat Hamzat Bey, tasavvur et -
tiği plan iktızasından olarak, heyet
le müzakereye girişmedi: 

(Devamı var) 

Nas il 
Hastaya ilacın nasıl verileceğini, 

reçeteyi yazan hekim hem sözle ta
rif eder. hem de reçetesine yan ile 
ilave eder. Fakat hekimin tarif et
tiği işi daha iyi anlıyarak ve ko
laylıkla yapmak için, iliçlann na
sıl verileceği hakkında umumi bir 
fikir edinmek faydasız sayılmaz sa
nırım. 

İlaclar en zh·ade ağızdan veri
lir. A·şağıdan ş;rınga ile ilaç veril 
diği de vardır. Bir zaman, deri ü
zerine merhem ~Urüldükten sonra 
sıkı ~nkı uğuşturularak ilaç yayıldı 
ğı da vardı. Şimdi bu usul hemen 
hemen kaybolmuş gibidir. Onun ye 
rine etle deri arasına, adaleler ara
sına, yahut damarlar içerisine şı-
rınga edilen ilaçlar kaim olmuş
tur. Bunların bazısı pek kolay ol
makla beraber, iğneyele şırınga 
yapmağı hc.-kimlere bırakmak daha 
iyi olur. Bir de, herkesin yapabile
ceği, ilacı koklatmak usulü var
dır. 

Ağızdan \'erilen iliiçlann en ço
ğu, kaynamış ilaçlar gibi, limona
ta ,·eya şurup gibi sulu şeylerdir. 
Bazısı da kAşe gibi, hap gibi, toz 
gibi. pastil gibi susuz ilaçlardır. 

Sulu ilaçlan içirmek için kah
veka ığı, tatlı kaşığı, çorbakaşıtı, 
yahut kadeh, bazılan için de dam 
Jalık kullanılır. Kaşıklann büyük
lüğüne giire alacaklan sulu ilacın 
mikdarı, tabii, değişir. Çorba kaşı
ğı 15. tath kaşığı 10, kahvekaşığı 5 
santimetre miktip alır. Fakat sulu 
ilacın cinsine gfüe alırlığı çok de
ğişir: Kn~ığın icindeki sade su için
de erimiş hir ilUç olursa ilacın hac
mi ile ağırlığı arasında bir fark 
olmnsn da. şurup olursa bir çorba 
kaşığı 18, tatlı kaşığı 12, kahve ka
şığı da 6 gram ~urup alır. Çünkü 
şurup daima sade sudan daha ağır 
basar. Zeytinyağı, aksine olarak, 
sudan hafif olduğundan bir çorba 
kaşığı 12. tatlı ka ığına 8. kahve ka 
~ağına 4 gram zeytinyağlı ilaç gi
rer. 

Damlalıkla ''erilen ilaçlann a
ğırlığı da, ilılcın cinsine göre çok 
dcğisir. Mesela bir gram tentürdi
yot 61 damla ettiği halde bir gram 
eter doksan üç damla eder. Bunlan 
reçeteyi yazan hekim bildiği için i
lllcı içenin, yahut ona verenn her 
fliıcın koç daml:ı cttifini bilmesine 

1 ....__, -=-E _K_O_N_O_M_l_f 
İHRACAT: •••••••••••••••••••••••••••• SANAYİ: 

GÜNLÜK 
Rumanyaya : Fazla iplik 
Zeytin Satışları z ... !:~.: ~~~ ... k.- •· ithali Yüzünden 
B ı k •• e Si buğdaylarından y{1z bin kilo ve A- ş•k A ti ld aş ama uzer nadolu mallarından altmış bin kiloyu 1 aye er yapı 1 

"h t c art mu~k satmış ve kilosunu 5,28 kuruş 
Zeytin ı raca ı yavaş yava:ı - Hu"ku· metı"mı'zce yapılan tı"caret an-lero tan vermiştir. 2-3 çavdarlı Polatlı _ 

maya başlamıştır. Tuzlu zeytin en lardan on beş bin kilo 6,18,5 kuruş - !aşmalarında bazı memleketlere ni-
Rumanya için talepler gelmiştir. Pi- tan, Erenköy malı 15 bin kilo 6,02,5 sanın on beşinci gününde bitmek ü-
yasamızda 1934-1937 senelerinin , tan ve on ~ bin kilo da 5,~7,5 tan • zere dokuz ay için gümrük tenzilat-

hs il · d yce mal Y-ardır verilmiştir. Yirmi iki bin kilo sert, 
ma u erın en epe v · lı tarifesinden istifade hakkı veril -d 1935 · · Urfa malı 5,10 dan satılmıştır. 
Bu zeytinler arasın a senesının * mişti. Bu memleketlerden ithal edi-
duble zeytinleri yoktur. 1934 zeytin- Arpa satışlarında doksan bin kilo- Jccek mallar az bir gümrük resmi ve-
lerinden dublelerin kilosu 36-40, : luk bir parti çuvalsızlar 4,10-4,12 ve rerek memlekete girmiş ve on iki gün 
birinci mal 26-30, ikinci mal 2~ f çuvallı olanlar 4,30 kuruştan, ııan da- evvel bu müddet bitmiştir. Yapılan 

". l 37 •-·-·..+~ ·ımı tir bu ucuz gümrüklü ithalat karşısında 
25 kuru..+ur. 1935 zeytinlerinden bi-

1 
rı 5,10 kuruştan, iç tombul fındık ki-

rın. c"ı 27-30, ikinci 25-27, üçün- osu ,,. ............ n *ven ş · 
yerli sanayiimizi ve fabrikalarımızı 

cü 23-25 kuruştur. 1936 zeytinle - Piyasamıza getirilen yirmi sekiz da himaye etmek düşünülmüş, bunun 
rinden yalnız duble zeytin kalmış di- bin kiloluk bir parU beyaz taze pey - ,. için bir kararname hazırlanarak 1937 
g~ er kaliteler hep satılmıştır. Duble- nir kilosu 31,30-33,32 kuruştan, ta-

1 
B k 

ze yemekllk zeytlnyn~ birinci 40_42 temmuzunda neşro unmuştu. u a· ler 38-40 kuru~ arasında ve en iyi 6 ı· f b ik l 
kuru~tan verilmiştir. ' rarnarneye göre yer ı a r· a ar ta-

bir maldır. 1937 mahsulümüz ise dub .. * rafından yapılacak yünlü kumaşlar 
le yoktur. Birinciler 21-22, ikinciler Av derileri üzerinde her gnn btraz için Kamkarın denilen yün ipliklerin 
18--20 ve üçüncüler 14-16 kuruşa işler yapılmaktadır. Dün sansar de- , den 650 bin kilo ithal edilmesi kabul 
verilmektedir. Bu mallar yeni oldu- rilerinln çifti 2300 kuru5tan parsuk - edilmiş, bu ipliklerin her yüz kilo 
ğu için ucuza satılmakta ve daha zi- lraın çifti 350 ve tavşanların adedi sundan da yüz kuruş gümrük resmi 

kk 11 tar f d lınmak 15,20-16 kuruş arasında iskontolu o-
yade ba a ar a ın an a - alınması kararlaştınlmıştı. Bu vazi-larak ihracat için satılm15tır. 

tadır. •• • • • • • • • • • • •• • • • ••• • • • •• • • • yet üzerine alakadarlar hariçten bu 
Patates Stoku Tülieniyor . ipliklerden getirtmişler ve bankala-
Mevsim itibarile patates stoku - re PİYASALAR: ra teminat mektubu vererek gelen 

muz bitmek üzeredir. Bu sene Ana- mallan gümrükten çekip bir kısmını 
doluya da fazla miktarda patates Peynir lmalCifı işletmişlerdir. Liıkin kararnamenin 
gönderilmiş ve sarfiyat artmıştır. Pa tatbiki gecikmiş olduğundan ve az 
tates mıntakalarından gelen mallıma Fazlalaıacak gümrük resmi ile piyasamıza yüz 
ta nazaran piyasamıza yeni mahsul binlerce kilo yünlü kumaş ithal edil-

1 1 · Bu sene süt mevsimi için yapılan çıkıncaya kadar fazla ma ge mıye - diğinden fabrikalarımız bir senelik 
d ük. 1 hazırlıklara göre beyaz ve kaşar pey-

cektir. Bu yüzden fiyatlar a Y se - ihtiyacımızı bile bol bol karşılıyacak 
nirlerinin imalatı artırılacaktır. Bil-miştir. Bursa havalisinden getirilen olan bu ithalat karşısında işlerini kı 

patateslerin birinci numaralı malla - hassa Trakya, Bursa, Kocaeli mınta- saltmaya ve işçilerine yol vermeye 
n ancak sekiz kuruştan ve ikinci mal kalannda çok peynir yapılacaktır. mecbur kalmışlardır. Fabrikalardan 
lar ise 6,5 kuruştan alınabilmiştir. Piyasamıza sık sık taze peynir geti- iki yüz kadar işçi çıkarılmış ve iş da
Piyasada en ziyade Inebolu patates- rilmekte ve iyi fiyatlarla satılmakta- iresine de mesele bildirilmiştir. Fab
leri vardır. Bunların birinci numara dır. Bundan dolayı buzhanelerde bu- rikalar getirilen ipliklerin tenzilat
lı cinsleri 7,5, ikinciler 6,5, üçüncüler lunan peynirlerden her gün bir kı- 1ı tarife ile mahsubu yapılmazsa ma-
5,25 ve en küçük olanlar da 4,25 ku- sım çıkarılıp piyasaya getirilmekte- liyet fiyatlarının tesbitine imkan o
ruştur. Erzurum patatesleri piyasa- dir. Yağlı eski kaşar peynirleri 55,5, lamıyacağını ileri sürmüşler ve ala· 
da pek az ve en pahalı olanıdır. Bun yağsızlar 45 kuruştur. Tam yağl) be- kadar makamlara müracaata karar 
ı k .1 ncak 8 25 kuruşa verı'l yaz peynirler 33-35,12 kuruştan, 

1 
d Ş b rt . arın ı osu a • - vermiş el'\ ir. u at, ma ve nısan 

k ed . T b 11 t kalite yanm yag~lılar 20,5 tan ve•yagwsız ya 
me t ır. ra zon ma arı or 8 aylarında İstanbul gümrüklerinden 
den yüksek olmakla beraber kilosu van peynirler ise 8 kuruştan veril- ithal olunan mallar arasında yalnız 

mekteclir. 
yedi kuruştur. bir müessesenin 350 bin metreden 

Verilir? 
lüzum, zaten imkan da yoktur. Yal 
nız hekimin dediiine ve yazdığına 
iyice dikkat ederek damlalann sa-
yısında yanlışlık yapmamak, bir de 
ilacı verdikten sonra damlalığı su 
ile yahut ilica göre alkol ile veya 
eterle yıkamayı unutmamak yeti
şir .. Damlalıkla verilen ilaçlar en zi 
yade su içinde, fakat şarap içinde de, 
yahut ıhlamur suyu gibi kaynatılmış 
bir şey içinde de verilir. Her ne için 
de oluna olsun damlalan saydık
tan sonra bardağı yahut fincanı iyi 
ce çalkalamayı elbette unutmazsı
nız. Bir de eter gibi parlıyacak i
Jiç oluna bir alev yanında sayma
mağa dikkat etmek lazımdır. 

Sulu ilaçlan kaşığa, yahut kade
he koyarken eczacının üzerine yan 
yazdığı kağıtlı tarafından akıtma
mak iyi olur. Çünkü iliç akarken 
kağıdın Uzerine geline yazıyı bo
zar. İlacı içirdikten sonra ağzını 
tekrar sıkıca kapamak ve şişenin 
ağzını iyice silmek lazım olur. İçi
rilen ilaç kay ilacı olursa onu içir
meden önce muhakkak bir kap ha
zırlamayı da unutmamalidır. 

Haplar, dil üzerine konularak 
bir yudum sa ile içilir. Kaşelerde 
öyle. Dil üzerine koyularak biraz 
daha bolca su ile içilir. Yataktaki 
hastaya kaşe vermek için, bir çor
ba kaşığının içine su koyarak ka
şeyi suyun üstüne oturtup öylece 
yutturmak daha kolay olur. 

Toz şeklindeki ilaçlar hekimin 
söylediği kadar su içinde iyice ka
nştınlarak içirilir. Tozun kokusu 
fena olursa kaşe içerisine konulur
ııa da çocuklar kaşeyi yutamadık
larından tozu reçel içerisine, bal 
içerisine koymak miimkün olur. 
Bazı ilaçlar bira içerisinde de içi
rilebilir ... 

Hastalık geçtikten sonra kalan 
eski iU1çları, ayni hastalık tekrar
ladığı vakit bile içmek yanlış o
lur. Şuruplu ilaçlar durdukça bo
zulur. Bazılannın içindeki iliçlar 
uçar, kalanlar da daha koyulaşır. 
ve dokunur. 

Hele bir hasta için verilmiş bir 
reçetenin iliçlannı, ayni sanılan 
başka bir hastaya içirmek tehlikeli 
bir iştir. Ayni hastanın kendisi bi
le eskimiş reçetesni hekime tekrar 
danışmadan kullanması dofnı de
ğildir. Hastalık dejişmiı olabilir. 

,,. __ ,_, __________ , ____ .._ __ __ 
' ' "' fazla elbiselik kumaş 'ithal ettiği an-B O R S A !aşılmıştır. Ithalltın fazlalığına rağ
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ÇEK.LE& 
,, Acsbl ICaııaıut 

Paris 2U65 25.5525 
New-YorTc 0.792746 0.7920 
Milin o 15.0587 15.1355 

Brüksel 4.7025 4.72 
Atına 86.7460 87.1610 

Cenevre 3.4475 3.4620 
Sofya 63.4920 63.7958 
Amsterdam 1.4225 :t.4290 
Prag 22.7380 22.8468 
Madrid 12.6984 12.7592 
Berlin 1.9690 1.9788 
Varşova 4.1950 4.2150 
Buda peşte 3.9880 4.0075 
Bükrel 105.8730 106.38 
Belgrad 34.5238 34.6890 
Yokohama 2.7210 2.7338 
Stokholm 3.08 3.095 
Londra 630,- 627.-
M05kova 23.8275 23.715 

PA&ALAB 

Alq Satıt 

Frank 
Dolar 

Liret ~ 
Belcik• l'r. ti 
Drahmi .§ 
tsvtcre rr. 'C ., 

> 
lA9a :it 
Plorbl c; 
~Çek 

... 
«I 
Q, 

Mark 
~ 

Zloti "' Penao f 
~ ~ 

Dinar 
Kron ine( 

"' . 

Otomobil 
Kazalarında 
Halkın Kusurları 

(Başı 7 incide) 

aonme, böyle anlarda doğru yol 
daha hayırlıdır. 

9 - Şehir haricinde sana öğret
tikleri gibi mutlaka sağdan değil, 
behemehal soldan yürü. Öndeki teh 
like arkadakinden daha uzaktır. 

10 - İdaren altındaki araba1an 
yolunun sağına sok. Bu suretle ken
dini selamete götürdüğün kadar 
§Oföre de yardım etmi§ olursun. 

11 - Şoförü sinirletecek hare
ketlerden - otomobil içinde de ol· 

men elbiselik kuına§İarın fiyatları 

hala düşmemiştir. Yerli ve ecnebi 
kumaşlar arasında rekabet imkinı da 
olamadığı için fiyatların düşeceğine 
ihtimal verilmemektedir. 

Merserize iplik fiyatları 
Çorap yapılmakta olan Merseri

ze ipliklerinin fiyatları da son üç gün 
içinde yükselmiştir. Bu ipliklerin ta
kas suretile ithal edilmekte olması 
fiyatların yükselmesine tesir etmiş
tir. Takas primlerinin Y.Üksek olma-
sı maliyet fiyatlarını artırmıştır. Hat 
ta bazı fabrikalar ipek çorap yap
mak için iplik siparişini geri bırak
mışlar ve mevcut mallarını işledik
ten sonra fiyatların düşmesini bek
lemeye karar vermişlerdir. 

ipekliler Daha Ucuzhyacak 
Yünlü kumaş işliyen fabrikaları-

mız ancak hususi bazı siparişleri yap 
makta ve piyasa için pek az mal ha
zırlamaktadırlar. Piyasa siparişleri 
de azalmıştır. Geçen sene bu aylarda 
geceli gündüzlü çalışan bu fabrika
lar fazla ithalat y~ünden şimdi yal
nız gündüzleri çalışıyorlar. Pamuk
lu mensucat yapanlarda da işler a
zalmıştır. Yalnız ipekli kumaşlar ü
zerinde hayli faaliyet vardır. En faz
la suni ipekten imalat yapılmakta
dır. Bilhassa yazlık ve fantazi ipek-
liler, emprime kumaşların dokunma
sı fazlalaşmıştır. Bundan dolayı fi
yatlar biraz ucuzlamıştır. Koza mah
sulü iyi olduğundan ve tabü ipek 
miktarı arttığından ipekli kumaşla -
nn daha ucuz olacağı söyleniyor. 
Mevsim itibarile pamuk işi olan fa
nila ve trikotajların imalatı da azal
maktadır. 

san - çekin. Bunun tevlit edeceği a
sabiyeti hayatınla ödeyebilirsin. 

12 -Bir otomobil içinde - bil
hassa manevra anında - korka -
rak şoförün işine karışma. Çok za
man verilen karardan ricat daha 
çok tehlikelidir. 

13 - Şoförü tehlikeli hareketle
re sevketme. Bilakis taşkınlıkları
nın önüne geçmiye uğraş. Mukte
dir olmazsan selametini derhal in
mekle temin edebilirsin . 

14 - Otomobil içinde şoförün na 
zan dikkatini kendi üzerine çeke
cek, tecessüsünü artıracak hareket
lerden sakın. Dimagı sende ik 
qıı· en 
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Kırşehirde 4 Zelzele Daha Oldu 

Bütün Devlet Daireleri 
Çadırlara Nakledildi 

(8 A f M A K A L 1 D ! N M A 8 A T) 

Aklın 
Hakimiyeti 

(Bqı 1 incide) 
mücadele blrçok insanlar için o ka
dar karanlıktır ki garp medeniyetini 
hıristiyan medeniyeti sananlar çok
tur. Hatta bir sene evvel bir Türk 

(Başı 1 incide) 
nlanlann sıhhi vaziyetleri iyile~e
ye yüz tutmuştur. Yalnız, Ayşe 18-
minde bir köylü kadın bugün ölmüt 
tür. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel sek 
reteri B. Şükrü Kayanın bugünlerde 
Kırşehire gelmesi ve zelzele sahasın
da tetkikler yapması muhtemeldir. 

YARDIM 
LiSTESi 

Kırşehir felAketzedelerl için açtığı
mız yardım listesine lştirAk ederek 
muavenetlerinl dün matbaamıza ya
tıranların isimleri aşağıdadır: 

1 muharriri, Noel yortularının kutlan
masını müdafaa yolunda garip bir 
yazı yazmıştı. Bu yazıda medeniyetin 
bir hıristiyan medeniyeti olduğunu j 
iddia eder yollu, tarihe aykırı düşün-

1 celer '\'ardı. 
Medeniyeti aklın mahsulü diye • 

kabul edersek aklın ancak nakille 
mücadele suretile yol alabildiğini gö
rürüz. Medeniyet, Avrupada hıristi
yanhğın yardımile de~l, aksine ola
rak hıristiyanlığa rağmen kurulmuş 
ve ileri gitmiştir. 

ilk zelzelenin kati 
bilan~onı belli oldu (ALTINCI LiSTE) 

Lira K. 

l 100 59 
10 00 

5 00 
ı 80 

3 00 

25 00 

DünltO yekQn 
Kuruı;eşmede Tilrk antra
alt bayii Ali Kadri Anıt 
Avukat Ahmet Sabri fnhal 
İstanbul 33 üncü okul S. A 
talebeat 
Topanroe k/Smfir tüccarı Os 
kan Gfinaltın 
Sirkecide Birlik terakki 
nakliyat ılrkeU. 

Hıristiyan kilisesi asırlarca müd
det,• Yunan ve Roma medeniyetleri
ne perde gerdi. Bunun yüksek eser
lerini aforoz etti ve insanlık tarihi
nin kaynağını, Filistinde geri ve ip
tidai bir hayat geçiren bir takım yır 
hudi kabilelerinin kısmen Babilliler-

Kırşehir, 26 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Ilk vukua gelen 
şiddetli zelzelenin kat'i bilançosu an
laşılmıştır. Ankara vilayetinin Şark
lı Koçhisar kazası hariç olmak üzere 
şimdiye kadar 157 ölü, 101 yaralı tes-, 
bit edilmiştir. Hayvan kaybı 1662-
dir. Yıkılan evlerin sayısı 3245, tamir 
edilecek derecede harap olan ev 1145 
çatlamış olan evlerin sayısı da 2345 
tir. Köşker mıntakasından hastaha
l'\eye kaldırılan bir yaralı, ölmüş

tür. Zelzele mıntakasında, buğdayla
rın çöküntü altında kalması ve değir 
menlerin harap olması, halkın iaşe 

işlerini güç bir hale sokmuştur. A
çıkta kalan köylülerin uzun müddet 
iaşeleri için tedbirler alınmıştır. 

-ıı-45 39 Yekiin 1 den aldıkları efsanelerde, masallarda, 
!l!!i!!!!i!i~!ii!!!!!i!!i!!!iii!iii!!iiii!i!i. öi!iiii ___iiiiii_ii!l!iiii~ _ iiii!_!! __ ~J~ kabile reislerine ait dar iç mücade

lelerinde aradı. 

Kırşehir orta mektebi ile Gazi ilk 
okulu da içine girilemiyecek kadar 
harap olmuştur. 

Merkez kazada harap olan de· 
ğirmenler tamir edilmiş ve işlemiye 
başlamıştır. Hasara uğramıyan buğ· 
day kuyuları açılarak açlığın öni.:ne 
geçilmiştir. iaşe işinin yerinde temi
ni daha ucuza mal olduğundan, Kır
şehir valiliği fevkalade muhtaç hal
ka para vererek yardıma başlamış· 
tır. 

Çlçekdağ mıntakasında vaziyetin 
tesbit edilmesine devam olunmakta 
dır. Buradan şimdiye kadar etraflı 

nıalümat alınamamıştır. Birçok enkaz 
henüz araştırılamamıştır. Keskin ka
zasından 400 kazma ve kürek isten
miştir. 

Milli Mülalaa °"' eltaletlnfn 
güzel bir karan 

Ankara, 26 {Tan muhabirinden) 
- Haber aldığıma göre, milli müda
faa vekileti, Kırşehir zelzele mınta
kasındaki köylere mensup askerlere 
lz.in verilmesini ve askere gidecekle
rin de tecilini kabul etmiştir. Fell
ket gören mıntakada, Milli müdafaa 
vekaletinin bu kararı çok büyük min 
nettarlık uyandırmıştır. 

Felaket görenlere yardım 
Kızılay lstanbul şubesine verilen 

taneler de de"Vam etmektedir. Dün 
muhtelf vatandaşlar 385 lira vermiş
lerdir. Kızılay Istanbul satış deposu
na da bu ayın 22 sinden 25 inci günü 

Hatayda Seçim 
Bugün Başlıvor 
Adana, 27 {Tan muhabiri sabah 

saat 4 te bildiriyor) - Hatayda yeni 
s~im hazırlıklan dün akşam geç va 
kite kadar devam etmiş ve Milleiler 
Cemiyeti kontrol heyeti teşkilatı ta
mamen kurulmuştur. 36 mıntakaya 
rey sandıklan konulmuştur. Seçim 
iki dereceli olduğu için, evvela ikin 
ci müntehir>ler seçilecek, Hatay me
buslan ikinci seçiciler tarafından 

aynlacaktır. 

36 intihap dafresinr cemaatler -
den tayin edilen 72 mümessil taksim 
edilmiştir. 

İntihap kayıt muamelesi. dün res 
men .başlamış, fakat , muhtelif un -
surlardan bazı kimselerin nüfus ka
yıt işleri Menüz bitmediği için mü -
messilleri tarafından yapılan müraca 
at üzerine kayıt işlerinin tamamlan
ması maksadill! bir -gün daha müh
let verilmişttr.-Btr günıük mühlet te 
nihayet bulduğu :fçin seçim, bu sa -
bah her tarafta fiilen başlıyacak ve 
reyler atılacaktır. 

İntihap dairelerine tayin edilen 
mümessiller. tamamen istişari rey 
kullanacaklardır. 

Milletler Cemiyeti delegasyonu teş 
kilatından başka intihabata hiçbir 
makam karışamıyacaktır. 

Südetlerin 
Son Talepleri 

Reddedildi 
akşamına kadar 1673 lira 50 kuruş (Başı 1 incide) 
verilmiştir. Çekoslavakya hariciye nazırı dok-

Gümrükte bulunan sahipsiz eşya tor Krofta bugün bir Paris gazetesine 
dan mühim bir kısmı Kır§ehir feli- beyanatta bulunarak Çekoslovakya -
ketzedelerine verilecektir. Bu ~şya· nın Almanya ile yapıcı iş birliği için 
nın derhal zelzele yerine gönderilme çalıştığını söylemiş ve Almanyanın 
si için çalışılmaktadır. Çekoslovakya dahili işlerine karışını 

Dün kongresini yapan gümrük yarak dürüst bir hattı hareket takip 
komisyoncuları birliği de yardım için ettiğini, fakat bugün arada hiç bir 
bir iane listesi açmış, ve derhal 112 müzakere yapılmadığını söylemiştir. 
lira toplanmıştır. Bu para bugün Kı- * 
zılaya teslim edilecektir. Paris, 26 (A.A.) - Südct Almanlar 

Ermenice Jamanak arkadaflJllıZ meselesinin Londrada İngiliz ve Fran 
da zelzeleden felaket gören vatandaf sız nazırları arasında yapılacak olan 
larımız için bir iane listesi açmıştır görüşmelerde ehemmiyetli bir mev
lki günde 71 lira topfanml§tır. Be- zu teşkil edeceği haber verilmekte
yoğlunda Londra lokantası sahipleri dir. Zira; 

de dün Beyoğlu kaymakamlığına mü 1 - İngiltere ile Fransa, Çekoslo-
racaat ederek, zelzele fellketzedelen 

yakyanın mülki tamamiyetinin zi
için bir müsamere tertip edecekleri- minidirler. 
bildirmişlerdir. 

Yurdun her tarafında, Kırşehirde- 2 - B. Henlayn'in metalibi ile Çe 
koslovakyanın harici siyaseti arasın

ld vatandaşlara yardım için faaliy~ da sıkı bir münasebet vardır. 
te geçilmiştir. Hendekten bildirildi- Salahiyettar mahafil, B. Hen
ğine göre, Merkez ve ismet Pil§& ~ layn'in progranunın kabili kabul ol
kullarında yardım kolları teşkil edil-
miştir. Kaymakam Şakir Yalçının n madı~ını beyan etmektedir. 
yasetinde bir de heyet kurulmuştur Pragdalti /ngiliz Seliri 
Felaketzedelerin menfaatine bir mü- Lonclraya gidiYor 
samere verilmiştir. Bir kutu şeker Londra, 26 (A.A.) - Pragdakl in-
müzayedeye çıkarılmış, terzi Yusuf- giliz sefirinin Südet Almanların me
ta 3122 kuruşta kalmıştır.Yusuf tek- talibi yüzünden tahaddüs etmiş olan 
rar bu kutuyu yardım heyetine iade vaziyet hakkında şifahi bir raporu 
etmiştir. vermek üzere yakında Londraya gel * mesi beklenilmektedir. 

Giresun, 26 (A.A.) - Kırtehir ve Diplomasi mahafili Büyük Britan-
havalisinin uğradığı zelzele feliketin yanın B. Henlayn'in bütün metalibi
den çok teessür duyan villyet halkı nin Çekoslovakya tarafından kabul 
Kızılay Kurumunun yardımına koş- edilmesine muanz olduğunu, fakat 
muş ve şimdiden açılan iane defte - Prag hükumetine azami fedaklrlık
rinde büyük bir yekiın kaydedilmit- larda bulunmayı tavsiye etmiş bu -
tir. Teberruat devam ediyor. lunduğunu beyan etmektedir. 

Eski Yunan medeniyetinin ilk 
eseri Avrupaya, çok garip 

bir yoldan varabildi: Aristonun bir 
eserini Süryaniler Yunancadan ken
di dillerine geçirmişlerdi. Süryani
ceden Bağdatta Arapçaya tercüme e
dildi. Arapça nüshası Endülüste Kor
tabaya gitti. Kortabada İspanyol ya
hudileri tarafından tbraniceye çev
rildi. Diğer biri Ibraniceden fena hir 
Latinceye tercüme etti. işte bu Latin
ce tercüme, Parisin yolunu buldu ve 
karanlıklar içinde yürüyen Avrupa
nın ilk defa olarak kapısını vurdu. 

Bundan sonra köşe köşe ışıklar 
yandı. Fa kat kilise bunlarla amansız 

bir surette çarpıştı. Gittikçe darlaşan 
akidelere aykırı her düşün~yi ezdi, 
aklın her tezahürünü derhal boP,clu. 
Hiir fikrin yükseliş tarihi, hıristiyan 
kilfsesiJe sayısız çarpışmalardan mü
rekkeptir. Engizisyonun çeşit ceşlt 
tazyikleri, on dokuzuncu asrın başı
na kadar devam etmiştir. Bu tazyik
ler, aklı esir bir halde tutmanın, o 
günün kabul ettiği aktdeleri sımsı
kı korumanın, medeniyetin serbeet 
bir şekilde inkişafına set çekmenin 
vasıtalarnıdaıı bafka bir teY dejildir. 

Hıristiyanlık kilisesinin tarfbte
ki umumi rolünden bu tarz

da bahsetmek, hıristiyanlık itikadı
nın iyi veya kötü olduğuna dair bir 
münakaşayı kabul etmek değildir. 

itikat vicdanlara alakası olan bir me
seledir. Akli bir münakaşanın mev
zuu olamaz. Dini miiesseselerin, iti
raz uyandırabilecek faaliyetleri. ak· 
lın ve medeni inkişafın yolunu kcs
mlye uğraşmaları, bir milletin mu
kadderatını maziye perçinliyerek te
rakkinin ve yeni yeni varlık şartla
nna serbestçe uymanın önüne geç
meleridir. Yoksa ferdin kendi ahlAki 
hareket tarzına, Allahla münasebe
tine, ölümden sonraya ait bir varlı
ğa inanmasına dair bir dini kaynak
tan aldığı ilham ve itikatlar sırf ken
disine ait bir hususi alem teşkil eder. 
Bu alemin hususiyetine hürmet gös
termek, bununla münakaşaya kalkış
mamak, tesamühün en basit ve en 
mühim kaidesidir. 

Layiklik; akılla naklin münase
betini bu manada kabul et

mek demektir. Bugün layikliğin en 
güzel ve üstün şekli Türkiyede ku
rulmuştur. Memleketimiz, aklın ha
kimiyetini temin bakımından dünya 
için bir örnektir. 

Tarih ölçüsile bu kadar yüksek 
bir rol oynıyabilen bir milletin in
sanlığa karşı vazifeleri vardır. Bun
lardan birincisi, kendi fertlerini ye
ni siyasi dinlerin tesir ve telkininden 
korumaktır. Çünkü yeni dinler, la
yikliğin ruhuna aykırıdır. Birliği bo· 
zarlar. sınıf ve zümre fark ve kinleri 
yaratırlar. Serbest aklın hikimiyeti
ni yıkarak yabancıların nüfuz ve 
tesiri lehine otorite kurarlar ve men
fi cereyanlar açarlar. 

ikinci vazife, layikliğin ruhunu, 
karşılıklı tesamühü insanlar arasın
da yaymak için her vesileden istifa
de etmektir. Bütün dünyaya duyur
malıyız ki Kemalizmin; bilginin ve 
aklın tam ve serbest hAkimiyetini 
her sahaya tatbik etmekten başka bir 
mAnası ve gayesi yoktur. Her Türk 
vatandaJllla da bu idealin yüksek 
ruhunu, kendi anhyacalı lisanla du
yurmıya çalışmalıyız. 

Ahmet Emin YALMAN 

PARTi GRUPU TOPLANDI 
Zelzele Felô.ketine Uğrıgan 
KögleT için Hükii.met 500,000 
Liralık Tahsisat I stigecek 

(Başı 1 incide) 

zın bir daha bu gibi felaketlere maruz kal
maması için jeolojik tetkikatın yaptırılmak
ta olduğunu ve bu tetkikat neticesine göre köy 
mahallerinin tayin edileceğini, 

2· - Küçük köylerin bir araya getirilerek 
asri ve medeni bütün ihtiyacı cami köyler te
sisi için etütler yaptırılmakta bulunduğu, 

4 - Köyler teessüs edinceye kadar Kızılay, 
Milli Müdafaa Vekiletinden ve diğer mües
seselerden gönderilen ihtiyaca kafi çadırlar
la kamplar tesis edilmiş bulunduğunu ve bu 
kampların sıhhi, inzibati tedbirleri alındığı
nı, bu kamplardaki katkımızın iaşelerinin de 
tanzim edildiğini beyan etti. 

3 - Felakete manız kalan köyler için 
. 500.000 liralık tahsisat isteneceğini ve kanun 
i 1 layihasının meclise derhal takdim edileceğini, 

Hükumetin bu beyanatı grup heyeti umu
miyesince büyük memnuniyetle ve ittifakla 
tasvip olundu. 

Başvekilimiz Bu Sabah Atinada 

Vekillerimiz Her Tarafta 
Hararetle istikbal Ediliyor 

(Başı 1 incide) 
nan gazetecilerini kabul ederek ken
dilerine şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Huduttan itibaren hakkım
da gösterilen dostluk tezahürlerin
den pek miitehassisim. Büyük Şe
fim Atatürkün Majeste Yunan 
Kralına selamlarını ihlağa memur 
olmak ve dostum Yunan Başveki
li Metaksasın elini kendi memleke
tinde sıkmak fırsatını kazandığım 
için liiiyiik bir sevinç duyuyorum. 
Yunanistanla aramızda ha7.ırla -
nan nıiitcnınıim misakın altına B. 
Metaksasla birlikte imzalarımızı 

koyduğumuz zaman bu sevincim 
artacaktır . ., 
B. Celal Bayar, 9 mayısta Bel~radı 

ve sonbaharda da Bükreşi ziyaret e
deceğini söyliyerck beyanatına niha
yet vermiştir. 

T,ren Selanikte yarım saat dur -
mUf, sonra g~ife büyük tezahürat 
arasında Atinaya hareket edilmistir. 
Husuai tren, yann sabah saat 10.30 
da Atinaya varacak ve Vekillerimiz 
istasyonda hizzat Basvekil tarafın

dan istikbal edilecektir. Devlet ma
kamları ve halk . Türk devl<'t ııdam

lanna samimi bir hüsnükabul hazır
lamaktadırlar. Şehir da ha şimdi -
den Türk ve Elen bayraklan ile süs
lenmic;tir. 

Büyük tezahürat arcuıncla 
Seltınik. 26 CA.A.l - Basvekile re

fakat eden genel direktörümüz bil -
diriyor: 

Hududu geçtiğimi7. dakik~danbe

ri daima artan dostluk heyecanının 
samimi gösterişlc-ri · arasında simdi 
Sclaniğe geldik. Küçük tavakkuf -
tan istifade ederek seyahatimiz hak 
kında tafsilat veriyorum: 

Türkiye Başvekiline ve H ariciye 
Vekiline yapılan hiisnü kabul tasav
vur edilemiyecek derecede candan -
dır, samimidir ve büyüktür. Hat Ü· 
zerinde en küçük köy bile dost mem 

leketin Barekillni selimlamak için 
her türlü tertibatı almış, genç, ihti
yar bütün sakinleri ile saatlerce is -
tasyonlarda beklediği treni kalbin • 
den kopan, "zito - yaşasın,, seslerile 
bayraklar salhyarak teşyi etmiştir. 

Büyükçe her istasyonda ise askeri 
kıtalar selam resmini yaparken mü 
zikalar da Türk ve Yunan marşları
nı çalmış, Bayar trenden inerek as
ke rin önünden geçtikten sonra zabit 
lerin ve yüksek memur lar ile eşrafın 
ellerini sıkarak kendilerine teşekkür 
etmiştir. 

Serezde bu merasimin en güzelle 
rinden biri cereyan etmiştir. Bermu 
tat marşlar ihtiramla dinlendikten 
sonra avukat Y anko İkonomidi Türk 
çe yazmış olduğu bir nutku çok sa
mimi bir eda ile okumuş ve bundan 
çok mütehassis olan Başvekilimiz 

"Size çok teşekkür-.ederim. Bu nut
kunuzu bütün Türkiye gazeteleri si
zin ifadenizi muhafaza ederek neşre
dcceklerdir., demiş ve aynca btr nu
tuk söyliyerek hissiyatını bütün aha
liye iblağ etmiştir. 

Istasyonda toplanan binlerce halk 
namına avukat Yanko Ikonomidi ta
rafından türkçe söylenen nutku, şive 
hususiyetlerini aynen muhafaza \?de
rek veriyorum: 

"Muhterem Başvekil, 

Işbu beyanatta bulunmak şPrefi 
bana isabet etti. Siroz ahalisi Kema
li memnuniyetle ve ihtiramatı mah
susa ile dost ve müttefikimiz bulunan 
Tür.kiye hükumetinin Başvekilini is· 
tikb:ıl ediyor. Türk milletinin reisi 
Tiirkiyenin banisi bulunan Büyük Ke 
mal Atatürk'ün rehber ve ilkaatı ile 
nail ve iktisap eylediği terakkiyatı 
fovkaliıdesini bilcümle Yunan mille
ti kemali dikkat ve itina ve ehemmi· 
yetle takip ediyor. Zira Türk - Yu
nan hükumetleri beyninde her iki 
hükumetin rüesasının gayret ve hüs· 
nüniyeti ile husule gelmiş olan itti· 

BINICILERlMIZIN SON MUV t.FFAIUYETI: 

fak ve münasebatı basene ciddt vr 
hakikidir ve adeti itikadı dini xabi
lindendir. Yunan milleti, bilhassa ?b 
kedonya ahalisi, büyük Türk millr 
tinin evsaf ve fazileti mütemayizeSi' 
ne vakıf ve agihtır. Türkiye ile yu• 
nan milletleri beyninde husule gel· 
miş olan ittifak ciddi ve hakiki mil
nasebatı hasenenin idamesini Cen,. 
bı Haktan dua ve temenni etmektr 
yiz. 

Yaşasın Türk milleti. Yaşasın a& 
yük Kemal Atatürk. Yaşasın Türld
ye Başvekili Bayar.,. 

Ba,vekilimizin nutku 
Başvekil Bayar, avukat Ekonoroi' 

dinin nutkuna verdiği cevapta, .y~ 
nan topraklarına ayakbasalıdan poa· 

müttefik ve necip milletin hakkuıd' 
gösterdiği iyi kabulden misaf~ 
likten çok mütehassis ve müteiıeyylf 
olquğunq söylemiş ve Büyük Şef ~ 
tatürk hakkında izhar edilen gü"' 
hislerden dolayı duyduğu minneti t 
fade etmiştir. 

Başvekil, sö~ü Türk - Yunan ıtJ 
nasebatına intikal ettirerek bun 
kıymet ve ehemmiyetini bir kere d' 
ha kaydettikten sonra, milletler!Jlll' 
zin mukadderatını biribirine ba 
maktaki isabeti tebarüz ettirmiştlı 

Sözüne nihayet verirken Cel~ J!! 
yar, haşmetlu Yunan kralına yiiP"'" 
tazim duygularını sarahatle üa~e~ 
miş ve kıymetli dostu Büyük (.jel"""_ 

ral Metaksasın şahsi ve bütün Y~ 
milletinin saadeti hakkında saJDI"" 
temennilerde bulunmuştur. 

* .. 
Atina, 26 (Hususi muhabirı1' 

den) - Türk gazetecileri heyeti. 
sabah Atinaya varmış ve istasy 
başta harici matbuat direktörü a. 
feradis ve gazeteciler birliği relll 
Zarifia olduğu halde Elen meste 
ları tarafından kar,ılannuotır. 

gazetelerinin mümessilleri, mat 
ve turizm müsteşarı B. NlkollciJll 
yaret etmişlerdir. 

Yunan matbuah cloıtan• 

yazılarla clolu 
Atina. 26 (A.A.) - Atina 

bildiriyor: 
Bütün gazeteler, B. Celil 

ve Rüştü Arasın ziyaretlerindeJS 
yük memnuniyet ve sevinç Ue_.t. 
setmekte ve Elen milletinin dar 
müttefik devlet adamlarını ço1I 

1 

mimi bir heyecan ve derin d 
tezahürile karıılıyacağıru bil 
ledir. · 

Başvekil Celil Bayarm 

ajansına ve Ati'tıa ajansına verd!İ. 
yanatlarını tefsir eden gazetele•" 

kan Antant• çerçevesi dahilin~ 
ni Türk - Elen anlaşmasının e 
ehemmi,etlni tebarü7. ettırnıeıct 
Bayar ve Arasın yüksek şahsi.
ni kayde~mekte ve iki hük~ 
kip ettiği büyük eserin mi 

1 
mamile müdrik olan Elen ~~--

I Türkiye Batvekilini ve Haf'IC.., · 
Binicilerimiz, Nls'te yapılan beynelmilel atlı mini müsabakalannda bü- kilini büyük heyecanla kartd ~ 
yük muvaffakıyet gösterdiler ve bayrağımızı şeref direğine çektirdiler. nı ve Yunanistandakl tkanıetl 
Bu ı:esimde, Nis müsabakalarını tertip eden heyet izalarıru koşulara ifti- nasında kendilerini misali 
rü eden yedi memleketin süvarileri ile bir arada görüyoruz. Birinci aı- ğin ve bağlılığının güzel te"':"' J 

rada soldan ikinci zat, Orgeneral Fahreddin Altaydır. rile ihata eyliyeceğini Y__.,... ;, 
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Muhammen kıymeti 
Lira Kuruş 
135 26 

100 00 

Pey Parası 
Lira Kuruş 
10 15 Edirnekapıda Neslişahsultan mahal

lesinde Çınarlı çeşme sokağında ye
ni 8 No. lu iki odalı evin tamamı. 

7 50 Koca Mustafapaşada Cambaziye ma
hallesinde eski Çeşme yeni Koca
mustafapaşa çeşmesi sokağında eski 
17 yeni 20 No. lu iki odalı evin ta-
mamı. 

Yukanda yazılı Emlak 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmış
tır. İhalesi 12-5-938 PEııiŞembe günü saat 15 de icra edileceğinden is
teklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlUlat kalemine 
ınüracaatlan. (2365) 

Bayan İnci'nin" tedavi 

görmeden evvelki ha-

kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar, bu 

tecrübeyi yapınız. Siz 

de tayanı hayret bir 

ten temin ile daha 

genç görünmüt olur

ıunuz. 

'1Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan Inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 
şayanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım d:tha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 
soylüyorlar. Cidden bu ca-

Bayan inci kullandı

ğı bütün güzellik le

vazımatım arkadatla-

rma tavsiye ediyor. 

Bayan lnci'nin güzel

lik levazımatı kullan

dıktan 7 gün aonraki 

hakiki fotoğrafı 

zip tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği

mi de bilmek istiyorlar. 

Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı
nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir ten te
min ediniz ... 

··--------------------~, 
Bayanların Nazarı Dikkatine : 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının. bü-

yük bir kıymeti vardır. OnJarı bayiinize iade et· 

tiğinizde beheri için 5 kurut alacak, ayni zaman

da kıymettar mükafatları bulunan Tokalon mü
sabakasına it tirak hakkını veren bir bilet takdim 

edecektir. 

KOLINoskul!anınız. Le.z-
zetı hof, dıt· 

~ leri inci gibi 
Dil MACUNU parlatan Ko-

liıiii:L.~~~::::;;..lil .. 1111111111... linoı dünyada 

~ilYonlarca zevat ıeve teve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek

'•f edilınit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

............... Büyük tübü 42 ku_r_u.:.ıt_u_r_. ------

Osınanh Bankasına Memur Ahnmak 
için Müsabaka llCinı 

la.~antı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur-
't rı ıntihabı için mayıs 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır. 

~tı·:şı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler nam
~~~ lerfni kaydettirmek ve kabul şartlannı öğrenmek üzere nisan ayı 
lı ~ rtda her hafta salı ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
bilir~rtkasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede-

1' er. 

hı.ıt al(Plerin hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikname ya
l'tıet §ehadetnaınelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmi§ iseler, hiz
~detnaınelerini birlikte getirmelidirler. 

2~11köy kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
bıtıas "7"938 Per§embe günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü 
kr:şır 1blçınde toplanan Okul eksiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş 
111-. ~ edelU Okul Mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacak-
ltl Ukaveı . f • ""'...+.... . elerı e, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususı ve ennı ~ .... a-
0~terıu:l'ôje keşif ve hülasasiyle buna ait diğer evrak okuldan görülüp 

l}k • 

d 1st~~t 176 liradır. 
etı aı-._ ın en az bin r lık b i- benzer iş yaptığına dair idarelerin-

Rt.ı --.q Old ıra u r- irektö lü 
l\cleıı •'·-- Uiu Vesikalara ist!naden İstanbul Bayındırlık D r • 

tıa gelrıt;}lllllt ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası ve5ikalariyle Komisyo-
e.rı. .. 2269., 

TAN 1 1 

DENIZBANK 
' 

'I l ı' OılrUdar icra Memurluğundan: lstanbul Komutanhiı Emlak: ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derecede ve 
ilanları sırada iP9tekli olup tamamına ehli vukuf marüetile 2600 iki bin altı 

~-------------= yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Bostancı mahallesinde Erenköy is- Denizyolları ltletmeai 
İhale günü talibi çıkmayan Gü- tasyon sokağında ve tapu kaydına göre dört yüz arşın miktarında bir Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

müşsuyu Hastanesine 1500 kilo Tere tarafı şimendifer yolu, bir tarafı Huriye veresesi bahçesi, bir tarafı ge- Tel 42362 _ Sirkeci Mühürdar 
yağı vermeyi taahhüt eden müteah- ncral Şevket veresesi arsası ve dördüncü tarafı Erenköy caddesile mah- ••• zade Han. Tel. 22740 ••I 
hidin nam ve hesabına 1128 kilo dut eski 5 yeni, 2, 4, 6 sayılı bahçeyi müştemil dükkan ve odaların ev-
650 gram tereyağı açık eksiltme ile safı: 4 No. lu kapıdan ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Burada bir u- KARADENiZ POSTALARI 
ihalesi 29 Nisan 938 cuma günü sa- fak sofa üzerinde sağda bir oda, solda biribirine geçilir iki oda ve ze.. ı Mayıstan itibaren Karade-
at 15 de yapılacaktır. Muhammen mini çinko ~öşeli ahf;Bp bir balkon vardır. Merdiven başında bir he- niz postalarında aşağıda yazılı 
tutan 1128 lira 65 kuruştur. Şart- la ve halen mutfak olarak kullanılan bir aralık ve merdiven üzerinde bir değişiklikler olacaktır: SALI 
namesi hergün öğleden evvel ko- sandık odası mecvuttur. Bu kısımda elektrik tesisatı vardır. 6 No. lu ma- POSTALARI gidiş ve dönüşte 
misyonda görülebilir. İsteklilerinin hal evvelce dükkan olup halen ev olarak kullanılmaktadır. Bu dükka- Zon~ldak İnebolu, Sinop, Sam-

85 liralık ilk teminat makbuz veya nın kapısından girildikte ahşap bir merdivenle çıkılır ufak bir antre sun, Giresun, Trabzon ve Rize-
mektuplan ile beraber ihale günü üzerinde bir oda vardır. Bu kısımda elektrik tesisatı yoktur. Dükkan ye uğnyarak Hopa'ya kadar gi-
vakti muayyende Fındıklıda Komu- merdiveninin yanından açılır. kapıdan çıkıldıkta sağda, solda merdi- decek gidi§te ilaveten Tirebo-
tanlık Satınalma Komisyonuna gel- ven altı boşluğu üzerine ve etrafı sonradan yapılmış zemini toprak mut- luya ve dönüşte Pazar'a uğra-
meleri. (2015) fak olarak kullanılan ve içinde helası olan bir kısım mevcuttur. Bu kı- yacaktır. 

Levazım Amirlii!i lıAnlor. ı 

Dikim evlerinde birikmiş olan 
1 

46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 
kilo pamuklu kırpıntı ve 45289 ki-

1 lo haki pamuklu kırpıntı için kır-
1 pıntı ve imaliye ücreti verilmek su-
retiyle çamaşırlık bez battaniye, el

i biselik, kaputluk kumaş olmak üze-

! 
re kapalı zarfla münakasası 3 Ma
yıs 938 salı günü saat 15,30 da Top

' hanede levazım amirliği satınalma 
j komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 22613 lira ilk temina-

1 

tı 1696 liradır. Şartname ve kumaş 
nümuneleri komisyonda görülebilir. 

1 
Kırpıntılar yalnız MilliFabrikalardan 

1 i~teklilere ayrı ayrı ihale edilebilir. 
1 Kanuni vesikalariyle teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermelerL "489., "2118., 

OSMANLI BANKASI 

ILAN 

1334/ 1918 ihraçlı %5 faizli dahi-
1 li istikraz tahvilatının 1 Mayıs 1933 
vadeli olup mezkür tarihte mevkii 
tediyeye vazedilen 31 numaralı ku
ponlarından ibraz edilmiyenlerin, 1 
Mayıs 1938 tarihinde Türkiye hüku
meti lehine müruru zaman tabi ola
cağı, mezkur tahvilat hamillerinin 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

ihtira ilanı 

1 
"Toz halinde maddelal'e muayyen bll' 

k ... fet vermek va mahdut lıOflukıa .. 111u 

1 
kQr maddeluln kontl'ol ediJebllen miktar 

ları il• doldul'mak için ueul ve cihaz,, hak 

kında alınmıı olan 21 may11 1936 gUnlU 

ve 2112 sayılı ihtira beratı bu defa mev· 

kll fllle konmak Uzer• ahel'e devrD feraO 

veya loar edlleoetlnden Uıllp olanluın 

Galatada lktıMt hanında, Robert Ferrl· 

sımdan bahçeye açılır kapısı vardır. Bahçenin üç tarafı duvarla çevrili PERŞEMBE POSTALARI gi-
olup içinde sekiz akasya ağacı ve bir de kuyu vardır. Zemini çimento diş ve dönüşte İnebolu, Ayan-
döşeli ve evvelce dükkan olan iki No. lu mahal halen yazlık oda olarak 1 k s· S Ü 

cı , ınop, amsun, nye, Fat-
kullanılmaktadır. B9 kısımda elektrik tesisatı ve 4 No lu mahalle ge- ı sa, Ordu, Giresun, Görele, Trab-
çilir kapılar vardır. Umum mesahası 249.39 m2 olup bundan 104,67 rn2 I zon ve Rize'ye uğrayarak Ho
bina ve mütebakisi bahçe olan ve binanın alt kat kısmı kısmen ahşap ve pa'ya kadar gidecek ve dönüşte 
kısmen kagir ve üst katları tamamen ahşap olan gayrimenkulün tama- ı ilaveten Of ve Akçaabad'a uğ-
mı. açık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi rayacaktır. 

herkes tarafından görülebilecek ve iki haziran 938 tarihine rastlıyan j PAZAR POSTALARI gidif ve 
perşembe günü saat 14 ten 16 kadar dairemizde açık artırma suretfle dönüşte Zonguldak, İnebolu, 
satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hü- ı Gerze, Samsun, Ünye, Fatsa, 
kiimlerine tAbi olduğundan mezkılr kanunun 15 inci maddesine tevfi- Ordu, Giresun, Vakfıkebir ve 
kan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayriınenkul, yukanda yazılı gün- 1 Trabzona utrayarak Rlzeye ka
de en fazla artıranın üzernide bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için mu- , dar ve dönüşte ilaveten Sürme-
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli ne ve Tireboluya uğrayacaktır. 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina ver J ,

2339
) 

gilerile çöp ve fener :resimleri ve dellaliye satış bedelinden ödenir. Sa- =•••lliı•••••••••• 
tış bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra ve iflas kanununun 126 ncı mad-
desine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri
menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflanna dair olan 
iddialarım evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarlann işbu kanun 
maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 937/5962 dosya No. sile dairemize müracaatları ilan 
olunur. 

EmlCik ve Eytam Bankasından : 
lıbu CJayrlmenkulü satın alanlar arzu ederlerse. 

bankaca takdir edilecek kıymetin .% 50 si kadar 
kendilerin• ikrazatta bulunabilir. (2366) 

Sahibt ve·· umum! neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Lfmitet Şir· 
keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

KAYIP 2121 sicil numaralı ara
bacılık ehliyetimi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Mu.stafa oğlu lbrahim 

Usküdar icra Memurluğundan: 
Mahcuz ve satılmasına karar verilen 
altmış adet koyun 3.5.938 salı günü 
saat 11den14 e kadar Samandıra çar 
şısında satılacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulunmaları illn o-
lunur. (7190) 

...................... [. 
Satdık Makine 
Transmisyonu 

Kullanılmış 6 aantim kalınlı • 
ğında makine transmisyon şaft, 

kasnak ve yataktan ucuz fiyatla 
satıllktır. TAN matbaasına mü
racaat ediniz. 

ÇAGLIYAN GAZiNOSUNDA · BU AKŞAM 

DORDANE GECESi 
MiLLİ ·REVÜ ve NAAMET ELMASRIYYE 

Tanmmıt aan'atkir arkadatlarmm İftirakiyle kutlulanacUmr. Tel. 40335 

ye mUraoaatlal'ı ilin olunur. ·---------·--------------------------------

l~temıe.keUJJUZ4te çok sevilmiş oıan meşhur Devlet Oemiryolları ve L imanları iş letmr. U. ıdaresı ılanları 
EDUARDO BIANCO 
Orkestrası ilk defa türkçe olarak 

·ODEON 
plAklannda en kıymetli ~olan doldurmuşlardır. 

Bayan BİRSEN'in 270216 Seversen bana ıel - Tango 
okuduğu O siyah •özler - Tango 

Bundan maada muhterem halltımız tarafından Parkotelinde pek 

kuvvetli alkışlara mazhar olan yeıil taJııolar 

Dcstino - Tango Tabu - Rumba Cubana 
70217 Recuerdos - Tango 270219 Nostalglas - «'ango 

70218 Despojos - Tango 270220 Se Nos~lgo - Tango 
Conga de Jaruho Monaxıa - Tango 

SATISA CIKARILMISTIR. 

, •• Bursa ilkbahar Ehli Hayvanlar ~ 

PANA.YIRI 
Bursa Atıcılar mevkiinde 1938 senesi İlkbahar Ehli Hl\vvanlar 

panayırı açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 den 
itibaren 8 gün devam edecektir. 

Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için panayır yerinde 
su, elektrik ve büfe tesisatile muntüaıii otöbüs muvualUı vücuCle 
getirilmiştir. 

Panayır münasebetile yapılacak olan güreşler 15 Mayıs Pazar g(l
nüne rastlamaktadır. Güreşler iddialı alaturka yağlı güreftlr. Başa 
100, baş altına 80, büyük ortaya 50, küçük ortaya 40 ve destve 25 er 
lira mükafat verilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği müd
detçe şehrin otel ve banyolarında tenzilat temin c.'<iilqılftir. Abm ve 
ı;:atım hususunda belediyece sayın ziyaretçilere her türlü kolaylıklar 

(ı•••••••- gösterileceği ilin olunur. 4 

Muhammen bedeli 2285,50 lira olan 14 kalem Galvanize saç ve çelik
ler açık eksiltme usuliyle 7-5-1938 Cumartesi günü saat 10,30 da Sir
kecide 9. uncu işletme Satın Alma Komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Bu fJe gitmek istiyenlerin nizami vesikalariyle birlikte 1'11,45 liralık 
muvakkat teminat mektuplarını himilen Komlıiyona müracaatlan lhım-
dır. Şartnameler parasız olarak komifyondan verilmektedir. (2244) 

Ankara Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne 

Aıağıdakl Evsafı Haiz Topoğraflar Ahnacaktır 
l - En az 500 hektarlık arazinin başlı bqına nirengislni 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 üzere Türkiyenin her tarafında seyyar hal

de iş görmeyi, icabında yeraltı ölçüleri için ocaklarda çalışmayı taahhüt 
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 olamadığı takdirde bir giına istekte bulunmamayı kabul etmiş bu
lunmak. 

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

Eıkltehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskifehir - Çifteler yolunun 3 + 080-.. 13 + 000 kilometreleri ara

sında 17597.18 lira keşif bedelli Şose esaslı tamiratı 28/ 3/ 938 tarihinden 
18/4/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden temdit edilerek bu defa 23/ 4/ 938 tarihinden 9/ 5/ 938 Pazartesi gü
nü sut 15 ~ ~dar k.apalı za~ usuliyle tekrar eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Vılayet Daımt Encumenlnde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

me ve eksiltme §8rtnameleri, genel §llrtname mukavele projeleri ve ima
latı sınaiye projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa VekAletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle se 
si içinde Ticaret Odasından alacakları vesikayı 2490 numaralı kanun: 
tarüi veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. 

~e~upl~r 9/5/~38 ta~hinde . saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
Daunı Encumen Rıy .. üne verilmelidir. Postada vaki olacak gecik 1 nazan itibara alınmaz. "2258,, me er 



1 
idrar .. 

Kesesi 
2 

Temiz 
kan 

VEN Us· 
'Kremi 

Terkibindeki husust mad
dei hayatiye dolayısile cildi 
besler, tcravctini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
kremi asri kadın güzelliği
nm bir tılsımıdır. 

VENOS 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananları hay

rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dı1tlan yegane rujdur. 

• Mideniz bozuk, diliniz paslı • 

Böbreklerimiz; hilkatin yaratbiı müthit bir K A B 1 Z 
süzme makinesidir. Günde bet yüz litre kan çeklyQf9anız alz de on blnlerço klıl gibi 

süzer. içtiğimiz feylerin faydalarını uzviyeti
mize ıönderir, muzır olanlarını idrar yolile ba-

rice atar. 

3 
Kirli kan 

Bu.harikalar nümunesi olan makinenin çaltf
ma kuvvet ve kabiliyetini artırmak sıhhatimizi 

temiz ve arızuız bir teJcilde yqatmak demek
tir. Bu kudreti yalnız (HELMOBLö) temin 
eder. (HELMOBLö) böbreklerin faaliyetini 

artırır. Böbreklerden idrar torba.ama kadar 
olan yollardaki arıza ve ha.atalıklarm mikrop

larmı kökünden temizler. Bilhuaa; eski, yeni 
belsoğukluğu, mesane iltihabı, O'lit, sistik, id

rar zorluktan, bel ağrısı, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini defeder. idrarı 
çoğaltır. Vücudümüzün içerisini ,üzelce yıka-

' 4 yıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin resmi mü-

Çıkarılan saa.de8ini haiz bulunan (HELMOBLö) her ec-

idrar zanede bulunur. 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve
n üs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşiUeri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkala

de tabii bir renk verir; teni 
b~az; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Ven üs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

öKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

bron,it, astın, ve boğmaca 

ökıürüğünün katı ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici teıiri 9aya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu. l,tanbu1 
...................................... lllİIİI .... 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIK, MlDE EK
ŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve . 

YANMALARINI GiDERiR. 
İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi gayet llıU!; tesiri kolay ve mü
ltıylındir. Son derece teksif cdllmis 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir müs
tRhzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

•ismi, HOROS markasına dikkat • 

.................... 
Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen Mütehuıısı 

Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 
Binbirdirek Nuriconker 

Sokağı No. 8 - 10 .................... 

AHHeciği~ 
c;{a.i~a. ~:_'!, 

~fff){{: 
-~~ ~~)~j 
~- I~)~_, 

Arsenoferratose 
içlrir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmı~ 
bu ~urup kansızlıktan 
korur ve m u n ta z a· 
m a n i ç i 1 d i ğ i tak
dirde büyümeme 
yardım eder. 

.................................................... : 1 

ı--EN GÜZEL Arada Büyük Fark Var 
i 

Hıfzıssıhha noktai MZarın.- 1 

i dan her hususta iyi imal i 
edilmi§ ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi §erait · ve en 1 
ucuz fiyatlarla yalnız, 1 

.......... :~'-~-ma-a .. :_t:_~_~_nn_d_a __ _ 

ihtira tıanı 
"Her nevi kesilebilen demir 

yolu makaslarının zirve kilitleri 
için "zarf,, hakkında alınmış o
lan 16 Mayıs 1934 günlü ve 1793 
sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii fille konmak üzere abere dev
rü!erağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'da, İktisat 
hanında, Robert Ferri'ye müra-

caatları ilim olunur. 

••-- Dr. İh an Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksurük ve nefes darlığı, bc.,ğ
macn ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirli ilactır. Her ~7ancdE' 

•ve ecza dePOlaL"ln<ia bulunur. 

6 

Pertev çocuk pudrası, şimdiyo kadar hiçbir benzeri tarafından tak
lit edilmemiştir. Bu pudranın, en btlyilk meziyeti bilhassa çocuk ciltr 
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vilcutlü yaşlı kimseler de kullan.maktadırlar. VUcudün il

tivalarmda ve koltuk altlannm pişiklf'rine karsı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ne karıştırmayınız 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmm a.rumdaki kqmblar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, br&f 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı ç.ıbanlm. 

Tedavisini en erken ve en emin bir ıurette temin eder. 

27 - 4 - 938 

Yalnız bir tüb kullandıktan sonra aynaya bakınız! 

RADYOLİN 
1 • 

ın 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 
en doğru sözü size o söyliyecektir. 

Bembeyaz, pırıl pırıl parlıyan dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
ııf)hatli dit etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir ağız ..• 

işte Radyolinin eseri! 

ile aabah, öğle ve akşam her yemekten ıonra muntazaman 
di9lerinizi fırçalayımz •• 

__ _. .. HALİL SEZER 4--... 
Karyola ve Madeni Eıya Fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik ~omyelcr ve çelik maderiJ 
möblelcrimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan fiatına verilecektir. 

Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 

Askeri Tıbbiye Okulundan: 
Askeri Tıbbiye okulunda mevcut 1324 çüt !otin 669 terlik 800 çuv8' 

630 teneke, sandık ve saire 16 kalem eşya 13 Mayıs 938 cuma günü sa
at 10 da Beyazıtta okul binasında açık arttırma ile satılacaktır. Hepsi· 
nln tahmin bedeli 208 lira 27 kuru tur. İlk teminatı 15 lira 62 kuruştur. 
Eşyalar Okul binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (829) (2369) 

b 


