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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki blyük ciltlik Mer her evde bulunmu1 li· 

zım bir kütilphanedir. Çocutunuzu bundan mab· 
rum bırakmayınız. Tam e.erin fiyab 7 liradD'. 

TAN MathHs1 

Türk - Elen Paktı Dün imzalandı 
Yurdumuzda C. Bayar Beyanatında Dedi ki:f 
Son '' D ti ~ D • Ad• 1 

HATAYDA SECiM 
S.. .. os ugumuz aımı ır ı 

omurge ve D • "' K 1 kt 
:4hme~ALMAN aımı a aca ır , , 

D ılimize y.eni karrf8D keli
melerin en kuvvetlilcrin

'den biri ıömürge kelimesi<lir. 
Bununla kartılattmlmca; müs
temleke kelimesi çok nıhıuz, çok 
zavallı kalır. Sömürge diyince, 
gözümüz önünde doymak bihni
Yen, sömüren, hep sömüren çir
kin bir vücut canlanır. 

Dün kendimize yurt saydığımız 
topraklar, ecnebi sömürgelerile dolu 
Yerlerdi. Kapitülasyonlar, imtiyazlar, 
bahşış usulleri sömürgeleri koruyan 
SCtlerdi. Bu setler sayesinde yaban
cılar sömürüyorlardı, biz de kendi evi, 
lnizde sürünüyorduk. 

Dehalı bir şefe kavuşan Türk az
mi bütün bu kötü setleri yıktı. Evi
?nfzin sahibi olduk. Yalnız lstan
bulda bir tek sömürge bugüne ka
dar gözden kaçtı. Bir leke şeklin
de göze, ruha eza veriyor. Bu sö
llı\lrge lstanbul Elektrik Şirketidir. 

Memleketimizde hiçbir ifratlı gö
rüş yoktur. Elektrik Şirketi, ecne
bi sermayeye ait olduğu için gözü
llı~ batmıyor. Karşılıklı menfaat' 
esası üzerine memleketimizde iş gö
~ insaflı, dürüst ecnebi serma
l'esini saygı ile kar§tlnrız. 

C lektrik Şirketine k olan 

1 haklı infi ilerimiz şu ebep-
etden ileri geliyor: Bu şirket, se

llelerdenberi kendi sahasına bir sö
~iir~e gözüyle bakmaya cüret et
~ Ştır. Emniyetimizi çiğnemiştir. 
~~ almaya bakmıştır. Bunun mu
i ~ılinde kendi taahhütlerinin en 
t~tıdat icaplarını yerine getirmemiş-
ır F' • · k. t ·şti El' · ennı ın ar e mı r. ıne ge-
~n Parnlan kar adı altında harice 
~ a.çırrnak arzusile şebekeyi bir dü
t·~e Yiiklcm.lş, en esaslı emniyet ter
; atını ihmal etmiş, ihtiyata hiçbir 
a.~ ayırmamıştır. 

) lier sene harice kaçınlan üç mil
d.?n lira ve maskeli şekilde masraf 
~e gösterilen bir milyon lira; ha
t). atte safi bir kar olmaktan uzak
~ Vazifeleri yapmamak, şartname
lııt lıygun cereyan vermemek, tesi
~ 1 

Yenilememek, fennin hamuleye 
'hıniycte ait icaplnnnı yapma
ttl~' crnniyeti ihmal etmek, halktan 
,~ Paralar almak suretile sömü-

U§ paralardL 

'( edi, scldz yüz bin nüfuslu 
btr t bir şehir, elektrik kuvvetini 
ttt\tl ek fabrikadan alıyor. Fazla har
~· 0~ünü doldurmuş tesisat, 

RG11 :~ ihmali bakımından her
~d. u;yuk servis inkıtaları tehlikesi 

ls ır. 
l931ı.tnb~l şirketinin 31 ilkteşrin 
J'~ }arihinde Brüksel merkezine 
l~ ıgı bir mektupta çıplak itiraf-
1ttııta~dÜf edilmektedir. Bu mek-

§öyle deniliyor· 
"ır · 

ll~ ıç ihtiyntımız yok. Emniyet· 
~~~llSıtalnrla çalışıyoruz. Şehrin 
datt aç olduğu 33 milyon volt 
1-.Jtıtlı~arınn tcınin ediliyor. Eski 
~l ardan biri dursa veya bo -
hır :· Yenilerden biri muvakkat 
i 1. rııaya ~ . · 
4~ıt.. Ugrasa uzun bır servıs 
t· ... olab'J• 
•c~ıe . 1 ır. Bunun vahim ne· 

ı :rıni ·· .. · • 
e c-. go:ı:onUne 1ıetirmive hı· 

t' ~~nret • 1dde.... f edemiyoruz. O zaman 
~· .. ed b' . . 
~ 1ltıdj ır vaziyete düşerız h· Ye knd · 
'hır tııli ar bunun olmaması 

l "l\ltu·· eseridir oa :n b· .,, 
ecı!lı <>ldu~§ehrin hayatının talihe 
)et~ Şirket u 1931 senesinde itiraf 
bt 1 

lslnh11 • 
0 

Zllrnandanberi vazi-
r ıı-. Çalışını d 

rrı.(!k.t~.,. Yaprru:ını ş mı ır? Hayır, 
tl hep ıştır. Para sarfet-. 

~ril'l'llf, hep hakikat 
evamı 9 u 

Vekillerimiz Atinada Parlak Tezahüratla istikbal 
Edildi, imza Merasiminde Dostane Nutuklar Söylendi 

C eneral M etalnia B. Celal Bayar 

Atina, 27 (Hususi surette giden ar fP.!!i!!iiii!l __ !i!!!iiiiii!_~~!!iliiliii!iiili_ iiiiiiiiiiliiii!if!!!!i!!.-..!liiii_!!iii!liJ_1 lan dolduran halkın alkışlan arasın-

kada§llllızdan) - Başvekil Celal I[ Af I B { ı~ da otele gittiler. 
Bayar ve Hariciye Vekili Rüştü A- na ayram , Celal Bayar ve Aras, biraz sonra 
rası g tiren hususi tren bugün saat 5 .A-. • ı f d araya giderek detteri mahsusu im-
11 de Atina sanna girdi. Türk mi- •••nCI s n • zaladılar ve daha sonra Yunan Bao-
safirler, istasyonda Başvekil Metak Atina, 27 (Başvekillmlzin refakatle vekili Metaksası ziyaret ettiler. Ge-
sas, hükumet azası, kralın yaverle- rinde giden arkadaşımızdan) - Ati- neral Metaksas, otele giderek iadei 
ri, kara, deniz ve hava erktınıharbi- na, bayram yapıyor. Bütnn Atinalı - ziyarette bulundu. 
ye reisleri, Balkan Antantı memle- lar, kalplerinde kök salan Türk dost ' Munzam pakt imzalandı 

lutu duygularını göstenniye v.ne ' 
ketlerinin elçileri ile Sovyet sefiri buldular. B. CelAl Bayarı bUYük bir Atina, 27 (Hususi surette giden 
ve diğer askeri ve mülki erkim tara- sevinç içinde karşıladılar ve kalple _ arkadaşımızdan) - Türk - Elen mun 
fından karşılandılar. rlnden gelen en derin eevgi ve saysı zam paktı bugün saat 18 de iki dost 

Celal Bayar, selam resmini ifa e- ne sellmladılar. Bu sevinç ve bu bay- ve müttefik memleket Başvekilleri 
den Efzon alayını teftiş etti ve mı- ram 3'81nız AUnanın delil, bilttın Yu- arasında imzalandı. 
zıka lstikliı.l ve Yunan marşlannı nanlstanın bayı-amıdır. 1 B. Celil Bayar, muahedenin imza-

d B. Celtl Bayar, Yunan toprafınA a-çal ı. sından sonra, Yunan matbuatına şu 
B k ·1 H · · y kT f yak bastıtı dakikadan itibaren Q"nl I 
aşve ı ve arıcıye e ı ım z, sevgi ve AYll ile lııHıthnı Hflldl. beyanatta bulundu: 

kesif bir halk kütlesinin alkışları a- M. Zekeriya "MUhterem Yunan matbuatı, 
rasında istasyondan çıkarak otomo - fl>et>amt 10 uncudaı Kıymetli, siyasi bir vesika imza-
billere bindiler ve yine bütün yol· ~iiii!iiiii!!iii!!ii!ii!iiiiiiiiiiiiiii!iii~!iiii~i.iiiiiii!!!ll!i!!ii@!! 

Kırşehir Mıntakasında 
Bir Zelzele Daha Oldu 
Halk Paniğe Uğrayarak Sokaklara 

Döküldü, Yalnız Bir Ev Çöktü 

Kırıehirin AlifQT köyünde bir lelGketzeJenin yaraları aanlıyor 

Kırşehir, 27 (Tan :Muhabirin-
den) - Bugün, Kırşehirde çok şid
detli bir zelzele oldu. Bütün halk so
haklara döküldü. Şehirde tam bir pa 
nik manzarası vardı. Fakat, sarsıntı 

sürmedi. Yalnız bir ev yıkıldı. 
yoktur. 
anberi Kırşehir ve ha 

valisine durmadan yağmur yağıyor. 
Buna rağmen halk, geceyi açıkta ve 
kırlarda geçiriyor. Henüz bazı köy
lere çadır tevzi edilemediği için za
vallıların hali çok acıklıdır. Vilayet, 
bu köylerin halkına süratle çadır gön 
derilmesi için icap eden tedbirleri al 
mı§ bulunuyor. (Devamı 10 uncuda) 

(Devamı 10 uncuda) 

~aadet Vapuru 
Bandırmada 
Karaya Oturdu 
Deniz Yollan İdaresinin Saadet 

vapuru, evvelki gece sabaha karşı 

Bandırmaya sekiz mil mesafede bu
lunan Fener Adası mevkiinde sis yü 
zünden karaya oturmuştur. Gemi 
kendini kurtaramadığı için yolcula
n, Kartal ve Alımda motörleri ile 
Bandırmaya çıkarılmışlardır. 

Gemi kurtarma şirketinin Hora 
tahlisiyesi dün kaza yerine gönderil 
miştir. Gelen haberlere göre, vapur
da fazla bir hasar olmamıştır. De
niz Yolları İdaresi, seferlerin intiza
mını temin için Bandırma vapurunu 
dün hadise yerine göndermiştir. 

Mart Ayt içindeki 

ithalatımız Fazla 
Ankara, Z7 (Tan muhabirin -

den) - istatistik umum müdürlü
ğü 1938 senesi Mart ayı harici ti
caret istatistiklerini tamamlamış -
br. 

Alınan neticelere göre, 1938 mart 
ayındaki ithalat kıymeti 1Z ve ih
racat kıymeti de 9,5 milyon liraya 
balii olmuştur. Bu miktarlar 937 
mart ayına nazaran ithalatta 3 mil 
yon lira artış, ihracatta ise 100 bin 
lira noksanlık göstermektedir. İh· 
racata nazaran ithalat fazlası Z,S 
milyon liradır. 

Kontrol Heyeti Yeni 
Seçimi Mayısın ikinci 
Haftasına Tehir Etti 
Adana, Z7 (Tan Muhabirin· a 

den) - Hatay seçimi, Mayısın 
ikinci haf tasına tehir edilmiş
tir. Evvelki gün ilan edilen be
yanname metni ikinci bir be· 
yanname ile tashih edilmiştir. 
Qunun sebebi, kayıt işlerinin 

yetiştirilememesidir. Milletler 
Cemiyeti komisyonu, seçimde 
herhangi bir karışıklıia mey
dan verememek ve işe hile ka· 
rıştırtmamak için bu tekli mu
vafık bulmuştur. 

Hatay vatandatlıiı hakkında· 
ki itirazlar, Uiraz komitesiyle 
komisyon tarafından tetkik • 
dilecektir. Seçim nrasmcla, w 

muzır propaganda yapılmuı 

menedilmiştir. Kontrol heyeti, 

muhtelif unsurların şikayet is
tidalarını resen kabul edecek· 
tir. Cemaat miimessillerinden· 

biri, nüfuzunu menfi şekilde 
kullanırsa verilen salahiyetler 
heyetçe geri alınacaktır. 

Hatay Meclisi 40 izah olacak· 
tır. Bugiin yapılmakta olan mu
amele, müntehiplerin cemaatle· 

re ıöre kaydıdır. Her intihap 
dairesinde ikişer intihap şube· 
si ve birer intihap bürosu ku
rulmıqtur. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

Fransız Nazırları Londrada 

Bütün Siyasi Meseleler 
Gözden Geçirilecek 

Çekoslovakyadaki Son Vaziyet 
Ciddi Endişeler Uyandırıyor 

Frann% BQfVelrili 
B. Dal.aJye 

Londra, 27 (Hususi) - Fransa Baı 
vekili B. Daladye ile Hariciye Nazın 
B. Bonnet, bu akşam Londraya tay
yare ile muvasalat ettiler ve Kroy -
doıı tayyare meydanında Hariciye Na 
zın Lord Halifaks tarafından karŞı
landılar. 

Fransız Nazırları, akşam yemeğini 

Fransız Büyük El~Hiğinde yemişler 
ve Büyük Elçi B. Korbin ile uzun gö 
rüşmede bulunmuşlardır. Bu göruş
mede, yann sabah saat 10,30 da baş
lıyacak ve Lord Halifaksın Hariciye 
Nezaretinde Fransız Nazırları şerefi 
ne vereceği öğle yemeği esnasında 

devam edecek olan Fransız - İngiliz 
görüşmelerinin ruznamesi tetkik e
dilmiştir. 

Sanıldığına göre, yarınki gontş
melerde, B. Chamberlain, Daladye, 
Halifaks ve Bonne'den başka, B. Van 
ıittart ve Leger de bulunacaktır. 

Görüşmelere yarın öğleden sonra 
da devam olunacaktır. 

Fransız Başvekili ve Hariciye Na
zu:ı, akşam otomobille Vindsor §&to

l DPvanu Q "nr11rtn 

Avrupa Güreş Şampiyonası 

Çoban Üçüncü Güreşte 
Estonyalıya Yenildi 

Tallin, 27 CA.A) - Estonyalı Kot. 
kas, Türk Mehmet Çobanı tutla yen
miştir. Bu suretle Kotka!I ağır !liklet 
birinciliğini almıştır. İkincilik ve 
üçiinciililk için Çoban ile İsveçli Ni
man bu gece çarpışacaklardır. 

* Güreş takımımızda finale kalabi-
len yegane güreşçimiz ÇobanınEston 
yalı rakibine yenilmiş olması, Çoban 
için şerefsiz bir netice değildir Çün 
kü, bu güreşleri tertip etmiş olan ve 
zaten Avrupanın en kuvvetli güreş
çilerini yetiştiren Estonyalılann, 

kendi memleketlerinde muvaffak ol· 
malan için, çok iyi çalışmıı ve ha
zırlanmıı oldukları §iipheelzdi. Çoba 

nın, yabancı bir memlekette dört 
günlük bir tren seyahatinden sonra 
ve iki ciddi hasmını yenerek Eston
yalının karşısına çıktlgı düşünülür
se, bu neticeyi tabii bulmak icabeder. 

İkincilik ve üçüncülük için, Çoba
nın karşılaşacağı Nirnan ciddi bir ha 
sımdır. Fakat, Çobanın bu adamı 
mağlUp etmesi ihtimali vardır Çiın
kü, Ni~an .yaşlıdır Şu halde, bu gil· 
reş neticesınde Çoban için ikincilik 
muhtemel, üçüncülük muhakkaktır. 
. Bu d~, ~ilhassa emektar ve yaşı 
ılerlemış gureşçimiz için şayanı teb 
rik bir muvaffakıyettir. 

(Güreşlere ait tahilAt spor say. 
famwladır) 
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AhırkapıSandalcılarına ~~;~;~~~ie 
Musallat Olan Casus Karneleri, 4 

Aylığa Çı~arıldı 

1 sttk1a1 savaşımn ilerde el
bette yazılacak mufassal ta

rihinde, Ahırkapı sanda.lc:ılannın 
büyük ve unutulmıyacak fedakar
lıkları, himmet ve gayretleri hiç 
şüphesiz parlak sayfalar doldura -
caktır. 

Bu fedakar yurttaşlar, Marma
ranın coştuğu, köpürdüğü günler
de bile küçük sandalları ile deni
ze açılmaktan, vazifeye koşmaktan 
çekinmemişlerdi. Milli vazife duy
gusu onların her türlü kaygu ve en
dişelerini durdurmuştu. Dalgalar
la kucaklaşmaktan, boğuşmaktan 
ıevk duyuyorlardı. 

Bu yılmaz deniz. aslanları, Ahır
kapı ile Karamürsel arasındaki 
muvasalayı uzun zamanlar, canla, 
başla idare ve temin ettiler. 

Ben o zaman bu yurt çocukları
nın mütemadi gidiş ve gelişlerini 
karıncalara pek benzetmlflim. Bu 
çocuklar, tıpkı yuvalarına erzak 
taşıyan karınca diziJerine benzer
lerdi. Her hareketleri karıncadaki 
gayteti, aceleyi, intizamı ve her 
şeyden evvel müşterek gaye ve fa
aliyetlerini hatırlatırdı. Bunlar da 
Anadoluda yeni kurulan büyük yu
vaya lazım olanlan onlar gibi ayni 
intizam ve gayretle taşıyorlardı. 

Hiç unutmam: İsminin Ahmet 
olduğunu söyliyen kahraman bir 
denizci, bJr gece şiddetli bir poy
razda denize açılmak üzere iken 
kendisine tehlike ihtimalile biraz 
acele etmemesini söy1iyen bir ar
kadaşına gi.ıHıvermişti: 

-Havanın korkulacak nesi var, 
dcmifti. Dalgalar mı, ben onlarla 
kucaklaşırken, düşman ile boğuş
tuğumu sanıyorum da kendimi te· 
ıellf ediyor ve keyifleniyorum ve 
§il halimize hayıflanıyorum. Düş
man ateşlerinin yaladığı sırtlarda; 
arkalarındaki ağır yükleri ile düş
man siperlerine saldıran, ölüm sa
çan düşmana karşı koşan kardeşle. 
rimizin canı yok mu? 

Onların kahramanlıklarına karşı 
bizim burada, denize açılmak için, 
can kaygusuna düşmemiz, düşün
memiz pek ayıp ve günah olur. 
Sandahmdaki emanetler onlann ... 
Allah bilir değil böyle hava, dnl
galann her biri Yassı Ada büyük
liığünde yuvarlanıp gelse, aralan
na atılmaktan, önlerine katılmak
tan çekinmem. 

Kahraman denizci, köpüklü dal
galara kar ı sandalını sürmüştü. 
Bu genç delikanlının, içine sığdıra
mayıp taşırdığı hisleri, gösterdiği 
feragati ve fedakarlığı kartıınnda 
benim de, diğer orada bulunanla· 
nn da gözlerimiz yaşarmıştı. Ken
di kendime şöyle düşündüm: 

- Ah, demiştim. Ne olurdu, 
Uğradığımız şu kara felaket, büyük 
musibet karşısında boynumuzu bü
küp, kendimizi tevekkülün tcselH
!fne bırakıp, mukadderatın bu acı 
cilvesinin tatlılaşrnasını bekllyece
ğimlze, içimizde çok değil, yüzde 
onumuz, şu aslanın sinesinde sak
ladığı büyük imana, taşıdığı temiz 
kana sahip olsaydık ... B u kahramanlıkların canlı şa· 

hidi ol':n ve sayıları gün -
den güne ehılerek ebediyete ka
nşan bizlerden sonra, bu kahra -
manlan kimi anacak, kimler ha
tırlıyacak? Bu foniz aslanlarının 

gösterdikleri şu sonsuz f eragatlert, 
yüksek cesaretleri gelecek nesle 

bildirecek, şu biiyük mevzuu dil
lendirecek şairlerimiz nerede? Ta
rifine çalıştığım şu ulvi manzara
yı canlandıracak ve yeni neslin 
kıymet bilir gençliği karşısına asa
cak ressamlarımız nerede? 

Kusurumu bağışlayın sayın okuyu 
culanm, şu satırları yazarken yaşa 
dığrm o günleri hatırladım. Biz teş 
vik ve yardım beklerken çokların
dan hıyanet gördük .. Dövündük. e
lemlendik . İşte !izi o yurtsuz, kara 
soylulann birinden, tıynetsiz bir 
habisin hıyanetinden bahis ile kal
binizin huzurunu yine bozacağım, 
sizi de elemlendireceğim. 

Bu asltınlar Anadoluya birkaç 
top mermisi yetiştirmek için, coş
kun denizlerin azgın dalgaları ile 
boğuşurken, Arasta mahallesinin 
bir soysuzu, Süleyman ismindeki 
bir haramzadesi, eski Düyunu u
mumiye, şimdiki lise binasının bu
lunduğu sokakta o zamanlar (Kır

mızı Hane) diye şöhret bulan İn
giliz polis dairesine gitti. Bu m~
kaddes kurtulu§ savaşma yardım 
için didinen, ter döken kahraman
Jan ele verdi. Ne mukabili biliyor 
musunuz? iki lira .. Alçak!. 

O zamanlar bu dairede bulu
nan İngiliz zabiti Rikntsin 

Het, bir arkadaşımn iki lira bahşiş 
ile aldığı bu haberi gizliyememiş, 

yalnız bir müddet için alıkoymuş ve 
fakat derhal telefonla Esat Beye bil 
dirmlştL Torlakyan davasında 

müddeiumumilik eden bu zatin, 
Türklüğe karşı beslediği ve pek 
çok defalar açığa vurmaktan çekin 
mediği sevgisi o zamandan belirme 
ğe b:ışlamıştı. Bu iş, bu sevgiyi or
taya koymıya ilk vesile olmuştu. 

İhbnr hadisesinden bir hafta son 
ra, gizli hizmetler grupu Ahırka
pıda hummalı bir faaliyete geçmiş, 
birçok yerlerde araştırmalar yap
mış, canlar yakmıştı. Günün ve ge
cenin belli olmıyan saatlerinde bu 
aslanlar yatağını denizden motör
lerle ko]lamayı, karadan bir süri.i 
casuslarla yoklamayı adet edin
mişlerdi. On beş gün süren bu sü
rekli sıkıştırılmayı birdenbire ha
fiflcndlnniş ve sonra da bırakmış
lardı. Gizli hizmetler grupunun bu 
hareketlerle takfp etmek istedikle
ri maksatlar elbette derhal sczli
mlştl. Etrafa kurduktan bu ağın 

yardımile fedakiır sandalcıları av -
lamak istiyorlardı. Aslanlar yuva
larına çekilmişlerdi. Ortadaki ha
reket birdenbire kesilmişti. 

Bir gün, yukarda adı geçen Ah
met, dayanamamış, vaziyeti anla
mak için bir oyun tasarlamıştı. San 

dalına birknç boş sandık atmış, 

denize açılmıya hazırlanır gibi yap 

mıştı. Aradan yirmi dakika geçme
miş, kontrol motörü göziikmüştü. 

Sandalcıların bir kısmı bunu tesa
düfe, diğer bir kısmı da civarda 
gözcülüğün devam ettiğine hükmet 
mişlerdt. Akşam üzeri yapılan ay
ni tecrübe, ayni neticeyi vermiş
ti. Etrafı aramışlar, bakmışlar, hiç 
bir yabancı görmemiş ve bu işe 
şa~ışlardı. Birkaç gün sonra ya
pılan tecrübelerin tekrar bildik
leri neticeyi vermesi üzerine, işi 

yaver Burhan Bey vasıtasile Esat 
Beye duyurmuşlar, buna bir ça're 
bulunmasını istemişlerdi. 

(Devamı tHtr ) 

Devlet Demiryollarında evvelce 
bir hazirandan itibaren verilmeye 
başlanan aile biletleri bu sene 1 mn 
yıstan itibaren verilecektir. Eskiden 
yalnız 2 ay için muteber olan bu bi
yctler şimdi 4 ay muteber olacak, ya 
zı geçirmek üzere bir yere giden ai
leler ayni blltle dönebileceklerdir. 
Bu müddeti bir ay uzatmak istiyen
ler, bilet parasının, yüzde yirmisini 
ilnve olarak vereceklerdir. 

Bunda nbaşka eskiden bir ay mu
teber olan gidip gelme biletler, bir 
mayıstan itbaren 2 ay müddetle 
muteber olacaktır. Bilet parasının 

yine yüzde yirmisi ödenerek bu müd 
det bir ay uzatılabilecektir. Bu suret 
le bilet almış olanlar 500 kilometre
de bir, herhangi bir şehirde durarak 
bir müddet kalabileceklerdir. Bir ma 
yıstan evvel gidip gelme bir aylık bi 
let almış olanlar, bu yeni karardan 
istifade edemiyeceklerdir. Trenlerin 
ücretleri, hareket gün ve saatleri 
hakkında şifahen veya telefonla ma
lumat istiyen vatandaşlara derhal 
cevap vermek için Haydarpaşada 

bir büro kurulacaktır. 

Trakya hattı tarilui 
Avrupa hattında yeni tenzilatlı 

tarife, 5 mayıs sabahından itibaren 
tatbike konacaktır. 

Yeni tıirifedc zahire, eşya ve tuz 
taşıma ücretlerinde yüzde 20 den 50 
ye kadar tenzilat yapılmıştır. Bilhas
sa eşya nakliyatında bu nispet yüz
de 50 yi de aşmaktadır. 

Yeni tarifede zahire fiyatları Mu
ratlı ve daha ilerideki İstasyonlar -
dan Istanbula ton başına 400 kuruş 
olarak tespit edilmiştir. 

Istanbuldan sevkedilecek tuz için 
bir kilometre için ton başına 60 para 
alınacaktır. Istanbulla diğer istasyon 
lar arasında yapılacak perakende eş
ya nakliyatında tan ve kilometre Jıa
şma 3 kuruş alınacaktır. 

Yeni tarif.ede eşya arasında sınıf 
tahdidi kaldınlmış ve hepsi bir üc
rete tabi tutulmuştur. 

En az 5 ton olarak gönderilecek 
toptan eşya için 2,5 kuruş, 10 ton 
için de 2 kuruş ücret tespit edilmiş
tir. 
Demiryolları idaresi, mayısın on be 

şinden itibaren hamal işlerini de ken 

disi idare edecektir. Ayın 15 inden 
itibaren, hamaller, idarenin işçisi o
larak yevmiye ile çalışacaklardır. Ya 
pılnn yeni tarifeye göre perakende 
nakliyatta ton başına 27 kuruş ve 
tnm vagon yükleri için de ton başına 
20 kuruş alınacaktır. 

POLİSTE: 

Genç Kız Alnından 

Yaralandı 
Kadıköyde, Yeldeğirmeninde otu

ran Hüseyinin H yaşındaki kızı Fer 
da arkadaşları Seyfettin, Ekrem. Bii 
lent ve Halit ile Haydarpaşa çayı -
rında oynarken, birkaç karpit bul • 
muşlardır. Çocuklar karpitleri boş 

bir konserve kutusu içine doldurup 
toprağa gömdükten sonra kibritle 
yakmak istemişler, karpit ani olarak 
patlamıştır. Karpit kutusu Ferdanın 
alnına isabet ederek yaralamı~tır. 

Esrar kaçakçısı çocuk 
Balatta Karabaş mahallesinde Si

mitçi Veli sokağında 17 numaralı ev
de oturan 14 yaşındaki Izak, dün bir 
gazete kağıdı içinde sarılı 7 gram 
kadar esrarı bir duvar arasında ~ak 
!arken, mahalle bekcisi Hliseyin tara 
fıncl:ın vakalanmıs ve emnivet kaçak 
çıhk biirosuna teslim edilmiştir. 

g 
Çemberlitaşta Vezir Hanında ter

zi Osakın çırağı Avadis ile arkada
şı Lutfi evvelki nkşam dükkandan 
bir pardesü çalıp giderlerken yaka -
!anmışlardır. Bu iki arkadaş tarafın 
dan muhtelif tarihlerde 5 pardesü ça 
lmdı~ı anlaşılmıştır. 

• Komik "Hırlsto i~minde blrf, Be • 
yoğlunda Turan bar artistlerinden 
Vedianın sarhoş olduğu bir sırada, ko 
!undaki altın bileziği çalmıştır. Hı

rlsto yakalanmıştır. 

Yeni ·3 Şilep 
lngiltereden 
Yakında Geliyor 

ı--·················································: 

i Ankaradan ~ . . 
E Tele fon ve Telgrafla i :........ . ....... : 

Arazi Tevzi 
Talimatn 

Tatbik E 

• 
esı 

• • 
ı ıyo 

Ankara, 27 (Tan l\luhabirindcn)
Maliye Veknteti tarafından yeniden 
hazırlanan arazi tevzi talimatname-
sinin bugünden itibaren meriycte 

Şilepçilik Şirketinin İngiltereden konması Vekiller Heyetince knrar
aldığı üç şilep, bu hafta sonunda laşhrılmıstır. Yeni talimatnameye 
memleketimize hareket edecekler- gi>re, devlete intikal etmiş olan \'eya 
dir. Şilepler, Karabük fabrikasının TUrk mübadillerinin istihkakları ha 
ham maddelerini taşımak için kulla- kiyclerine karşılık konulmuş bulu
nılacaklardır. Londra, Hamburg, ve nan Rumlardan metruk arazi ve çift 
Trlycstcden alınacak mühim miktar likler, bedeli on senede ve on mlisa
da ham maddenin taşınması. döviz vi taksitte ödenmek üzere muhtaç 
ödenmesine sebep olacağı için, bun- çiftçilere dnğıh1acak1ır. Tevziat, 

__.,,,. }arın kendi fileplerimizle taşınması me\'cut arazinin genişliğine ve kıy-

Atatiirk kı:r.ı Sabiha Gökçen bir 
Tilrkkuşu tayyue ile Ankaradan .eh 
rimize gelmiş ve Yeşilköy tayyare 
meydanına inmiştir. Kıymetli kadın 

tayyarecimiz birkaç gün ıchrimlzde 
kalacak, tekrar Ankaraya uçacaktır. 

ŞEHİR MECLİSİNDE: 

lGzumlu görülmektedir. metine göre, evvela hiç arazisi olmı-
Bu şileplerden başka, yeniden iki yanlara, ikinci derecede 45 dekar

şilep daha almak için müzakerelere dan noksan arazisi olanlara, üç-üncü 
başlanmıştır. derecede 45 dekardan fazla yeri hu-

Ç ocuk bayramı lunan çütçilerc, ihtiyaç ve vaziyet
lerine göre yapılacaktır. 

Çocuk Haftasının beşinci günü de Arazisi müsait olan yerlerde iki 
neşeli geçmiştir. Dün birçok mektep nlifuslu bir aileye iyi topraklardan 
lerde müsamereler verilmiştir. Ba- 35 - 45, orta topraklardan 45 - 60, 
latta yüzlere çocuğa bedava sinema aşağı topraklardan 60 - 90 dekar 
gösterilmiştir. fst nbul radyosunun tevzi edilebilecektir. 

öğle neşriyatında Şf ~ı Halkevi tara- Hava Yollarında Yeni 
fından bir piyes ver11miştir. Akşam Ücret Tarı"fesi 
da Fatih Halkevl tarafından yine 
radyoda bir temsil verllmiş"lir. Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)-
• Devlet Hava Yollan İşletme İdaresi 

,.,..erk Suyuna voıcu ve hamule için yeni bir ücret 
.1. ı OS Kahire poli~ ~üdür muavini 'Mar- tarifesi hazırlamıştır. Ankara _ tz-

ko Paşa şehrımıze gelmiştir. Birkaç mir yolu için 32, Ankara_ Adana 
gün İstanbulda kaldıktan sonra, 30, İstanbul_ Adana 35, fstanbul-5,5 MilyonLira 

Sarf Edildi 
Şehir meclisi dün toplandı. Bele

diye, vilayet, hususi idarelere ait o
larak her nevi eşyanın teslim edil
mesi için kurulacak heyetin vazüe
ve salahiyetine dair olan talimatna
me münakaşa edildi. Değiştirilmesi 
encümene geri verildi. 

Belediye ve hususi idareye ait giz 
1i emval diye emlaki haber verecek
lere ikramiye verilmesi meselesi gö 
rüşüldü.Belediyenin bin liraya kadar 
ki ihbarlar için yüzde on.daha yukarı 
sı için yüzde beş nisbetinde ikramiye 
verilmesi hakkında bir tnlimatna yap 
tığt bildirildikten sonra encümen ka 
rarları iptal edildi. 

Bundan sonra sular idaresinin 937 
yılı bilançosu müzakere edilmeye 
başlandı. Gnl'ip Bahtiyar Bakırköy 

suyu hakkında maliımat istedi. 
Sular umum müdürü Ziya dedi 

ki: 
- Altı senede yalnız tesisat için 

5.5 milyon lira harcadık, 1.900.000 
lira kar etmemiz icap ederken tesi
satın ıslah edilmesinden dolayı bu
nu temin edemedik. 

30 bin küsur lira sarfederek Ba -
kırköyünde münasip bir araziyi is
timlak ettik ve etrafını kapattık. Fa
kat derhal su getirmek güç ve mü
him bir iştir. Yalnız yakın bir atide 
ve sırası gelince onu da yapacağız. 

Refika Hultısi Behçet, geceleri 
Maçka ve havalisindc su bulunma
masından şikayet etti. Sular müdürü 
cevap verdi, dedi ki: 

- Evvelce uyku zamanında sula
rı kesiyorduk. Fakat şimdi bir saat 
daha önce kesmeye mecbur kalıyo
ruz. Sebebi abonelerin çoğalması, is
tihliıkin artması, Kırkçeşme suları

nın kesilmesidir. Bu hal eylüle ka
dar bu şekilde zarurt olarak devam 
edecektir. Fakat lngiltereyc ısmarla
dığımız makineler gelince hcrgün 
her saat istenildiği kadar su verebi
leceğiz. 

Sular müdürü, diğer bir suale ce
vap olarak, sokak çeşmelerine de ter
kos ıuyu verilmesindeki ihtiyncın 
takdir edildiğini, bunun ilk f ırsntta 
yapılaca~nı söyledikten sonra idare 
nln 937 bilançosu tasdik edildi. 

Hamamlnra verilecek suyun met
re miklıbının on kuruşa indirilmesi. 
buna mukabil beş yıl içinde hamam
cıların tasarrufları altında bulunan 
Kırkçeşme sularını belediyeye dev
retmeleri hakkındaki pelcdiye rels
lljiinin teklifi encümenlerce kabul 
edilmişti. Fakat azadan Hamdi Rn
slm, belediyenin bir miktar daha fe
dakarlık yapması doğru olaca_ğını i
leri sürerek suyun metre mikfıbının 
7,5 kuruştan verilınesini istedi. bir 
kı~ım aza bu fikri miidafaa ettiler. 

Hasan Fehmi. evveldenberi terkos 
c;uyu kullanmakta olan hamamcı -
tarın vaz:ivetlerinin ne olacağını sor
du. Fakat bu suale kimse cevav ver
mek istemedi. Yalnız Hamdi Rasimfn 
teklifi münakaşa edildi. Reis bunu re 

memleketlne dönecektir. İzmir 33
1 
İzmir_ Adana için de 34 

• lira alınacaktır. Bir ay zarfındaki gi-
Yüksck Deniz Ticaret Mektebinin diş ve gelişlerden yüzde 30 tenzilAt 

de Denizbanka bağlanmaıı kararla§ yapılacaktır. 
tınlmıştır. Bugünlerde dovlr rnua- Devlet Hava Yolları meydanlarına 
meleslne başlanacaktır. M ktebin inecek ecnebi tayynrelerinden de, bir 
programlarında esaslı değişiklikler haftayı geçmemek üzere, meydanda 
yapılacak ve bilhassa mektep mezun kalacakları bir gün için 75, bir aya 
larına daha iyi bir istikbal temin e- kadar bir günde 50, bir aydan fazla 
dilecektir. kalacaklar için de günde 25 kuruş 
• meydan ücreti alınacaktır. 

Kapıcılar esnaf cemi •eti idare he
yeti azasından yarısının yerine seçim 
yapmak üzere toplanmışlarsa da ek
seriyet olmadığınaan seçim mayısın 
üçüncü gününo bırakılmı tır. 

• jf)Jı 

Viyolonist Ekrem Zeki, 5 mayıs 
perşembe günii saat 16.30 da Saray 
sinemasında bir keman r.csitali vere-
cek ve kendisine piyano ile Verda 
Ekrem Zeki refakat edecektir. 

Resitalin programı şudur: Solo
Senfoni Espanyol, Şuman - Büyük So 

nat, Grig - Sonat, Mendelson - Kreis· 
ler Akro 

• Gümrük komisyonculan birliği 
Eminönü Halkevinde yıllık kon-
gresını yaptı. Ve yeni idare 

heyetine Tahsin Özge, Ziya Septekin, 
Hulusi Tolon, Naim Tokant, Nedim 
Savder, Etem Öke, Rıza Barkut se
çilmiştir. 

RF.T ,F,D1YEDE : 

Manda Eti Resmi 

indirildi 
Et ucuzluğu ba~ladıktan sonra, şe

hir haricinde bilhassa manda kesilip 
şehre kaçak olarak sokulması çoğal
mıştır. Bunun sebebinin mandalar
dan alınan mezbaha resminin fazla
lığı olduğu anlaşılmıştır. Belediye 
manda eti satışını çoğaltmak için ye 
ni tedbir almıya lüzum görmüştür. 

Ayakta olarak mezbahaya getirilen 
mandalardan •alınacak resmin kilo 
başına yüz paradan 50 paraya ve ke
silmiş olarak getirileceklerden beş 

kuruştan yüz paraya indirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu karar dün Şehir Meclisince de 
kabul edilmiştir. Hemen tatbik olu· 
nacaktır. 

19 Mayıs şenliklerine iştirak ede
cek klüp ve mekteplilerin hangi sa
halarda ne gibi vazife alacakları bu
gün tesbit edilecektir. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)

B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin 
Başkanlığında toplanmı tır. 

Müzakereye baslanırken Bolu me 
busu Osman Göktürkün öldliğüne 
dair Başvekalet tezkeresi okunmuş 
ve bir dakika sükut edilmiştir. Ezi
ncnln Çarksız köyünden Ömer oğlu 
Ali Osman Koç'un ölüm cezasına 
çarptırılmasına ve 1931 mali yılı mu 
vazenei umumiye kanununun 21 in
ci maddesi hakkında istenen tefsire 
ait mazbatalar kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdiirlüğünün 1937 
bütçesinin muhtelif tertiplerine 
1.36Q.OOO lira, posta ve telgraf ve te
lefon umum mftdürlüğünün 937 yılı 
bütçesinin 48 inci faslına da 15.000 
liranın munzam tahsisat olarak ko
nulması hakkındaki kanunlar da ka
bul edilmişlerdir. 

Devlet meteoroloji işleri un.UJll 
müdürlüğü hizmetlerinde kullanıl

mak üzere satın alınacak telsiz mtJ
harebe ve dinleme alet ve cihazları 
için 300 bin liralık taahhüde girişil• 
mest hususuna snlılhiyet veren kıı· 

nun layihası ile Sıhhat ve lçtimBi 
Muavenet Vekfıleti teşkilat ve me
murin kanununa ek kanun liiyihası· 
nın birinci müzakeresi yapılmıştır· 

Meclis Cuma günü toplanacaktır· 

1 TA KViM ve 

28 Nisan 1938 
PER ŞE M BE 

4 üncü ay Giln: 30 Kasım: ı 72 
Arabt 1957 Hııml ı~"A 
Sc!er: 27 Nls:ın: ıs 
Güneş: 5,04 Öğle: 12.1 l 
İkindi: 16,02 Altşnm: ıo,oı 
Yatsı : 20,43 İmsiık: 3,10 

YüRrrA'"iiA v A v AZ1YE1İ 
w Yurdun F.gc ve cenubi Anndolu bÔlt:" , 11 

rtnrlc hnvn çok bulutlu ve mevzii yıııf\ 
diğer bölgelerde umumiyetle kapnlı 
yer yer yaf:ı&lı geçmiş, rUzgfırlnr Trıılt~, 
Kocaeli ve Karadcnfzln garp kıyılnrilC·~e' 

ye koydu. Ekseriyet yoktu. Aksini re gede şlmıı11, orta Anadoludıı gnrbl, d rl' 
ye koydu. Yine ekseriyet yoktu. Ya- yerlerde cenubi lstlkamctte?n orUı kU'" 

ni ne Hamdinin teklifi, ne encümc- te esmiştir. fi' 
Diln İstnnbulda hııva knpnlı ve <'ıc~eıı , 

nin tnazbatası mevcut azanın yarı - yetle yıığı~h feçmlş1ır. 24 saat içinde 'f ıc 
sından bir fazlası nisbetlnde rey ala- ğan yatmurun metre murnbbnınn bır 
mamıştı. tığı su miktarı 5,1 kilogramdır. lll' ırt 

Bunun üzerine bu mesele hakkın- $!malt istikametten saniyede 4 ila ı; ";~· 
da bir karar verilmesi ırel k -' hızla f'.sml~tir. ~aııt 14 tc bnrometre ' I' 

• ece -· mlUmctre ldf. Hararet en çok ıo.7 ,.c 
seye bırakıldı. • •"t,z snntıgrat olarak kaydcdilıniştil"· 
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Londra Konuşmaları 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU l iSPANYA: 

IHl&~ö~ô 
Jı~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Arna vu tl uk Kralı Zogo UZAK ŞARK: 
Sayfiyede Mesafe 

[Ya.zan: B. FELEK] 
B Daladyenin Fransada kabine -

sini kurarak işe başlamasın -
-dan ve kuvvetli bir itimat ile karşı
laşnıasından sonra İngiltere ricali 
ile temas etmek iizere Londraya gi
deceği anlaŞllınış ve bu seyahatin 
:rne\•zuu ve hedefi, birçok tahminlere 
Yol açmıştı. Bugün anlaşıldığına gö
te İnglitere Başvekili He Hariciye 
ite ingiltere Başvekili Mister Cham
~rlain ile Hariciye Nazın Lord Ha
~ifaks, Fransa Başvekili ile Hariciye 
:Nazırına, italya - İngiltere, anlaşma 
11•nı intaç eden vaziyeti mufassal bir 
15Urette anlatacak, huna mukabil 
:Fransız Nazırları da Fransa ile İtal
:)'a arasında başlıyan müzakereler 
ttakkında mal\ımat verecekler ve bu 
•nlaşrnaların, Avrupayı tatmin bakı
bllndan, '\'erimini tetkik edecekler -

Frankistler 
Kastellonu 
Bom baladılar 

A . JJ E J d• Çinliler Yeni K. pponyı e v en 1 Takviye Kıtalan 
Bundan şu kadar yıl evvel - ne ka

dar olduğunu sormayın - çocuklu -
ğumda bir gün Taşdelene gitmemiz 
lazımgeldiydi. 

Londra 27 (Hususi) Bugün Frakist 
lerin ta~areleri Kastellonu dö:t de
fa bombardıman etmiş ve bu yuzden 

Hükümdarlar, Balayını Draçtaki Gönderiyorlar 
Sarayda Geçirecekler 

Mevsimin yaz olduğunu söylemi
ye hacet yok. Ben sevincimden gece 
uyumadım. Ertesi günü şafakla be -
raber biiyük bir manda arabasına 

bindik. En az allı saat sürecek olan 
bu seyahate yakın dostlarımızdan bir 
aile ile birlikte çıkıyorduk. Babam 
merhum tabancasını, dost aile reisi 
de kırma Belçika çiftesini aldı. Ve 
yola revan olduk. 

e 
e 
ş 

e 

a-

idir. 

Londra gazetelerinden birinin ,.er 
ldiği ınali'ımata göre, İtalya ile yapı
lan ve miizakere olunan anlaşmala 
tın tetkiki Fransanın Sovyet Rmıya 
ile, İngiltere, Fransa '\'e italyanın Al 
lııanya ile miinasebetlcrinin tetki -
itine yol açacaktır. 

Observer'in diplomat muharriri 
t.rafından verilen bu son haber, dik 
~ate değer bir mahiyettedir. 

Çünkü İngiltercnin, İtalya ile an-
1•ıtıktan sonra, yine Fransa ile birh 
''te Almanya ile anlaşmak yolunu 
ltkip edeceği \'e bu yüzden Framıa 
fle Sovyet Birliği arasındaki miinase
'lıttıerj tetkike lüzum gördüğii göze 
flltpıyor. 

Almanya ötedenberi, Fransa ile 
Sovyet Birliği arasındaki karşılıklı 
)'lltdıın paktının kendi aleyhinde ol
dtıtunu ve Almanyayı çember içine 
~ltn~~"l İstihdaf ettiğini söylüyor -:e 
tı ~ Üzden Fransa ile nnlaşamadıgı-

l\1 idd' . . 
. ıa ediyordu. Alman sıyasetı -

lli kişi maktul düşmüştür. Barse -
~onadan gelen haberlere göre bor_n
bardımana 20 tayyare iştirak ~tmı~ 
tir. Teruelde havaların fena gıtmesı 
yüzünden askeri hareketler durmuş-

Tiran, 27 (A.A) - Kral bu sabah 
sarayda Kontes Apponyi ile Arna
vutluk medeni kanunu mucibince 
evlenmiştir. Gelin, Pariste yeptınl-

mış, inci ve gümüşle işlenmiş beyaz 
satenden bir ~w.,p giymi, başına por 

tur. 1 t" · takal çiçeklerinden bir taç koymuş-Frankilsler Kastellas eya e ının 
Akdeniz cephesi üzerinde Franko tu. Kral Zogo büyük ünüormasını 

kıtalan Latorreta ve Punto Pela?o giymişti. 

şehirlerini zaptetmişlerdir. Frankıst Büyük gaıerıcıe Arnavutluk par

filo harekat esnasında orduya yar - lamentosu reisinin idaresinde yük-
dım etmiştir. hk · · · h · 1 

h • ·ı • t blı•gv i sek ma eme reısının uzurıy e ya-C üm urıyetçı enn e • . . . . 
27 (A A ) _ Resmi teb- pılan merasım pek sade ıdı. Galen-Barselon, · · ., w • • 

liğ: nin bir ucunda sag tarafta gelınm 

Akdeniz cephesinde Cumhuriye~ davetlileri ile ecnebi sefirler, sol ta
kıtaları Aliaga mıntakasında Fran -· rafta hükumet erkanı ile Kral Zogo
kistlerin tazyikine muvaffakiyetle nun dostlan bulunuyorlardı. Dük dö 
mukavemet etmektedirler. Kıtalan- Bergamo İtalya Kralını temsil et
mız mühim bir mevzi olan Atalayo 

d . mekte idi. dö Alkalayı işgal etmişler ır. 

F rankiatlerin tebliği 
Burgos, 27 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Akdeniz cephesinde Franko kıta

ları ileri hareketlerine devam ede
rek mühim olan La Torreta ve Pun
ta mevzilerini işgal etmişlerdir. Hü
kıimet milisleri pek ağır zayiata dü
çar olmuşlardır. 

Alfambra mıntakasında Franko 
kuvvetleri Jorkas'ı zaptetmişlerdir. 

Tirandaki fenlikler 

Hükümdarlar balayını Dra~'taki 

denize hakim bir tepenin üstünde 

bulunan sarayda geçireceklerdir. 

İzdivaç münasebetiyle yapılan 
şenlikler Arnavutlara şimdiye kadar 

şahit olmadıktan parlak bir manza

rayı görmek fırsatını vermiştir. 

Ejaulve mıntakasında Fran ıst er k . ı Kont Ciano ile Kralın kayınbirade 

!ın en belli baslı hedeflerinden biri 
... ra • mişlerdir. 
1 nsa ile Sovyet Rusya, ve Çekos • 

yedi kilometre kadar ilerliyerek hü
kumet milislerine ağır zayiat verdir 

ri Kralın, gelinin dayısı Kont Appon 

yi ile Macaristanın Roma Elçisi Kral 
liçenin şahidi idiler . 

lt~Vakya ile So\'yet Rusya arasında • 
h; ?1iitekabil yardım paktlarının fes 
R Ilı temin etmek \'e buna mukabil 
a:r~ devletlerile anlaşmaktır. Fran· 
lııe~~diye kadar bu siyaseti kabul et 
ftsh ı. '1e ınüteknbil yardım paktını 
lııc ?tmeıt lehinde olduğunu göster-

dı. Fra • t" • h · ti"k ~ nsa sıuase ının u ıs a-·••er ·' 
A. ı tutınası ümit edilmiyor. 

ALMANYA: 

Alman Hükumeti 
Südetler Mesele
sini Halle Hazır ))ı• nlaşıJan Fransanın veni dörtler 

1Sakı rn 1 . • :d ...... 1 Nevyork, 27 (Hususi) - Associa-
'ttıe • ese esının yem en goruşu - ted Press'in Berlin muhabiri Alman ~· sıne taraftar olmamasının en mü-
ını sebebi de budur. yanın salahiyetli bir şahsiyetile gö -

rüşmüş ve bu salahiyetli şahsiyet Al Y Ukarıda mevzuu bahsolan Oh- manyanın Çekoslovakyadaki Südet-
le Server gazetesine göre, Dört- ler meselesini derhal halle hazır oldu 

t l>akt ·· y l F e d ı meselesi bir çıknıaz vucu- Çunu söylemiştir. a nız ransa v 
d:tıget~rrnekte \'e bu çıkmaz şu yüz- İngiltere arasında Londrada başlı
bit l)~asıJ olmaktadır: "Almanyanın yan konuşmaların neticeleri bekle
"'- ortıre Paktı lehinde bir jest yap necektir. 

iNGILTERE: 

Hükumetin 
Mali Siyaseti 
Tenkit Edildi 

Kral Zogo, büyük ünilormaaile 

MISIR: 

Yeni Kabineyi 
Mehmet Mahmut 
Pş. Kurdu 
Kahire, 27 (A.A) - Kral, Mehmet 

Paşa Mahmut'un istüasını kabul et
miş ve mumaileyhi yeni kabineyi teş 
kile memur etmiştir. Yeni kabine 
derhal teşekkül etmiştir. Bundan ev 
velki kabinede 16 nazır mevcut iken 
bu kabinede 13 nazır vardır. Tadilat 
tan başlıca nezaretler müteessir ol
mamakta ve biri nasyonalist diğeri 
müstakil olmak üzere il;i devlet na
zırına yeni kabinede yer verilmeme
si üzerine meşrutiyetçi liberalJerin 
nisbetini arttırmış bulunmaktadır. 

._.tsı Fran a • Sovyet paktım zafa uğ- Berlin, 27 (A.A) - Berliner Lokal 

._1'•hilir. Nitekim Fransanın da bu Anzeygcr gazetesi, Alman Südet par 
'ltı· tı reddetmesi Dörtler Paktı proje tisi reisi Henlay'ın tekliflerinin bir 
l.ı:n tahakkukuna yardım eder. Fa- müzakere esası olamıyacağına dair 
'-h~n.drada geçirilecek vaktin kı • Çekoslovak hükumeti tarafından ya
ttirn .. l'lizUnden hu geniş meselenin pılan beyanatı mevzuu bahsederek 

ıl· dıt ŞuJmesine imkan kalmamakta - diyor ki: ... 
~ "Bu usul demokrasi devletlerinde 

Londra, 27 (Husust) - Avam Ka -
marası bugün bütçeyi müzakereye 
başlamıştır. Muhalefet bütçe aleyhin 
de beyanatta bulunmuş ve hüküıne -
tin bozuk bir dış siyasa tuttuğu için 
silahlanma ihtiyacını bu şekilde tat 
mine mecbur kaldığını söylemişler -
dir. Liberaller namına Sir Archibald 
Sinclair, hükumetin bir sulh siyase
ti, fakat memleket stratejik ihtiyaç
larına uygun bir siyaset tutması la
zımgeldiğini anlatmış ve israftan sa
kınmak lüzumunu ileri sürmüştür. 

Liberal lider, hükumetin mali siya
setini köhne ve çürük telakki ettiği
ni söylemiş ve halen vergilerin ar
tırılmasını buna delil olarak göster-

İntihabat neticesinde vücude ge
len hükumet partilerinin koalisyonu 
eski vaziyetini muhafaza etmekte
dir. 

lt.1t,, tından anlaşıldığına göre Fransa "Hayır., dememek için revaç bulmu~ 
t'ft Y• Paktının suya diişıncsi, iki ta- bir ananedir. Bu suretle hem m~nfı 
~~ ~n birinin dörtler misakı lehin - cevap verilmiş oluyor, ~en_ı ~e g~y~ 
h1tt t duğunu göstermesine, yahut Ö· müzakere edilmek istenıldığı hıs~ı 
ltıyl)t~rafın nıisakı reddetmesine ha- veriliyor. Fakat Çekoslovakya Reı: 
"•zı sicümhuru ile Başvekili bu meseleyı !tlııy Yet bu nıcrkezde ise So,·yet böylece ha))edebilcceklerini zann: 

bit j' • Fransa paktının istikbalini, diyorlarsa çok vahim bir hat~ya du-
11\Jl\ ~:tc .hağ)ı saymak yanlış bir tah şüyorlar. Çünkü üç buçuk mılyon ~a 

:Jô\ı. şkıt etmez. raftan olan ve Çekoslovakya Parla-d. "'at h k"k d • 
ır.,, ......... a ı at bu merkez e mı • d k tlı" partiyi ., mentosunda a en uvve ~i Rilıı;::: n;:~i~? Bu. da öniimüzde- teşkil eden bir teşekkülle müzakere 
llŞılahit n adıselermdcn sonra an ye girişmek istememek çok manasız 111

Rilt:eektir. dır. Çekoslovakya hükumeti Hen-~rtaı11 re Başvekili Mister Cham - ]ayn tarafından ileri sürülen ve 
~lt~t, a~!h7artta söylediği bir nıı • mümkün olabilecek yegane tarzı hal
ı: •etltıişt· arı tahdit imkanından li tcskil eden teklifi reddederse Çe-
tınd .. h 

1
• Fakat Londra konusma- ~ h h ld h' 

talı. .. u • koslovakya devletine er a e ız-
•lt· lltıla ıneselenin konuşulmı;ya - met etmiş olmıyacaktır:,. atıı Şılıyo A · t" 
ltal\ atı lahd' r. vrupanın vazıyc ı Freud Tahliye Edildi 
laşt lllllaııı, \' ı~ nıeselesinin ortaya Nevyork, 27 (Hususi) - Ünited 

~tacalt e onuşulmasını kolay - Press'in Viyana muhabiri bildiriyor: 
.r1 . a~Şiııttrıahiyette değildir. 
~ll 1' anı l\f 'il 1 • • Bütün dünyada şöhret kazanmış bü-
111tıı~ı atmak ,. ı tt er Ce~ıy.e~ın - yük alim Rreud bir müddetten beri 
lttı •it trı e talyan ıstılasını B .. b ·· ük alim tahli-ouştıl ~sele inin de Londrada mevkuftu. ugun uy 
sc,. t11 ~eagı şiiphc ··t·· E ye olunmuş ve Avusturyayı terket-
ltı gııt go urmez. 4sa • . . 

1 
tı 

il~·ı ı. ere lfabes "ı t·ı· t mek müsaadesını a mış r. 
d "'ar 1 ıı s ı asını anı - ") Al a 

il "Yaı· ar a~tırrıııstır F Londra, 27 (Hususı - many -
l"Q ı vaz• • . ransanın 5000 k geçen Diiyo ıyette «>ld .. k .. daki Yahudileri, mar ı 

ti dıııı ~·ı t. 1'tilletter C u~ a~açı go- tlerini hükumete bildirmiye ~e : ~ ,, tını d cınıyetı azasın - serve 
.,, ıılnı:ı ._ evlet ilhak ecbur tutan bir karar neşrolunmuş 
• 11, İIJc •Y•illctı ı tanımıştır. m . d h'l h i 
ıı11 k defa olar er Cemiyeti bu volda tur. Bunların hepsı de a ı ve. ar ç 
u:;, .:r•ra bir a~ karar Verdiği i ln bu teki bütün mallarını ~aydettırecek 
151İ di-.. fekıı 'Vermek icap ec;tmek- ve ancak ruhsat dairesınde bunları 
·e satabileceklerdir • . r· 

miştir. KSIKA 
Amele namına Lawrence, bütçenin ME : 

bir harp bütçesi olmadığını, fakat 
harp bütçesi de sayılmıyacağını, 

memlekete ağır yükler yüklediğini 
ve gelecek nesillere müthiş borçlar 
devrettiğini anlatmış, daha sonra 
"Hükumetin siyaseti bozuktur. İste
diği fedakarlıklar hürriyet ve de
mokrasi uğrunda değil, tecavüze hiz
met lehindedir,, demiştir. 

Daha başkaları da bütçenin buh
ran bütçesi olduğunu anlatmışlar ve 
muhafazakar mebuslar hükumet le
hinde söz söylemişlerdir. 

Gazeteler yeni vergilerin iyi tesir 
bırakmıyacağu lehindedir. 

Büyük Britanyanın yiyecek ve si
lahlanma için de iptidai maddeler sto 
ku vücuda getireceğine dair Maliye 
Nazırının beyanatı bilhassa gazetele
rin nazarı dikkatini celbetmekte
dir . 

Deyli Telegraf gazetesine göre, da
ha şimdiden bir milyon tonluk zahi
re ve 400 bin ton da şeker stoku 
yapılmıştır. Deyli Meyl, zahire sto
kunu iki milyon ton olarak tahmin 
ediyor. Deyli }ipı·:ıld gazetesi de mev 
cut zahire stokunun bir harp takdi
rinde Biiyük Britanyaya üç ay yete
ceğini yazıyor. 

B. Eden Otokrasilere 
Şiddetle Hücum Etti 

Londra, 26 (Hususi) - Eski harici
ye nazın B. Eden bugün söylediği bir 

lngilterenin ikinci 
Notası da Reddedildi 

Meksiko. 27, (A.A.) - İngiliz no
tasına verdiği cevapta Reisicümhur 
Kardenas İngilterenin petrol kum -
panyalarının satın alınmasına karşı 

yaptığı ikinci itirazı reddetmekte ve 
"bu iş mahkemeler tarafından tet -
kik edilmekte olup h~niiz kati bir 
karar istihsal edilmediği için,, İngil 
terenin diplomasi yolile teşebbüste 
bulunhak hakkını tanımamaktadır. 

nutukta demokrasiyi kuvvetle müda
faa etmiş, halkın ve ferdin hürriyeti 
ni tanımıyan otokrasilere karşı şid -
detli hücumlarda bulunmuştur. Mis
ter Eden, "İngilterenin en büyük mi
rası, harpleri ve zaferleri, değildir. 
En büyük mirası, hür bir halkı müs
takil yaşatmak y.7ılunda kazandığı mu 
vaffakıyettfr. 1ngilterede herkes ka
nun dairesinde hürdür. Çünkü ancak 
hür insanlar, konuşur, münakaşa e
der, ve anlaşabilir. Hürriyet ne kadar 
boğulursa insanlar arasında anlaşa
mamazlık tehlikesi kendini o derece 
gösterir ve devamlı sulh o nispette 
sarsılır. İngiltereye yakışan daima 
birleşik ya§!lmak ve demokrasiyi ko-
rumaktır.,, demiştir. 

Şark harbine dair alman en son ha
berlere göre, Çin hükumeti Şantung 
harp cephesine takviye kıtalan gön 
dermektedir. Son askeri hareketlerin 
altıncı gününde vaziyette esaslı bir 
tebeddül görülmüyor. lki taraf son 
derece şiddetli muharebeler yaptık -
Iarı halde ikisi de kati bir netice el
de etmekten uzaktır. 

Hankeu, 27 (A.A.) - Resmi teb
liğ: Linyi şehrinin üç taraftan Ja -
ponların muhasarası altında bulun
masına rağmen bu mıntilkada nisbi 
bir sükun hüküm sürmektedir. 

Yilisienin 19 kilometre cenubu şar 
kisinde Hungvaveksunlingçiao mın
takasında kanlı muharebe devam et
mektedir. 

Çinliler, Tengienin şimalinde de -

mir yolunun büyük bi: ~ısmı.~ı ~
rip etmişler ve Tengsıenın uze~ıne 

ansızın yaptıkları bir hücum netıce
sinde düşmanı büyük zayiata uğrat
mışlardır. 

Bir lngiliz Vapuru 
Tevkif Edildi 

Şanghay, 27 (A.A.) - Röyter a
jansının muhabiri bild.iriyo::. 

1337 ton hacmindekı lngılız Tun~ 
vo vapuru dün akşam Ya~g~ ~ehri
nin mansabında tevkif edılmıştır. Ja 
pon askerleri gemiye çıkarak ~ap~
run Çinli olan mürettebatını sungu· 
]erile yaraladıktan sonra esaslı araş
tırmalar yapmak üzere vapuru Çung 
l'Jling adasındaki Japon üssüne sevk 
etmişlerdir. 

Japonlar Tungvo'dan bir el ateş 

edildiğini iddia ve vapurun gayrimu
ayyen bir zamana kadar mevkuf ka
lacağını beyan etmektedirler. 

Bir İngiliz topçckeri vaka mahal
line gitmeye hazırlanmaktadır. Fa
kat Japonlar vapuru tahliye edecek 
]erini bildirmişlerdir. 

YUGOSLAVYA: 

Radikal Birliği Amele 
Teıekkülünün Kongresi 

Belgrat, 27 (A.A.) - Ortodoks pas 
kalya yortularından sonra ilk defa 
olarak dün öğleden sonra çıkan bü -
tün gazeteler, pazartesi. gü?ü Be~grat 
ta toplanan "Yugoras,, ısmındekı Yu
goslavya radikal birliği amele teşek 
külünün kongresinin ehemmiyetin
den bahsederek bu münasebetle hüku 
met reisi Stoyadinoviç tarafından 

söylenen nutku aynen neşretmekte
dirler. 

Gazeteler nutkun, Başvekilin ame 
lenin beynelmilel komünist ve Mark 
sist usullerine istinaden teşkilat yap 
masına şiddetle itiraz ettiği, fakat 
Yugoslavyalı işçilerin devlet çerçe
vesi içinde işçilerin hakiki ihtiyaçla
rına ve dahili hayatın icaplarına te
kabül edecek büyük bir milli teşek
kül vücude getirmeleri lazım geldi
ğini söylediği kısımlarını bilhassa te
barüz ettirmektedirler. 

AMERiKA: 

Efendim! Bu Alemdağı yolu o za-
man bana bir uzun gelmişti, bir uzun 
gelmişti ki, dille tarif edemem. 

Orada ne yaptık, ne ettik? Tafsile ı 
deynıez. Zaten aklımda det>il. Yalnız 
av çiftesile oynarken baş parmağıİnı 
horosa kaptırmıştım. Onu unuta -
marn. (Zaten birçok hadiselerin ha- • 
fızamda kalmasına bir takım hece • I 
riksizliklerim amil olmuştur.) 
Dönüşü de ayni suretle yaparak ' 

tamam 12 saat öküz ara basile bir yol ı 
culuk yaptığımız Alemdağında topu 1 

topu dört beş saat kalabildikti. 

Sonradan zamanla Alemdağına bi- ı 
sikletle gitmiye başladımdı. Gerçi 
mesafe kısalır gibi oluyordu amma 1 
yolgunlukht bir şey olduğundan pekı 
ze,•kli değildi. 

Bugiin Alemdağ:ı, şehrin varoşu ha-ı 
line geldi. Şileye bir buçuk saatte. 
gidiliyor. Yazlan, her pazar Şile, kat 
zinoda yer bulunmıyacak kadar ka- ı 
labalık oluyor. 

Vaktile Kağıthaneye gitmek bir ı 
hadise sayılırken şimdi 75 kilonıetrc- ı 
lik Şileye bir kağıda gidiliyor. 

Demek istiyorum ki; artık sayfi
yelerde mesafe mefhumu eski ölçü -
Jcrle ölçülmüyor. 

Taşdelen Osküdar iskelesinden 24' 
kilometredir. Bükreşin meşhur say
fiyesi Sinaya şehirden 100 kilometre 

uzaktır. Geçen sene kendisine misa
fir olduğumuz Rumanya gençlik tef
kilatı reisinin oturduğu kasaba Bük
ft§e 140 ldlometredfr. Her gün ,eh
re gidip geliyor. 

Edirne §Oscsi Lüleburgaza kadar ! 
asfalt yapılalı Silivri, Silini.kapısı-i 
na geldi. 

Ve ben bunlan şunun için yazıyo- ı 
rum: 

Devlet DemiryoUarı Banliyö tren- i 

lerini Pendiktcn ileriye İznıite kadar 1 
uza taca km ış. 

Ayni isabet olur. Geçen senelerde• 
de hir Sapanca treni vardı. Halkın 
rağbeti o kadar oldu ki; yer bulun
madı, trenler tramvaya dönmüştü. 
Bu rağbeti artırmak Devlet Demir
yoUarının da menfaati icabı olduğu -
na göre trenleri sıklaştırmak, çabuk
laştırmak ve yolcuyu ayakta bırakma 
mak çareleri bulunursa İstanbul hal 
kına cidden iyilik edilmiş olur. 

100 kilometre uzaktaki Si naya 

Biikreşin sayfiye ·i olduğunl! göre 95 

kilometrede fzmitin, 75 kilometrede 
ki Şilenin lstanhulun sayfiyesi 
yılmanıasına sebep yoktur. 

sa-

Yol ve otomobil tiırizmin en hüyilk 

amilidir. Onlar oldukça beriki geliş
miye haşlar. 

Mareıal Fevzi 
Çakmak'ın Teşekkürü 

Teslihat Proiesine 
Karşı itirazlar 

Vaşington, 27 (A.A) - Ayan aza
sından Borah Mecliste Amerikan 
bahriyesinin inkişaf projesine itiraz 
ederek bu projenin yabancı hüku
metler tarafından bir tecavüz siya
seti alameti telakki edileceğini ve de 
niz silahları yarışının artmasına se
bep olacağını söylemiştir. Borah, İn
giliz siyasetinin diktatörlüklerle de
mokrasiler arasında ihtilaf çıkması 
tehlikesini bertaraf ettiğini ve İngi
liz - İtalyan itilafının "kuvvetlerin 
yeni bir muvazenesi ve müşterek em 
niyet nazariyesinden feragat,, mahi
yetinde olduğunu ilave eylemiştir. 

Ankara, 27 (A.A) - Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi Çak

mak, 23 Nisan UJ usal egemenlik ve 

Çocuk Haftası münasebetiyle almış 
olduğu telgraf ve yazılara teşekkür
lerinin ib1fığma Anadolu Ajansını 
tavsit etmişlerdir. 

Netice olarak Borah, Japonyanın 
otuz sene evveline nisbeten daha az 
tehlikeli olduğunu çünkü "şimdi pek 
meşgul,, olduğunu söylemiştir. 

-0-

KISA HABERLER 
* Sırp ordusunun en meşhur gene -

rallerindcn Yoko Pm·Jovlçln oınma bü
tün Yugoslavyad:ı btiyilk tccssür uyan
dırmıştır. 

* Lltvanya oJnnsı Vllno - Kovn:ıs de
mlryolunun Lltvruıya arazi inde tahrip 

edildiğine dolr Polonya gnzctcl<'rinde 
çıkan beyanatı tek7Jp etmiştir. 
* Dünkü Rumen gazeteleri, Demir 

Muh:ı!ız tcşkiUıtıııın kanunc-n feshinden 

sonra da fesatçı harC'ketlerdc b,ılundu _ 

~nu lsbnt c<'lcn Yeni \'es.tkalar neşret
mişlerdir. 



TAN 28 - 4 - 938 

lVlah l<errı.ele rcle 
TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
SARAY SİNEMASI 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN fevkalade bir program takdim ediyor. 

Arkadaşını Öldüren 
Çoban Mahkôm Oldu 

Yamı: 
Yarın saat 17,30 da )!:mlnönü Halkevln

de Tıp Fakültesi doçenUerlnden doktor 
Şinasi tarafından "ıztırap karşısında cer
rah,, mevzulu bir konferans verilecektir. * Yarın gece saat 21 de Kadıköy Hal.. 
kevinde doktor Ziya Öktem tarafından 
"mikropların b~atı" mevzulu bir konfe
rans verilecektir. Konferansi blr mando
lin konseri takip edecekUr. 

ESRARENGiZ Umumi tale p üzerine 
FRANCIS DE 

A D A M CROISSET 'nin 
methur taheseri (Elmu Kaçakçılığı) 

Fransızca sözlü 

BOYOK ZABITA FILMl. 
MALAKALI 
KADIN 

lstanbul Radyosu 
ÖÖ LE NEŞRIYATI: 

12,30 Plfıkla Türk musikisi. 12,50: "flı• 
vadls. 13,05: Çocuk bayramı ve haftası ınil 
nasebetile Çocuk Esirgeme kurumu naıııl 
na Şehremini Halkevl gösterlt kolu tar•• 
tından bir temsil. 

Suçluya 18 Sene Hapis Cezası Bat rolde: 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18
1
30 Çocuk bayramı ve hnftası mün•• 

sebeUle Çocuk Esirgeme Kurumu namırı• 
konferans: Dr. Ali ŞUkrO (Mnma ve oyul 
çocuklarının bakım ve terbiyesi) 18,41= 
PlAkla dans musikisi. 19,15: Spor müsahr 
heleri: Eşref Şefik. 19,55: Borsa haberli" 
ri. 20,00: Sadi Hoşses ve arkadaşları tt• 
rafından Türk musikisi ve halk şarkılı"' 
20,4~: Hava raporu. 20,48: Ömer Rıza ı.
rafından arapça söylev. 21,00: Radife Nd 
dik ve arkadaşları tarafından Türk mil' 
siklsl ve halle şarkıları (Saat ayarı) 21,41 
ORKESTRA: l - Morcnıı: Straubfederf 
silvit. 2 - Drigo: Vals minyon. 3 - StautJ: 

Verildi, Fakat, 6 Seneye indirildi 
Is hazırlanan karan okuttu. Kararda Hafta içinde: 

.,. PETER LORRE 
Elmas kaçaçılığına aid büyük 

ve ihtirub maceraların 

&, rollerde : 

HEDWIGE FEUILLERE ve 
PIERRE RICHARD WILLM Dün ağır ceza mahkemesi, bir a

dam öldürme davasını neticelendir
miştir. 

Geçen sene temmuzun altıncı gü
nü Usküdarda Hasip paşa çiftliğin
de davar otlatma yüzünden Kısıklı
da Namazgahta Osmanın yanında 

çobanlık yapan Yugoslavya tebaasın
dan Methi isminde bir genç, lbrahim 
isminde bir çobanı öldürmüı ve cese
dini dereye attıktan sonra memleke
tine kaçmak istemiş, fakat pasapor
tunu hazırlarken de yakalanmıştı. 

Jandarmalar dün suçluyu mahke
meye getirdiler. Suçlu, arnavutçadan 
başka bir dil bilmiyordu. Mahkeme 
ye bir tercüman alındıktan sonra re-

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

İmralıdaki 
Mahkümların 
Sayısı Artıyor 
Adliye Vekaleti lınralı adasında ça 

lıştırılan 400 mahkumun sayısnı ye
di yüz elliye çıkarmaya karar ver -
miş ve adada hazırlıklar yaptırmıştır. 
Gelecek sene mahkl\mların sayısı 
bine çıkarılacaktır. Gerek Imralıdan, 
gerek Edirneden ve Ispartadakl zirai 
hapisanelerden çok iyi neticeler alın
mıştır. Zirat hapisanelere yakın vi
layet hapisanelerinde de son seneler 
içinde mükemmel bir asayiş teessüs 
etmiştir. Mahkumlar hapisane idare
si tarafından iyi bir not alarak zirai 
hapisanelere çıkmak için çok dürüst 
olmaya ve muayyen mahkümiyet 
müddetini gürültüsüz geçirmeye baş 
lamışlardır. 

Imralı adasında mahldbniyet mild 

detlerini bitirenler adanın kasasında 

yevmiyelerinden toplanan paralan 

da aldıktan sonra çıkmışlar ve haya

ta paralı bir iş adamı olarak dönmüş

lerdir. 
Adliye VekP1etı teftiş heyeti reisi 

Sırrı, dün lstıtnbula gelmiş, ve müd

deiumumilikte, müfettişler dairesin

de meşgul olmu§tur. 

---<>-
SARHOŞLUK: 

Kafayı Tütsüleyip 

Kahveciyi Dövmüı 
Mustafa isminde bir genç, evvelki 

gece kafayı tütsüledikten sonra Ga
latada Murtezanın kahvehanesine 
gelmiş, ellerini cebine sokmuş, bir 
aşağı bir yukarı dolaşmaya başla
mıştır. Murteza müşterisine bir tara
fa oturma teklifini yapmış, fakat 
Mustafa bundan müteessir olmuş, 
sövmüş, saymış sonra da avuçlarını 
yalıyarak Murtezanın suratına şamar 

lar indirmeye başlamıştır. 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza h• 

kimi, dün bu davaya bakmıştır. Suç 

sabit görüldüğü için Mustafaya 3 gün 

hapis ve 26 lira para cezası verilmiş

tir. Suçlu hükmü dinledikten sonra 

§Öyle demiştir: 

- Bay hakim, fU üç gün hap1e ak
lım erdi. Gideyim, yatayım. Fakat 

26 lira ne olacak? I§te onu veremem. 

Hikim: 

- isterseniz karan temyiz eder -
siniz, buyurunuz. demiş, mübaşir de 

suçluyu salondan çıkarmıştır. 

hidise bütün tafsilltile inceleniyor Cumartesi günO saat 20,30 da Be:rotlu 
esrarı. Seanalar: Saat 2 - 5,20 ve Methinin: Halkevlnde Bay Mesih Mümtaz tarafın-

- İbrahim benim llllamusuma te
cavüz edecekti. Evveli kendisini so
pa ile dövdüm ve kaçtım. Sonra bı
çağını çıkararak yine önüme geçü. 
Beni öldürecekti. Ben de tabanca ile 
ateş ettim, vurdum; şeklindeki m ü -
dafaasını ilk tahkikat sırasında söy
lemediği ve IbraJıimin münfesih ce
sedinin yanında bıçağının da kının
da bulunduğu neticesine varıyor, su
çu sabit gQrdüğü için Methiye (18) 
sene hapis ceznn veriyordu. Yalnız, 
18 yaşını ikmal etmediği için cezası 
6 seneye indirilmlftir. 

dan ";dabı muaseret,, mevzulu bir konfe
rans verilecek, konteranal bir piyes takip 
edecektir. 

Senu lar: Saat 4 ve 7, 15 de 8,30 da 
•---• Gece saat 8,5 da her iki film birden ____ .. 

YENi NEŞRIY AT 
,.ııııı11••••-•• Bugün matinelerden itibaren •-••••lllııt. 

İ !_l:mc1a K 2 FiLM BiRDEN Mallye Mecmuasının 

Alhncı Sayısı 

Konşlta. 22,15: AJnns haberleri, 22,30 ptaJ 
la sololar, Opera ve Operet parı;alat'o 
22,50: Son haberler ve ertesi ıünün prot 
ramı. 23,00: SON. 

HAKARET: 

Maliye Memu
runu Ölümle 
Tehdit etmiş! 

Maliye Vekileti bir mecmua çı
karıyor. Bunun altıncı sayısı matba
amıza geldi. içinde kıymetli etütler, 
her maliye memurunda ve mali me
selerle uğraşan her vatandaşta ala
ka uyandıracak yazılar bulduk. Ay
rıca da Devlet Şurası, hesap divanı, 
temyiz komisyonu kararlarına, ista
tistiklere, mevzuan, mali haberlere, 
tayinlere yer verilmiştir. Alman u
muml irat vergisi kanunu da ilave 
olarak neşrolunmuştur. 

1-MEŞ'UM GEMi 
Tamamiıle tabii renkli qk, heyecan ve macera filmi. 

2 - DIŞI TARZAN 
Türkçe sözlü büyük qk ve macera filmi. 

Ankara radyosu 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

12,30: Karı~ık plftk neşrlyab. 12,5' 
PlAk: Türk musikisi ve halk neşriyatı. ti 
15: Dahili ve harlcl haberler. 17,SO: Halltf' 
vinden naklen lnkılAp dersi "(Hikmet 8' 
ru). 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: PlAkla dans musikisi, 19,l 
~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tü~mudkisi"h~k~~tları (Makb 

Çakar ve arkadaştan) 20,00: Saat Ayarı 
arapça neşriyat. 20,15: Radyofon,Jk t 
21,00: Konferans: Dr. Muzaffer Sezer. 
15: Stüdyo Sıılon orkestrası: l -

Bugün matinelerden itibaren T O R K Sinemasında 2 film b irden ' 

1 l ÖLÜM ZEPLiNi 21 LA HABANERA natl: Ungarlscher Zigeuner Tanz. 2 
Brusso: Canzonetta. 3 - Rossfnl: Der 
bler Von Sevllle. 4 - Ruııt: Trauml 
22,00: Ajana haberleri, 22,15: Y 
proil'am. 

Meşhut Suçlar Müddeiumumiliği 
dün vazife esnasında bir tahsil me
murunu tehdit eden Papadublos is
minde bir bakkal hakkında tahkikat 
yapmıştır. lddia şudur: 

Beyazıt tahsil pıbesi icra memu
ru Yakup Oral Beyazıtta bakkallık 
yapan Papapuplosun kardeşinin 16 
liralık vergi borcunu tahsil için bir 
tebliğ memuru ve bir polisle bulun
duğu halde dün sabah borçlunun e
vine gitmiş, kapıyı çalmıştır. Fakat, 
ses veren olmamışıtr. Pencereden içe 
ride asıl borçlunun bulunduğu görü 
lünce kendisine kapıyı açması söy
lenmiş, o da: 

- Açamam demiş, ve sonra da ev
de saldanmıftır. Bunun üzerine bir 
zabıt varakası yapılmış, zor kullanı
larak kapının açılmasına karar v~ 
rilmiştir. Bir çilingir getirilerek ka
pı açılmıştır. Yakup içeriden borca 
kifayet eder kadar halı haczetmlş, 
çıkarken kapıda bakkal Papadup -
losla karşılaşmıştır. Papaduplos: 

- Bu ev babamızındır. Borçlunun 
değildir. Niçin halılan haczettiniz, 
diye söylenmiş ve halılara yapışmış
tır. Bu arada memura bir çok küfür
ler savurduğu gibi onu ölümle de 
tehdit etmiştir. 

Suçlu dün kendisini müdafaa e
derken şöyle demiştir: 

- Ben yalnız haczedilen halıların 
babama ait olduğunu iddia ettim. 
Memur dinlemedi. Borçlu· olan kar 
de§imi babamın evlatlıktan reddet
tiğini söyledim. Gene söz geçireme
dim. Yoksa ben hakaret etmiş deği
lim. 

Müddeiumuml müdafaasını varit 
görmemiş, dosyasını asliye dördün -
cü ceza mahkemesine göndermiştir. 
Mahkeme kararını bugün bildirecek 
tir. 

Karısına Sövmüı 
Polis dün müddeiumumiliğe İnhi

sarlar muhasebeciliğinden mezun 
olduğunu söyliyen Ahmet Hamdi is
minde bir suçlu vermiştir. Bu genç 
karısına hakaret ettiği ve bıçak çe
kerek üstüne yürüdüğü iddiasile ad
liyeye verilmişti. 
Fakat, hal ve vaziyetinde gayritabii 

likler görüldütü için tabibiadillere 
muayene eettirilmiştir. Doktorlar Ah 
met Hamdinin Adli Tıp işleri mües
sesesinde müşahede altına alınma • 
s\na lüzum göstermişlerdir. 

Suçlu müşahedehaneye gönderil
miştir. Alınacak rapora göre tahki
kata devam edilecektir. 

Bü~ emeklerin mahsulü olan bu 
mecmuada aykın görünen bir nok

ta vardır. O da tarihidir. Görülüyor 
1d mevcut teşkilitala tptidan düşü

nüldülü gibi iki ayda bir mecmua çı

karmak irnk6nı görülmemiş. Iş ay -
dan aya aksaml§. Dün ellmtze ge

çen son sayısının tarihi ikincltei -
rin - Ilkk&nun 1937 diri 

Bu sayıdan başlıyarak mecmua 

üç ayda bir çıkacak. Daima mecmua

yı bir sene evvelki tarihle çıkacak 

yerde eski teahhürlerin sebebini an

latarak günü gününe tarih koymak 

daha doğru olmaz mı? 

* KARACADAÔ - Dlyanbakır Halkevl 
tarafından ayda blr çıkarılan bu derginin 

2 inci sayw da intişar etmişUr. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Fevkalade heyecanlı meraklı film. Görenleri hayran eden nefis şa-
Robert Armstrong - Dorotty Wil-ı heser. ZARAR LEANDER 
son. Seans: 4,20 - 8 1 Seans: 2,30 - 6 - 9,15. 

KIRALIK BAHÇELi GAZiNO 
BüyUkdere, Piyasa caddesinde, Kocataş Fabrikasının ittlsalindeki 

fabrika bahçesi arkasındaki koru ile beraber yazlık gazino olarak ki
rava verilecektir. Talip olanların Tophanede DenizvnllArı Koorw>ratif 

Müdürlüğüne müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
20 - 5 - 1938 tarihinden itibaren Mersin - Mamure kısmına mahsus 

yolcu tarifesi Toprakkale - Payas kısmına da teşmil edilmiştir. Fazla taf-
silat için İstasyonlara müracaat edilmelidir. (1215) (2388) 

* * * 20 - 5 - 1938 t&rihlnden itibaren Balkabağı, Helvacıkabağı ve emsali 
kabaklar, yaş meyva ve Sebzelere mahsus tarifeye tabi tutulacaktır. Faz-
la tafsilit İatasyonlaalan verilir. (1214) (2389) 

* * * 20 - 5 - 1938 tarihinden itibaren Zahire tarifesinin Arpa, Yulaf ve 
Çavdar maddelerine ait tenzilatı; Payas, Zonguldak ve Türk ve Ecnebi 
diğer Demiryol İstasyonlarına yapılacak nakliyata da tatbik edilecektir. 

(1213) (2390) 

SENFONİLER: 
13.15 Roma kısa dnıgası: :senronııt ıtoO" 
ser. 21,15 Bükreş: Senfonik korıPI' 
(Rumen fllArmonlsi), 21,30 BeJ.graS: 
Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalımsı: Hant rttf' 
siki (8,15 devamı) 9.30 Bavyera <'
cuk şarkıları, 9.45 Gitar musikisi, ıOJ 
Askeri bando, (8,30 dıın başlıyarak P' 
sılalnrla Parls Morıdlal 12 ve kadar: 
neşreder), 12,15 Roma kısa dıı.1~ 
Hatif musiki konseri, 13 Berlln kısa 
gası Hııfü musiki (14,15 ke:r.11), ıs. 
BUkreş plfık (14,30 devamı) 13,15 
Mondlal: Konser nakli, 14, Keza. 11. 
Berlln kısa dalgası fş sonu ko 
18,50 .devamı, 18 Peşte: Koro kon 
ıı,oa Oııtrav": Aakerf ıf'J\ISlkl. l 
Bcrlin kısa dalgası· Küçük musiki 
~ları. tlS,20 Uypılg Piymto, sop 
kemnn konseri, 20 Berlln kısa da 
Aıııkerl bando, 20.20 Florans, Na 
Orkestra konseri, 20.30 Roma, 
karışık t>llık musikisi. 21 Viyana: 
fit musiki, 21.30 Florans, Napoli: 11 
musiki konseri, 23,16 Ostrava: PlAk 
seri, 23,35 Prag: Radyo orkestrası, 2'i 

Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 1 Viyanıı: Hnfif musiki konseri. 
180 kuruş olan 6285 çift deri eldiven 1 Deniz Levazım Satınalma Komisvonu llCinları : OPERALAR. OPERETLER: 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ••••••••••••••••••••••••••••••• <fi 18,30 Roma kısa dalgası: Lirik 
Şartnamesi her gün M. M. Vekaleti T 3 N' ra parrolnrı. 20,15 LAypzig·. verdi 1 - ahmin edilen bedeli (14970) lira olan t60) ton benı.in, O ı- ..... " 
Satınalma Komisyonundan parasız a- "Othcllo,. operası, 20,35 Bukreş: V-' 

san 938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11.5 de pazarlıkla alı-
lınabilir. Ilk teminatı 848 lira 50 ku- ncr'in "Vnlkyre,. operası, 22 Roma. 

nacaktır. ruştur. Jhalesi ıı. Mayıs 938 Çar- rl: Verdi'nln :'Boccanegra,, operası. 
2 - Muvakkat teminatı (1122) lira (75) kuruş olup, şartnamesi Ko- MilAno. Torlno. Marls Bona'nın 

şamba günü saat 11 de yapılacaktır. misyondan her gün parasız olarak alınabilir. di Ragno., oııereU. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve ODA MUSiKtst 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. 2346 111.so Parls Mondlaı: umı rrı 
rinde yazılı vesikaları ile teminatla- konseri, 22,30 Brntislava: Trlyo it 

rile teklif mektuplarını ihale saatin- Harp Akademisi SA. AL. Komisyonundan : ri <Mendelssohn), 
den en az bı·r saat evvel Ankarada H Ak d · i b" l d 1 k ·r · 'b' DANS l\HTSİKİSİ· arp a emıs ma arın a yapı an eşı ve şartnamesı mucı ınce 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo- tamiratı yapılacaktır. İsteklilerin 30 Nisan 1938 Cumartesi günü saat 12 18
•
02 Bükreş, 19

•15 keza, 19
•
10 

1 
va. 23,1~ Floranse, Napoli

1 
23,30 

nuna verme eri. "824,, "2261,, de Akademi satın alma Komisyonuna müracaatları. (2383) pzlg. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Cins· ve mevkii l\fuhammen Bedeli 

Yerebatanda eski "Oskübi yeni Alemdar mahallesinin eski 
Hilaliahmer yeni Yerebatan caddesinde eski 32 yeni 60 No. 
lu 83,50 metre murabbaı arsanın tamamı (Beher metre mu
rabbaı): 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Yoğurtçu 
caddesinde 5 No. lı dükkinın yan payı: 

çeşmesi 

Ayni mahalle ve sokakta 9 No. 1ı dükkanın yarı payı: 
Beyoğlunda Parmakkapıda Katip Mustafa Çelebi mahal

lesinin Büyük Parmakkapı ve İstiklal caddelerine cephesi 
olan köşe başında altında üç dükkAnı bulunan 2, 4, 105 No. 

Lira 

11 

500 
300 

1ı kagir evin onda bir payı: 640 

Pangaltıda Feriköy Birinci kısım mahallesinin Tay ve 
Derebaşı sokaklarının birleştiği köşede 14,3 No. lı evin yan 
payı: 

Toprak yeni Çamçak sokağında eski 26 yeni 25 No. lı ah-
920 

şap evin tamamı: 150 

Kuruş 

50 

lstanbul Defterdarhğından : 

Galatada: Müeyyit Zade mahallesinin Hocaali caddesinde 
kfıin eski 22- 24- 26 yeni 28-30- 32 sayılı üç evin 7 / 38 
payı. 

Kadıköylindc: Cafcrağa mahallesinin Terakki ve halen İleri 
sokağında kBin eski 33 yeni 26 sayılı ve 303 metre 96 desi
metre murabbaı arsanın tamamı. 
Fatihte: Kirmasti mahallesinin Küçük Karaman caddesin
de kBin eski 24 - 26 yeni 26 - 28 sayılı üstünde odaları bu
lunan iki dükklmın 60/ 120 payı. 
Ortaköyde: Dere sokağında kain eski 27 yeni 25 sayılı odalı 
dükkanın tamamı. 

Kumkapıda: Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinin eski Bah
çeli yeni Asmalı Mescit sokağında eski 15 yeni 18 sayılı 

evin 1/ 6 payı. 
Beyoğlu: Pangaltı Teşvikiye mahallesinin Hamamcı Emin 
ve Kuyulu bostan ve Mektep sokağında kain eski 5 müker-

Lira 

661 

607 

1150 

350 

160 

rer sayılı ve 584 metre murabbaı müfrez arsanın tamamı. 2365 
Beşiktaşta: Sinanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesinde 

Orman Koruma Genel Komutanllk 

Satınalma Komisyonundan : 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalarındaki bedel
ler üzerinden açık arttırma usulile ayn ayn satılacaktır. İsteklilerin tedi
ye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin 9 - 5 - 938 Pazar
tesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçeleri makbuzlarile Milli Em
lik Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri (M.) (2311) 

kain eski 49 yeni 72 sayılı ve altında bodrumu olan dükka
nın tamamı. 

-Tophanede: Karabaş mahallesinin Yağhane sokağında kain 
eski 12 yeni 10 - 16 numarataj sayılı üstünde biri asma ol
mak üzere üç katta iki oda ve helayı havi dükkanın 1/ 2 pa-

950 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 4800 adet 
portatif çadır kapalı zarf usullyle ihalesi 30--4-938 günü saat 10 An
karada Yenişehirde komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 29780 lira ve muvakkat teminatı 2232 lira. 
3 - Şartnameler 1 lira 50 kuruf mukabilinde Satınalma Komisyonun

dan alınabil~r. 
4 - İsteklilerin prtnameslnde yazılı vesikalarla beraber teklifli mek

tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komilyona vermeleri 
llAn olunur. (2036) 

l stanbul Cürnhurlyet Müd~elumumfllğlnden : 
İstanbul icra Dairelerine konacak 10 adet otomatik telefon makinesi 

ile ve bunun tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhammen 385 
liradır. Muvakkat teminatı 28 lira 89 kuruş olup şartnameyi görmek isti
yenler tatil günlerinden maada hergün İstanbul Sirkeci Aşir Efendi so
kak 13 numarada Adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltmenin 13 
Mayıs 938 Cuma günü saat 14 te Adliye levuım Dairesinde yapılacağı 

ilin olunur. "2396,, 

yı. (İkinci tertip mübadil tasfiye vesikaslle). 400 
Samatyada: Sancaktar Hayrettin mahallesin in eski Demir-
ci Oskiyan (Demirci Osman) yeni Canbaziye Mektep soka-
ğında kain en eski 32 eski ve yeni 40 sayılı evin tamamı. 260 

Yukarda yazılı mallar 10 - 5 - 938 Salı günü saat 14 te ~tı~.al 
Satış bedeline İstikrazı Dahili ve % 5 faizli Hazine Tahvillerı 1'• 
nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel y• 
yevmi mezkurde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğiinde müte 
tış komisyonuna müracaattan. (M.) (2329) 
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---ı"' AN 
Gündelik Gazete 

-<>---
,. AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
leyde temiz, dOrUıt, aamlmf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çaltımaktır. 

--0-

AB ONE BEDELİ 
TOrklye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mıllctlc.raraaı posta ittihadına dahil ol-
nuyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değil-
tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul fldvesi lAzıpıdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Demiryollarımızda 

Hareket ve Faaliyet 
Devlet Dcmlryollannın bütçe mil· 

rıakereleri mlinasebetile hazırladık· 
ları son istafütikler elimize geçti. 
!aunları beraberce gözden geçirelim: 

Evveliı gelir üzerinde duralım: 

932-933 senesinde Devlet Demiryol· 
1arı 19,079,810 lira gelir elde etmiş, 
1933-1934 · te 21,932,973, 934.935 te 
25,490,363, 935-936 da 23,937,898, 
936-937 de 31,047,156 lira gelir bulu
Yoruz. Bu biitçe senesinin ilk altı 8· 

Yında geUr,19,105,286 derecesine çık
nııştır. Demek ki, 932-933 yılında bir 
senede elde edilen gelirin daha fazla
sı bu sene altı oy içinde temin edil
nıiştir. Geç~n senenin ayni altı ayına 
nisbetle de üç milyona yakın bir faz
lalık ''ardır. 
Beş senelik yolcu hareketinde dik 

kate değer bir ıırtış '\'ar. 932-933 se
nesinde 11,138,637 yolcu Devlet De
rniryollarında seyahat etmiş, 933.934 
te küçiik bir azalış var: Miktar 
10,687,506 derecesine inmİIJ. 34.35 te 
12,sos,310, 35-36 da 14,876,567, 36-37 
de 16,392,623 yolcu buluyoruz. Bu 
senenin ilk altı ayında 10,869,936 
'Yolcu seyahat etmİ!J. Demek ki, bn 
Sctıekj altı aylık miktar dört sene ev 
\·etki senelik miktardan üstündür. 
Şl Unu da söyliyelim ki, sonradan dev-
ct• k ın eline geçen hatların ecnebi 9ir· 

. etlerin zamanındaki faaliyeti de bu 
ıstaustiklere dahildir. 

.. nke ·lct Demiryolundn nakledilen 
:\'U ij b n tonu 932-933 te 1,7941655 iken 
ttı~ Sene ynlnız altı ay içinde 1,829,477 
ıktarına varılnuştll'. · 

1. nu rnkamların manasını dil~ünc • 
•rn· l> f · emiryollarımızın hareket ve 
naliy t" d k' ik . c ın e ı bu artı§, memleketin 

" tısadi bünyesindeki genişlemenin 
h c esaslı bir salahın ölçii9üdilr. Yeni 
:rı~tlnr. kurulmuştur. Memleketin ye
l )'enı kısımlan diğer taraflara bağ
da~~~Ştır. Bir taraftan da her kısım 
8 ~ 

1 ıktisadi faaliyetin kesafeti yük 
c hıiştir. 

di llu neticeler, ümit veriri haberlcr
"Yl r. ~cınlckette yeni kurulan sana
htı tanı bir surette Jşlemiye başla -
klt] en ve nıaden inkişaflan tahak -
)'o)~ edince, bir taraftan da demir -
tto~rırnızın müteharrik teçJıizatı 
>et al ve ihtiyaca uygun bir sevi· 
lteu:.Yaklaiınca yolcu ve eşya hare· 
tcıtt 1~ ve gelirin birdenbire daha 
ht Yliksekliklere fırladığını görece· 
~ ıneınnun olacağız. 

<r 
~: 
~rdu Şosesi 
Oıerinde Büyük 
fı\öprü Yapılıyor 

,.. Ctre 
vrdu sun, (TAN) - Giresun -
ltl~ln foscainın bir an evvel bitiril
lt:,.llt ~ Çalı~ılıyor her kısmında ame· 
~ ~1 llYU ilcrıc:nf§tlr. Yolun bura
h.rlllt ;diye binası civarından başlı
§ llt!(:cı'- ~O tnctrclik kısmı pnrke dö-
..,1.!r-.-_ "'tır p k . 

"\":1.!){ı · • ar e taşlarını bcledıyc 
!ti~~ ır. Bunların hazırlanması tn
,.,., ~lt tnış gibidir. 
'\Ilı" Yol ü 
41 ~ı:ıun 'k· zerindeki Batlama köp· 
~ ~tırıırn.ı ı .1 tarafında güzergah de-
1,~la Vira ~ır. Böylelikle köprünün 
~ı:ırrı Jsız bağı . 

ll Uıt" anması da tcmın o· 
ıı11 .. r. Ay . 

~tl llh§ap Ç nı Yol üzerinde bulu· 
~ ttı~tır ~talak kale köprüsü yı
§aq bir k• .. Yerıne 2500 liraya betonar-
'-u" t tıere

0

aPrü Yaptırılmaktadır ki in· 
"'t ~Uk. eyse bi 
c10 Ve hü .. tecektir. Bu yolun 
lll~r;:e tamı~ Güre köprülerinin 
tdiI 

1 köpru8~ tnal edilmiştir. Bu· 
deıı ~ektir. A.~1es.tsh şekilde tamir 

l beton rn Yol üzerinde yeni· 
cnfez Yapılmıştır. 

TAN 

Bizde de Çocuk 
Sinemaları 
Açılmalıdır 

Ç ocuk Esirgeme Kurumu 
Başkana Dr. B. Fuadin, on 

alta yaşına kadar çocukların sine
maya gitmesini meneden kanun la
yihası l\fetlisc verilince, çocukla· 
rın neşe i kaçtı. l'eni bir vergi kon 
duğu :ıaman miikellefleri nasıl bu
nu derin bir alaka ve endişe ile 
konuşurlarsa, bunlftl' dn grup grup 
bu giinlük hadisenin miihim müna 
ka alarile meşguller. Kliçük bir he 
kim veya filozof gibi mantığını da 
yapıyorlar: 

- Bunu ahliıkımızı korumak i
çin yapıyorlarsa, hayatın içinde 
her eiin rastladığımız ahlakı bo· 
zan vakıaları da menet inler. Sine· 
mada gördüğümüz, ve kötü dedi· 
ğiniz şeylerin çoğunu evlerimizde, 
muhitlerimizde göriiyoruz. 

Bir bakıma, çocuk mantığı ol
ma~ına rağmen biraz da doğru. 

Fakat bir çocuğun e\•inde veya rnu 
hitinde gördüğü münferit hadise· 
nln,tesir sahası mnhduttur. Sine
manın eelişi güzel sahneye koydu 
ğu filmin tesiri amildir. 

Sinema memnuiyeti çocuk alemi 
kadar, hatta daha fazla ıinemacıla
n me gul ediyor. En büyük men· 
faati sarsılan \!ergi mlikellefi de 
onlar. "Etmeyin, eylemeyin, yana
rız, kül oluruz." diye <'ıyak cıyak 
bağırıyorlar. Onların dn mantığı 
var: 

"- Getirttiğimiz filmleri 7aten 
sanslirden geçirfyor5unuz. Bu film· 
ler içinde umumi ahlôkı, bilhassa 
çocuklann ahlakını bozacak film· 
ler ''orsa, menediniz." diyorlar. 

J lk bakışta bu da akla yakın 
gibi görlinüyor. Fakat ka-

7.ın ayağı öyle değil. Hangi film ah 
Jakidir. Çocukların ahlfıkını bo7:a• 
cak mnhiyctte olan filmler hangi
leridir?. Bunu hangi ölçU ile ölfe• 
ce&lz?. Kim ölçecek? Ahlaka muga 
yir olanlar aşk hikayeleri mi? Aşk 
temiz, bakir bir aşk tabii olduğu 
kadnr ahlakidir de. Fakat muasır 
cemiyetlerin dejenere olmuş bir 
aşkı var ki, bu, bara inmiş, ve çir
kin bir mahiyet almıştır. Bu barı, 
ve barın a~kını ~ocuklara göstere
lim mi?. En kötü hikiyenin dahi 
bir moral tesiri vardır, derler. Doğ 
ru. Fakat şuur ve muhakeme işle· 
miye başladıktan sonra, on ya ın· 
daki çocuk onun moral miınasını 
kavramadan evvel, ona <'Dzlp gö· 
rünen . şekiller üzerinde durur ve 
onun tesiri altında kalır. Cinayet 
filmleri de öyle, hırsızlık filmleri 
de öyle. 

Bugünkü sinemanın, sinema kum 

panyalarının gayesi, mümkün mer 

tebe halkın zevk hislerini okşıya· 

rak fazla miişteri kazanmak, tica· 

retini arttırmaktır. Sinema perde

sinde yalnız dişi olarak te~hlr C· 

dHcn kndın, kadını ifade etmediği 

gibi, fHnılerde birinci mevkii alan 

vakıalar da tamamen hayatın aksi 

değildir. Veya kötü kısımlarının 
aksidir. 

Sinema perdesinde yalnız çıplak 
bacaklarını aallıyan, bin bir boya 
ile hakiki kadınlığını boyadıktan 
sonra sergüzeşt 'arkasında koşan 
kadın, mahdut bir kadın zümresi· 
nl ifade eder. Fakat sinema per· 
desinde yalnız bunu ei>rlirsilnüz, 
çOnkU sinema kumpanyasına en 
çok kir getiren filmler bu mahi· 
yettc olanlardır Sinema kumpan· 
yası fi1mlerini seçerken, moral, be· 
dii ze'\•k, terbiyevi mahi)-.ct ara
maz. Bu sebepledir ki bütün dün· 
yada, bir sinema artisti eibi eiyin· 
meyi, onun gibi boyanmayı ıaye e
dinen ıenç kızların, lüks salonlar· 
da kadınlara kur yapmanın adabı· 
ııı öğrenmlye çah9an züppe ıenç· 
lerin adedi günden güne çoğalıyor. 
Bunda hayatın tesiri olmakla be
raber, sinemaların da büyük bir 
tesiri vardll'. 

.,,,,.,,..,,,,........,,,...~ "'""'"'-"' ""'-"-""-""# l'I ''" ..... 1'1' 1._,..~ 

Yazan: Sabiha Zekeriya! 
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16 YQftna kadar olan çocukları •inemaya gitmekten meneJerhen 
çocukları •inema•ız bırakmak hataıına Jüşmemek i[;in onlar 

ifin de sinemalar armalıyız. 

Q halde sırf ticaret mahiyeti· 
le yapılan bu filmleri, sor· 

gusuz sualsiz, çocuklarımıza, genç· 
terimize, yapacağı kötü tesirleri bi· 
lerek nasal verebiliriz?. Bu itibar· 

la çocu1' ve kfıhil sinemalarının 
ayrılması muvafıktır. Fakat on al· 
tı yaşına kadar ola~ çocukları si
nemaya gitmekten menederken 

' çocukları tamamile sinemaya sit-
mekten menetmek te hatalıdır. Si
nemanın çocuğun ruhi terbiyesi Ü· 

zerinde oynayacağı terbiyevi bir 
rolii vardır ki, bu inkar edilemez. 
Hatta bugün sinema, terbiyevi va
sıtaların başında gelir. Birçok ter 
biyecller mekteplerde ders takriri 

için bile sinemadan istifade etmek 
tcdirler. Sinema yavaş ya,•aş kita
bın yerini almaktadır. Bu sebeple 

çocuklara mahsus sinemalar aç
mak,, ve bu sinemalarda, salahiyet
tar bir heyetin seçeceği filmleri gös 
termek doğrudur. 

Dr. B. Fuadin layihası l\lcrUste 
konuşulurken bu noktalar gözönlin 
de tutulmalıdır. Ç.ocukları sinema· 
ya gitmekten meneden kanun çık· 
tıktan sonra, çocuklar için hususi 
sinemalar yapılacak mı?. Bunu 
milnferlt teşebbüsler yapmadığı 

takdirde Eııirgeme Kurumu veya 

Maarif VekAleti bu terbiyevi vası
tadan istifade için böyle bir teşcb. 

1 EN ÇOK KAZANAN SANATKAR : 

Yehudi Menuhlm ismindeki bu sanatkar, biitün dünyada kazanç rekoru
nu kırmıştır. Hiç bir kemancıya nasip olmamış bir derecede para kazan· 
masına ratmen henüz yirmi yaşındadır. Yehudi, daha dört yaşında iken 
Mozart'ın Şopen'in eserlerini kolaylıkla çalmıya başlamış kısa bir za· 
man içinde büyük bir şöhret yapmıştır. Keman ~almakta olduğu kadar 
sporda da müstesna bir kabiliyet göıqtcrmektcdir. İyi yiiznıekte, ota bin· 
mekte ve otomohil kullanmaktadır. Yakında Pariste bir konser vereceği 

için Avrupa gazeteleri onun hakkında tafsilatla doludur 

l 

bilse girecekler mi?. Şehir Tiyatro 
ıu çocuklar için ayrı piycslel' ve
ren hususi bir şube meydana getir
di. Fakat bu işe hazırlıksız girdik· 
leri için bu teşebbüs .fazla bir se· 
mere vermedi. Sinemaların da böy 
le bir akıbete uğramaması lazım. 

A merikada çocuklar için ayn 
sinemalar vardır. Bu sine· 

malarda, bilhassa çocuklar için ya 
pılmış sıhhi, terbiyevi ve tarihi 
filmler gösterilir... Bu sinemalara 
aşk filmlerinin de girmesi mem· 
nu değildir. Fakat tabii ve moral o
lan aşk. Bu filmleri buraya getirt· 
mek ve umumi sinemalara gelen
lerin içinden muvafık olanlarını da 
almak mümktlndiir • 

Sinemacılar, getirttikleri filmle· 

rin daha sıkı bir sansürden geçme

sini teklif ediyorlar. Bu teklif ken

di aleyhlerinedir. Getirttikleri 

filmler sırf çocukları istihdaf ede

rek seçilirse, halkı umumi mikyas· 
ta alakadar eden birçok filmleri 
hariçte bırakmak lazım. Yalnız ter 
biyevi ve ahlaki filmler seyretmek 
te halkı pek memnun edecek bir 
şey değildir. Umumi ahlakı boza
cak filmler daha sıkı bir kontrolle 
menedilse de, halkın §UUr ve ira
desini kullanarak tesiri altında kal 
mıyacoğı birçok filmler vardır ki, 
bunlan mutaassıp bir 7ihniyetle 
perde haricine atmak doğru olma
dığı gibi, bu filmleri çocuklara gös 
termek te mu,·afık görUlemez. Sö· 
ziin hiilasası çocuk için faydalı o· 
lan filmle, halkın ihtiyacını tat -
min eden film, ayni şey değlidir. 
Bunlann ikisi birleştirilemez. Ço· 
cuklar için ayrı sinemalar, ayrı 
filmler Hizımdıı. Fakat bu da sa
Jnhiyettar bir heyetin intihabın
dan geçmelidir. 

o oktor B. Fuadin tcşchbilsil 
çok yerinde , .e faydalı bir 

teşehbilstür. Fakat bu memnuiyeti 
kabul ederken, sinemanın terbiye
''İ, biiyiik kuvvetinden i tlfade:vi 
de ihmal etmemeli. :Miinferit fo~cb
hiisler, çocuk sinemaları açmayı 
reddettikleri takdirde, hunu mey
dana getirecek vasıtaları ve tcşeb. 
biis lcri de hazırlamak lazım. Bu ay 
ni zamanda Esirgeme Kurumu icin 
bir nridat membnı da olabilir. Ak 
•İ takdirde " kitap okumak memnu 
dur,, gibi bir rnahi.Yet alır ki, kaş 
yapayını derken göz çıkarmış olu· 
ruz. Kitabın içinde de kötü olan
lan vardır, bunlan çocuklara o
kutmamak. için medeni alemde ço
cuk edebiyatı meydana gelmiştir. Fa 
kat kitap memnu dctildir. Çocuk 
sineması, çocuk edebiyatının diğer 
bir faslıdır. Ölçülü, ve muntazam 
hareket edilirse. çocuk sinemalann 
dan çok büyük faydalar bekliyebi
liriz. 

s 

m~z:ın1rt~ 
Çinin Bir Buçuk 
M·ı Ök .. .. 2 ~ " . ) g-1 yon suzu 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Cenevre içtimai meseleler k omis -

yonunun kararlarını her gUn . birer 
birer gazetelerde okuyoruz. Diin bu 
komisyonun kadın işçilerin maden 
kuyularında çalı~tırıhnnsını mene . 
den kararını ve Türkiyenin bu ka • 
rarı en başta kabul eden milletler
den biri olduğunu okuduk. Zaten ka 
dınların madenlerde ~alışması bizde 
mevcut değildir. Fakat büyük sınai 
memleketlerde kadınların, hatta ha 
mile oldukları zaman bile maden 
kuyularında çalışmaları normal hfıdi 
sedir. Cenevrenin bu kararı bütün 
memleketlerde tatbik edilmek şarti. 
le, Cenevrenin istihdaf ettiği insani 
gayeye bir adını daha yaklaştığını 
gösterir. 

• Bugünkü gazetelerde Cenevre iç-
timai meseleler komisyonunun, ço -
cuklarm aileler nezdinde yerleştiril· 
mesi meselesini tetkik ettiğini gör
dük. Cenenenin bu sahada ald1ğ4 ka 
rarlann ne olduğunu heni.iz bilmi -
yoruz. Fakat bütün bir diinyada, yüz 
binlere ' 'aran kimsesiz kalmış bir ök 
stlz çocuklar meselesi vardır. Umu -
mi Harbin, üzerinde babalannın ka. 
nı kunımıyan topraklara bıraktığı ço 
cukların miktarı milyonları aşmıştı. 

O zaman her millet kendi öksüzle -
rını yerleştirmek ıçın teşkilatlar 
yaptı, hu harbin günahsız yadigar -
lannı göğsüne bastı, bunlon bilyüttii , 
yetiştirdi. Hepimiz sulhün, terakki 
ve iimranın tadını tattık. .. Her ta -
rafta hir yayılma, yeniden kurulma 
haşladı. Memleket meznrlıklarını bas .. 
tanbaşa dolduran harp ölülerine, ve 
bunların öksiiz yavrulanna baktığı. 
mız zaman emperyalis t harplere kar 
ŞI kinimiz kabardı ... Ve bunun, me
deniyetin son lekesi olmasına dua 
ettik. 

• Yirmi ~enelik bir sulh ve siiki'ın 
deVJ"csinden sonra silahlar tekrar kı· 
nmdan çıktı, tekniğin en son merte· 
besine varan tahrip silfıhlan, tank· 
lar. tayyareler, zehirli gazlar bn sulh 
ve siikıin havasını hozdu, dün so -
kaklardan toplayıp, bağrımıza basa· 
rak biiyüttüğiimiiz ynvruları bu de
fa tekrar cephelere saldık. şimdi diin 
yanın birçok kıtaları hunların öksüz 
terini tekrar sokaklardan topluyor. ts 
panyanın milyonlara varan öksilzil, 
Habeşistnnın sayısı malOm olmıyan 
kimsesizleri yanında, Çin murahha
sının içtimai meseleler komisvonun
da söylediği gibi Çinin de bir· buçuk 
milyon öksiizii olduğunu öğreniyo -
ruz. 

r-:---------------~~~~~---
1 <;: Yalnız hücuma uğrı;ran milletin 
Sıtma Mücadele değil, hiicum eden nımeucrin deke 

nara bıraktıklarını bir araya toplar 

Teşkilatını n sak, kimbilir bunlar, ne muazzam or 
dular teşkil ederler ... 

Çalışmaları Birihirine diişman iki cephenin 
öksiizleri oldukları · halde, biri birine 
hiç te düşman olnuyan ordular, her Nazilli, (TAN) - Bugün sahası 

56432 nüfusu ihtiva eden Nazilli 
Sıtma mücadele teşkilatının faali
yeti iyi neticeler vermektedir. 925 
te ilk kurulduğu zaman yalnız yedi 
köyle meşgul olan sıtma mücadele 
teşkilatı şimdi 65 köyün sağlığı ile 
uğraşıyor. 

Beş sıhhat memuru ile bir dok· 

tordan mürekkep olan mücadele he
yeti iyi çalışıyor. Doktor İsmail 

Soner, gittiği köylerde bunların ilaç 
larını da tedarik etmektedir. 

937 senesi içinde Nazilli, Karaca-

insan çocuğu gibi bir çatının altında 
anasının, babasının sofra ında bU • 
yümek hakkını elinden alan onlan . ' 
ınsan artıkları gibi, başkalarının sof. 
rasına bir sığıntı gibi oturtan, veya 
s~kaklarda köpeklerle beraber çöp. 
hık aşındıran harbe, şüphesiz hepsi 
de ayni his5i \'e kini beslerler ... 

Cenevre hunları aileler nezdine 
Y?rleşfirıneyi dUşiiniiyor. Çok insani 
hır duygu... Fakat bunların evini YI 

kan, bunları milyonlar halinde so. -
kaklara bırakan harbi durdurabll -
~c~·di, bugünkü insanlığın en hüyiik 
ıştıyakını, hasretini tatmin etmi o-
lacaktı. ş 

"Azdde olaydılar seferden 
"Bir ordu t'lkardı bir nefe~dc':'!,, 

* 

su, Bozdoğan ile bu mıntakalardaki 
, 65 köyde 50185 muayene yapılmış

' tır. Bunlardan 9118 kişi dalaklı ol

,duğundan tedavi altına alınmıştır. 

27605 kişinin de kanı alınarak bila
hare bunların 2368 inde muhtelif Bayan Sniıne Yılmaza: 
sıtma cinsleri tcsbit edilmiş ve te

davisine başlanmıştır. Ayni yıl için

d~ 9189 sıtmalı tedavi edilmiş,89643 

adet kinin, 244 adet ampul kinin, 

920 adet kuvvet hapı, 12846 adet ö
kinin sarfedilmiştir. Sürfe mücade
lesi için de 1953 kilo mazot, 12 kilo 
Paris yeşili dökülmüştür. 

46300 metre kanal, 45500 metre 
ark temizlettirilmiş, 100 metr~ küp 
çukur doldurulmuş, 15504 metre ka 
ra bataklık kurutulmuş, yeniden 25 
metre ark, 7 hela çukuru açtırılmış, 
20 kuyu kapatılmış, 735 metre küp 
gübre kaldınlmış, 9 çeşmenin ayak
lan ıslah edilmiştir. 

Her gUn ıaat betten ıonra ben i Tan mat 
baaaı nda göreb lll raln lL 

YANDA: 

Evkaf Dairesinde 
Suiistimal 

Van, (TAN) - Evkaf dairesinde 180 n
ralık bir suilstimı:ıl g6rülmOştUr. Evkaf mc 
muru İrfan Müddeiumumilikçe te ki! 
dilmiştir, v e-

" ---o().. 
. Açık Havada Ders 

Sıvas (TAN) - Son h ft d h l .. . a a a ava-
ar musaıt gittiğinden bütiin ilko -

kullarda hayat bil rtisi d 1 h d . «=> ers eri açık 
ava a verılmiye başlnnılmıştır. 



• 28 - 4 - 938 
'ıu111u111111•11w11N11-m1u.11111•11 .... 1111nn111111ımıa11' 

i iKi GÜNLÜK HIKA YE i • - -
38 YIL ÖNCE SERBEST GÜRE$ : Klüpler: ı- ~ ~ i 

~ M 

= = ·-·. ..... = = 
iki Oyuncunun 
istifaları 

Bir şoförün §İkiyeti = 1 = • 
2641 numaralı şoför Mürteza gazetemi- =- = 

Kabul Edilmedi 
Betikta§ klübünün geçen hafta ya 

pılan son idare heyeti seçiminden ba 
zı sporcuların memnun kalmadıkla
rını ve bu yüzden Hakkı ile Hüsnü
nün istifa ettiklerini dünkü nüsha
mızda haber vermiştik. 

Yaptığımız tahkikata göre Hakkı 
ile Hüsnünün istilaları mıntaka baş
kanlığı tarafından kabul edilmemiş 
ve bu vaziyet kendilerine bildiril
miştir. 

ze gönderdlif mektupta diyor ki: i ------
44Salı gQnQ saat 11,5!5 te Bankalar Cad- i 

desinde Sümer Bank önünde duruyor- : 
dum. Arabamda müşteri vardı. Ve bekle- ı ! 
meml söylemişti. Çünkil, bankadan bir ar : 
kadaşı çıkacaktı. Henüz bir iki dakika ol- ı 
muştu. Diğer 1tomoblllerle beraber ke
narda, yolu iı,~l etmlyecek şekilde bekli
yordum. Bir motosikletle sı\iJ bir memur 1 
geldi. Müşterimi arabadan indirdi. Paramı : 
ödetti. Beni Müdlrlyete götürdü. Benden 5 
on lira ce7.a alındı. Yolu işgal ettifim için : 
bu cezayı belki hak etmiştim. Fakat, beni : 
tam 6 saat işimden alıkoydular. On lira 5 
para cezasının muamelesi altı saat mi sü : 
rilyor?. : 

* Bir telgraf 
Nazflllde 18 numıtralı sokakta, 18 numa

ralı evde oturan tabelAcı Dolnıl yazıyor: 

--= = --= -- Yazan: 

~ 

Gruhenberg - Çeviren : B. TolC 1 Buna sebep olarak istifalann yeni 
nizamnameye uygun şekilde yapıl

mış olmaması gösterilmektedir. 
Yeni nizamnameye göre, klübün

den ayrılacak olan sporcu evveli is
tifasını klübüne bildirecek ve 10 gün 
zarfında klübünden bir cevap ala
ma7.S8 o zaman mıntakayı haberdar 

"20 Nisanda İstanbul Tuzlasına ~ktiğlm 
cevaplı telgrafın tam vaktinde gelen ce
vabını burada Nazilli telgrafhanesi şefi ip 
tal ediyor. Sebebi, adres kiti değilmiş .. 
Hemşiremin sıhhatine alt olan bu telgra
fın Qç günde cevabının relmediıtinf gö
rünce, fstanbula kadar gftmlye hazırlan
dım. Bu arada, hemasılsa, tellJJ'afhaneye 
bir kere sordum. Memurlar, heyecanla bek 
ledlğim bu telırrafın cevabının iptal edil
ditinf söylediler." 

i111ın1111uHM1INflH• • •111-----·----·-· 

edecektir. 

Fenerbahçe Ankaraya 
Gidiyor 

Spor Kurumu tarafından verilen 
kararla milli küme maçlarından ih
raç edilen Fenerbahçe klübü Anka * Garda beklerken 
ra klüplerile temasa geçerek orada Okuyucularımı7.dan doktor Bay Sadık -
iki maç yapmak üzere Gençlerbirli- tan şu mektubu aldık: 

ği ve Ankaragücü ile mutabık kal- "Geçen gün Ankaradan gelen blr yol
mıştır. cıımu karşılamak için Haydarpaşa ganna 
Yapılan anlapnıya göre önümüz- gftüm. Burada bira1 fazlaca beklemek fcAp 

deki Cuma sabahı Ankaraya hare- etti. Bekleme 9alonuna oturdum. Haydar-
Su fototraf Kilret meraklılan için pek sakallı çıkarlarmış. ket edecek olan Fenerbahçe birinci 

mühim bir vesikadır. Bundan otuz sekiz Marseille kardeşler diye anılan bu iki paşada son zamanlarda oparlör tertibatı 

yapıldı. Bu oparlörler bekleme salonlanna 
kadar uzatıldı. Acaba ~7te J'Olcu veya 
~ bekliyen ;voJculara hOK8 bir vakJt 
geçirtmek için bunlardan istifade edile -
rek meselA plAklarla güzel milzik parça
lan çalınamaz mı? Böyle modern bir gara 
musiki sokmak bir yenilik olmaz mı? Bu 
nun için beş on tane pl~k almaktan baş
ka hiçbir masraf ta olacağını zannetml -
yorum. Nafıa VekfıleUnln bu ricam üze
rine nazarıdikkatini celbetmenizi rica e-

7ı1 evvel yani 1900 senesinde en methur pehlivan on sene her daveti kabul ederek takımı, Cumartesi günü ilk maçını 
iki serbest gilreK{nin ne halde otduklannı güreşmişlerdi. Pehlivanlık ha;vatlannca Ankaragücü ile, ikinci maçını da 
~rQyoruz. Şimdi muntazam Ringler içinde güreı. tuttuktan halde Cim Londos'un blr Pazar günü Gençlerbirliği ile yapa-
n göz kamaştırıcı elektrikler altında traş.. güreşinde aldığı ücret kadar para kazana caktır. 

h, tuvaleUi güresten asri pehlivanlarla bir mamışlardır. Eskilerin şimdikilere nazaran Müsabakalar Ankaragücü sahasın-
d iki sak Ilı ak edi · Av nekadar bUyQk mahrumlyeUer içinde, sırf 
e IU a YI m ayese ruz. - da yapılacak ve Fenerbahçeliler bu rupada 0 zamanın meşhur güreşçileri mey güreş aşkile çalıştıklarına yeni bir nıi-

danlara ya palabıyıkh yahut böyle gQr sal daha... seyahate tam kadrolarile iştirak e-
==~~=~===================== deceklerdir. 

Şampiyonası 

ÇobanMebmet,Avrupa 
ikincisi Olabilecek mi? 

Gtires 
1 

Dftn gelen maltlmata göre yedi kl
Plik milli güreş takımımızdan Ya
şar, Yusuf Aslan, Mersinli Ahmet 
ikinci devrede yani ikişer g\iref ve 
ikişer mağlubiyetten sonra tasfiyeye 
uğradıkları gibi hastalığı sebebiyle 
güreşememiş olan Mustafa da tabii 
hükmen mağlup oldu. Küçük Hüse
yin ile Salınin ikinci devre sonunda
ki birer galebelerine mukabil dün 
gelen telgraflar üçüncü devrede iki
sinin de yenilerek tasfiyeye uğradık 
1annı bildiriyor. 

Şu halde şimdi Çoban Mehmetten 
ba§lta ayakta duran gürqçimiz kal
madı. 

Çobanın ilk hamelede yendiği Da
nimarkalı yabancısı değildir. 936 
Berlin Ollınpiyadında da Mehmet o
nu yenmişti. Likin ikinci devrede 
13 dakikada yendiği Ehret isminde-
ki Alman şampiyonunu tanımıyoruz. 
Fakat bir Alman ağır cüsse şampiyo 
nunun ne kıymette olacağı düşünü
lürse Çobanın bu muvaffakıyetinin 
derecesi derhal takdir edilir. :Aunıpa f'Jlftpİyonasımla iyi 

Bu satırlan yazdığımız ana, yani Jerece alması muhtemel 
2'7 Nisan akşam geç vakte kadar gü- olan Çoban Mehmet 

Ankaralı iki Hakem 
T eczlye Edlldi 

Ankara, 26 (T ANJ - Geçen hafta 
Ankaragücü sahasında yapılan First 

derim._ 

Yardım Pullan 
Vienna - Gençlerbirliği, Ankaragü- Beykozda, HüarıJ.ye ~~ğmda oturan Hü 
CÜ muhtellti maçını idare eden Genç se)'in Salih isimli bir okuyucumuz )'U13'or: 

lerbtrllğlnden Asımın ve bu hafta "Milli bayramlarımızda Kızılay cibi ha
Günef -.- Harbiye milli küme maçı-
nın hakemi eski Beşiktaşlı İbrahi
min bu maçlarda idaresizlikleri gö-
rüldüJderinden Futbol Federasyonu dir. Başka bir tar!'tta ayni pullar kulla

tarafından bundan böyle resmi ve nılabiUr. Bana kalına bu pullar lpatl edll
hususl maçlarda hakem ve yan ha- melidir. Aksi takdirde, Kızılayın zararına 

1 

kem durdurulmamasına karar veril- 1 

yır ve J'ardım müeaeııelerl vapur ve tren 

lifelerinde halka yardım pulu aattırmakta
dırlar. Fakat bu pullar iptal edllmlf delil-

o ur., 
miş ve bu kararlar kendilerine teb- !!!!"""'!'!!"""''!'"9~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!~!!!!!! 
liğ edilmiştir. 

Bir tnglllz Takımı Şehrimize Tebliğler: 
Gelmek istedi 

İngiltere birinci !ikinde oynıyan 
Vulverhamptun takımı Macar Fe
derasyonu tarafından iki maç yap
mak üzere Peşteye davet edilmiştir. 
İngiliz takımı Peşteye yapacağı bu 
seyahatten sonra Balkanlara kadar 
gelerek daha dört maç yapabileceği
ni bildirdiğinden Macar Federasyo
nu Başkanı Doktor Fedor şehrlıniz 
klüplerinden birisinin idarecilerine 
telefonla müracaat ederek İngiliz ta
kımının bu arzusunu bildirmiş ve iki 
maç için 1200 İngiliz lirası istedikle
rini ilave etmiştir. 

İngiliz takımı diğer iki maçı için 
Rumanya Federuyonuna müracaat 
etmiştir. 

MFMT .~· - -
lunacla li11-.ıet 

Bu Hafta Yapdacak 

Voleybol Maçları 
T. S. K . İstanbul Bölgesi Voleybol 

Ajanlığından: 

30 - 4 - 1938 Cumartesi günü 
Alemdar caddesinde kain Y. M. C. 
A. salonunda yapılacak voleybol teş 
vik müsabakalan şunlardır: 

Eyüp - Hilal saat US Hakem İl
hami Polater. 

İstanbulspor - Feneryılmaz saat 
15.30 Hakem İlhami Polater. 

Beyoğlu Halkevinde 
Cumartesi günü saat 17 de Beyoğ 

lu Halkevinde spor şenlikleri yapıla 
caktır. Şenlikler için zengin bir prog 
ram hazırlanmıştır. 

-1-

E v sahibi ayağa kalktı. Misa-
firlerinin dikkatini kendi 

üzerine çekmek için hafifçe bir, iki 
defa öksürdükten sonra: 

- Aziz misafirlerim, diye söze 
başladı, size büyük bir müjdem 
var: Tanınmı§ sinema artistlerimiz 
den Pol Kosta şimdi bize geliyor. 
Pol Kosta'nın lıiçbir ziyafete git
mediğini, hiçbir daveti kabul etme
diğini nazan itibara alacak olur
sanız bu gelişin ne kadar kıymet
li olduğunu anlarsınız! Bu müna
sebetle sizlerden ufak bir ricam 
var: Pol Kosta'nın ziyafetlere fa
lan gitmeyişinin başlıca sebebi ra
hatsız olmak istemeyişidir.. Yani 
sizin anlıyacağınız, Pol Kosta nere
ye giderse, muhakkak surette iyi 
bir sinema yıldızı olmıya namzet .. 
Bunun için kendisinin ufacık bir 
yardımını, tavsiyesini bekliyen bir 
yığın yeğenlerle, kuzinlerle, keri-

melerle karşılaşıyor .. Bu noktaya, 
bilhassa ehemmiyetle dikkat et -
menizi ve kıymetli artisti hiçbir 
suretle rahatsız etmemenizi çok ri
ca ederlın .. 

Bu kısa nutkun karşılığı gürül
tülü bir alkış tufanı oldu .. Ziyafet
te hazır bulunan bütün bayanlar, 
son bir hazırlık yapmak üzere mi
nimini aynalarile pud~ıklannı çı
kardılar •• Fakat buna meydan kal
madı .. 
Kapı açıldı. Kıymetli artist ken

disine yaraşan güzel yürüyüşü ile 
salona girdi.. İlk önce, ev sahip
lerinin elini sıktı. Misafirlerle ta
nıştıktan sonra onların da, hepsinin 
ayrı ayn ellerini sıktı ve kendisi
ne gösterilen yere oturdu .. 

Bütün gözler artistin üzerinde i
di.. O, tıpkı ekrandaki gibi gülüm
siyerek konuşuyordu. Ufak bir ses
sizlik arasında tabakasını çıkar -
dı. Bir puroyu dudakları arasına 
sıkıştırdı. Kibritini çıkarmak üze
re elini cebine soktu. Fakat buna 
meydan kalmadı O zamana kadar 
hiç dikkatini çekmemiş olan genç 
bir kız - Lilya, yaktığı kibriti uza
tarak - buyurunuz, yakınız! dedi. 

Artist: 

- Çok teşekkür ederim, diye ce
vap verdi. 

Ve zarif bir hareketle genç kıza 
bir sigara uzattı. Genç kız, tatlı bir 
gülümseme ile: 

- Mersi, dedi, bildiğiniz gibi yi
ne içmiyorum .. 

Artist, hayretle genç kıza baktı: 
- Acaba sizinle evvelce herhan-

reş1erin son nettceleri hakkında hiç-! . ile:. i .. .. ruük· Y anılannın Netlcelerf 
. . geçirmesı onun mc ve uçunc 

bir malfunat gelmemi§tı. Nısanın 24 gibi bir mevki almasını temin edebi BW'A, 26 (Hususi) - Bisiklet Fe- CEYHANDA BELEDiYE FAALiYETi: 
üncü günü başlamış olan bu güreş- lir. Hatta 936 Ollınpiyadında Gre- derasyonunun tertip ettiği bölge 6 m 
lere her sikletten ceman 68 güreşçi ko - Romen ve serbest güreşte ağır cı bisiklet sürat kO§USu dün Gemlik 
i§tirak ettiğine göre 200 kadar mü- cüsse dünya şampiyonu olan meşhur yolunda 75 kilometrelik bir sahada 
aabaka olacağı tahmin ediliyordu. o Estonyah Palusalu iyi zamanında yapıldı. Koşu çok eğlenceli ve heye 

. . " 1 .. d '· k değilse Çobana yenilebilir. Fakat Ço canliı oldu. Neticede hepsi Acarid-
aun ıçın gureş er gun uz ve a şam d lmak .. iP 

lm k ·· 24 25 26 Nisand banın şampiyon olmak için bu adamı :man an o uzere Bek birin-
o a uzere , ve a ya ı K 1 B ik · i H ·· 

tuşla yenmesi lizımdır. Gördüğii. ~a, _ e~a aşer .. ı~.c .. usamettin 
pılıp bitecekti. Umumi neticelerin .. "bel b. ..ğrett· k. bir uçuncu, İsmail dorduncu geldiler. 
henüz bildirilmeyişine bakarak mü- muz tecru er ıze o ı ı, Acarlllar Galip Geldi 
sabakalann devam ettiğine hükme- büyük şampiyonu hele kendi mem- Çocuk Haftası münasebetiyle Ço-

dilemez. 26 Nisan gecesi bitmiş ol- leketinde yabancı bir güreşçinin çok cuk Eairgeme Kurumu menfaatine 
ması lazım gelen güreşlerden 24 sa- bariz bir üstünlük olmadan sayı ile tertip edilen futbol kupa maçı dün 
at sonrasına kadar haber alınamama mağlup etmesine imkan yoktur. Ço- atıcılardaki sahada Acaridman yur-
81 ancak (Talin) şehriyle olan telgraf banın da Palusalu'ya çok faik oldu- du B. takımiyle Dora, Akınspor ve 
muhaberelerinin çapraşıklığından ol ğu iddia edilemez. Muradiye klilpleri muhtelitl arasın
sa gerektir. Dün de yazdığımız gibi son daki- da yapıldı. Oyun baştan sonuna ka-

Çobanın bu vaziyetine göre ka- kada alınacak haberler vaziyette dar Acarhlann hlkimiyeti altında 
ed. ? b ki ed.k b. d ğ' "klik cereyan etti. Acarlılar birinci devre-

zanç ve derece ihtimalleri n K". e enm ı ır e ışı yapmaz de 4 gol, ikinci devrede bir gol attı-
Ağır cüsse güreşçiler zaten adetçe ve 936 da dünya ikincisi olan Çek gü lar, iki penaltıyı kaçırdılar. Muhte
mahduttur. Bu sefer de bunların reşçisi de Çobanın önüne çıkmazsa lit takım ikin~i devrede penaltıdan 

8 - 7 den fazla olduğunu zannetmi- Mehmedin bu sefer Avrupa ikincisi bir gol yapabildi. Oyun 1 - O Acar-

yonıs. Çobaam iki clevreYi galebe ile olması beklenebilir. hlann iallbiyetiyle neticelendi. 
Ceyhan belediyesi çok çalışıyor. Burad• küçük ltir itfaiye tefldlltı 

da Y•Pılmlftır. Besimde, itfaiye efradı görülüyor. 

gi bir yerde görüpÜ§ mü idik? di-
ye sordu. 

- Evet efendlın, görüşmü§tük
Artist, herhangi bir ,eyi keşfet

mek ister gibi dikkatle kızın yüzü
ne baktı: 

- İtiraf ederlın ki dedi, bu be
nim hesabıma çok fena bir 19y ... 
Fakat sizi bir türlü hatırhyamıyo-
rum .. 

Genç kızın yüzünde ince bir ke
der dolaşır gibi oldu: 

- Evet, haklısınız! Bahusus bu 
hatırlıyamadığınız kimse bir tarihte 
ilanı aşk ettiğiniz birisi ise, daha 
fena!. 

A rtist inler gibi bir sesle: 
- Bana merhamet ediniz, 

dedi. Bu benim için müthiş bir iş-
kencedir. Zayıf hafızama biraz ol
sun yardım ediniz!. 

- Fakat bu hatırlatış kafi de
ğil mi? Demek ki, sizin sevgi his
leriniz böyle çabuk uçup gidiyor? 

- Bilikis .. Bir kadın, insanı kör 
edecek kadar güzel olursa ... 

- Derhal unutulur değil mi? 
Artist kıpkırmızı oldu: 
- Çok merhametsiz davranıyor

sunuz, dedi .. Hiç olmazsa baJ}~ u
facık bir ipucu vermez misiniz? 

Lilya ufak bir tereddütten son
ra: 

- "Balo., dedi. Bu kelime kAfi 
değil mi? 

Artist, elile alnına vurdu: 

- Evet, evet, şimdi hatırladım, 
dedi. Bundan üç yıl evveldi. Hem 
de konservatuvar salonundaki ba
loda, öyle değil mi? 

- Evet!. 

- Bir locada beraberce şampan-
ya içiyorduk. Siz. hayatınızda ilk 
defa olarak şampanya içtiğinizi SÖ1 
lemiştiniz!. Öyle değil mi? 

- Evet doğru. 

- Ben o akşam çok mesuttum. 
film için o akşam teklif almış, ve 
bir mukavele imzalamıştım. 

(Devamı var) 

DENIZBANK 
Denizyolları ltletmesi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 
.. ___ Tel. 22740 

KARADENiZ POSTALARI 

1 Mayıstan itibaren Karade
niz postalarında aşağıda yazılı 
değişiklikler olacaktır: SALI 
POSTALARI gidiş ve dönüşte 
Zonguldak İnebolu, Sinop, Sanı· 
sun, Giresun, Trabzon ve Rize
ye uğrıyarak Hopa'ya kadar gi· 
decek gidişte ilaveten Tirebo
luya ve dönüşte Pazar'a uğra· 
yacaktır. 

PERŞEMBE POST ALARl gi· 
iiş ve dönüşte İnebolu. Ayafl· 
cık. Sinop, Samsun. Unye. Fat· 
sa, Ordu. Giresun, Görele, Trab
zon ve Rize'ye uğrayarak flo
ııa 'ya kadar gidecek ve dönUşte 
ilaveten Of ve Akçaabad'a ut· 
rayacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ,,e 
dönüşte Zonguldak, lnebOlıl· 
Gerze, Samsun, Unye, Fa_. 
Ordu, Giresun. Vakfıkebir .,e 
Trabzona uğrayarak Rizeye ıı-
dar ve dönüşte ilAveten sorıor 
ne ve Tireboluya uğrayacaıctıt· 

c233f> 
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Hayattan 
1'AN 

ı 
Günlük Hikayeler: \ 

icra koridorundaki 
Murabahacı Bayan 
1 cra dairesinin koridorunda

yız. Etine dolgun, kısaca 

boylu, bab&yanl mantolu, saç ve ku 
!aklan siyah bir şarpa ile sımsıkı 
bağlı ve eli çantalı bir bayan. Yü
zünden, sözlerinden belli. Sinirlen
ıniş, kızmış ve kızarmış. Karşısın
daki Baya hırçın bir eda ile: 

- Doğrusunu söyliyeyim mi sa
na? Kredin bozuktur; senin sözün
le kimseye on para bile vermem. 

Karşısındaki da çantalı, ayaklı 

komisyonculardan, tufeyli yaşıyan 
lardan biri. Hem de çok pişkin ve 
yüzsüzlerden. Bayanın bu ağır 

sözlerine ne kızdı, ne de kızardı. 
Bilakis yılıştı ve sırıttı. Kulağına 
eğilere~ 

- Amma, dedi. Bunun rehini ve 
sağlam kefili de var, Memduha Ha
nımcığım. 

- Gene vermem. Sana ve senin 
getireceklerin adamlara emniyetim 
kalmadı hiç. 

- Demek kötü kişi olduk şimdi 
öyle mi?. Para kazandırırken, müş-. 
teri getirirken iyi idik amma ... 

_:_ Hay eksik olma! Getirdiğin 
bir sürü sicilsiz kibar dolandırıcı, 
kazandırdığın da yığın yığın icra 
dosyası değil mi bana... Başka ne 
hayrını gördüm söyle .. 

- Ayıp ayıp. herkesin arkasın
dan söz söyleme böyle. 

- Neden ayıp oluyormuş:' Söyle 
diklerim yalan mı ki?. Kapan zade 
Resai nisfet için özü ve sözü doğ
ru bir adam diye yırtındığını unut
tun mu?. Hep beraber olup beni 
aldattınız. Başkasına ipotek olan 
Yerine bin beş yüz liramı kapattı
nız. Sonra Cemal Hayri de çok na
muslu ve kibar bir adamdı değil 
tni?. Allah için o da, sen de kibar
lığınızı gösterdiniz. Bir noter sene
di ile dokuz yüz liramı da yuttur
dun ona... Zehir zıkkım olsun in
§a1Ian. O da hayrını görmedi ya .. 
Sürünüyor işte. Ya methede ede bi 
tirernediğin Kör Niyaziye ne diye
ceksin?. Aldığı para ile kızının dü
ğününü ynptı. Doğan torunu koca 
delikanlı oldu. On parasını bile gör 
mecıim. En nihayet öldü gitti. Gö
türdüğü dört yüz liranın hesabı da 
l'ı'lahŞere kaldı. Hadi hadi bana et
tiklerinin hangi birini sayayım?. 

- Yalan söyleme. Resai Nisfet
tcn pekala alıyormuşsun, işittim. B ayan bu söze, bütün bütün 

köpürdü. Kızarık yüzü bir
den rnorardı. Sinirli hareketlerle 
Çantasından eski bir hesap defteri 
çıkardı. Kara ve kirli yapraklannı 
teker teker çevirdi. Bulduğu say
faYI karşısındaldnin gözüne sokar 
8ibi uzattı ve hırsla : 

-Nah işte. dedi. Beş aydır aldı
IDm bu: Üç aydan üç aya yediyüz 
elli kuruş ... Yedi yıl bekledikten 
~nra aylarca uğraştım da kefili o-

n anasının maaşından işte bunu 
kestirebildim. Kıyamete kadar al
~am bin beş yüz liranın faizini bile 
~eınez bu para. Yazık günah de
tıı mi, benim gibi bir dişi ehline?. 
d :a~ acı sözler uzayacak ve belki 

e hır dil kavgası olacaktı . Bereket 
"ersin o sırada genç bir Bay telaşla 
teld· ı. Bayana: 

- Memduha Teyze, dedi. Hadi 
)'ü?ii, seni, ikinci hukuktan çağırı
)'orıar. 

- Öbür taraf geldi mi?. 
- liayır, avukatlan orda. 
~ Peki geliyorum. 

dan a~aş yavaş yürürken çantasın
\>rı. bırkaç numara puslası çıkardı. 

tıı sıra yürüyen genç Baya: 
tı.'}; ~hrnct, dedi. Al şu numarala
racıa;ı dordüncü, üçü de birinci ic
l"a ı_ ır. Ben mahkemeden çıkınca-

~ad İk ı_.. ar sen dosyalan çıkarttır. i .. ede .. d 
~an z 0 eme emri hazırla da Ba-
8ond ehra He berber Muhiddine 
<hı. erelinı vadeleri biteli çok ol 

B ayan Memduha uzun korido 
ltas1nd l'Un loşluğuna karışırken ar 
ha.tabı~" uzun uzun bakan eski mu 

- Göz .. ~ 
:trtt?.. unu toprak doyıırsun e 

))<>.!. 
b ~uı \re b 
lr lanışıkı ana döndü. Aramızda 
~uıt ıroıa ı~ varmış gibi arsız bir 

- .., Şü ile· :n ""•llt . 
a~~?. t ll'Usınl.%, dedi. Bu fakir 

J, takibi için lc1'1 Dairesi koridorlarında bekliyenler 

~ YAZAN: i 
; Yalkın ' 
~"'"~~~ 
-Hayır. 

-Tanıyınız. Zahmete değer. Bu 
hatuna adla sanla faizci Memdu
ha derler. İcrada birçok avukatlar 
dan daha ziyade tanınan ve görü
nen simadır. Samatyada oturur ve 
her gün İcraya yayan gelir gider. 
Birkaç sene evvel katibi idim de 
her halini bilirim. Sabahleyin ev
den çıkarken bir bardak çay ile bir 
dilim ekmek ve üç beş zeytindir 
nafakası ... Öğle vakti kuruşluk su
samlı simit bulmak için üşenmeZ; 
Yenicarni avlısına kadar gider. Ak
şamlan evinde ya makarna haşlar, 
ya yıırnurta. Fakirin parası da az
dır. Şöyle kırk bin lira .Kadar bir
şey ... 

- Kırk bin lira mı?. 
- Ne zannettiniz ya?. Az bile 

söyledim. Ben üç sene evvelki ser
vetinden bahsediyorum. Şimdi kim 
bilir ne kadar da arttı. Bu kırk bi
nin on bin lirasını işletse bir aylık 
faizi bin lira eder. Üç senede otuz 
altı bin lira. Şaka değil bu ... 

- Bu hesapla senede kaç faizle 
para verir. 

- Bayan Mcmduhanın faiz işle
rinde sene hesabına pek aklı er
mez. Ayda yüzde onu bilir. 

- Yanlış olmasın?. 

- Yanlış olur mu hiç?. Katibi 
idim diyorum, size. Bakınız mua
melesini tarif edeyim. Mesela: İki 
yüz lira alacaksınız. Sizden her ay 
kırk lira ödemek üzere on ay vade
li dört yüz liralık bir senet alır. 

Katibi adildeki masrafları da tanı
maz. 

- Dehşet, bu faizcilik değil, a
deta soygunculuk ... 

- Elbette soygunculuk. Ve bu 
soygunculuğa tam yirmi senedir de 
vam ettiğine göre bu kadının ka
zancını hesap ediniz. Bunun üçte 
birini, hatta yarısını tahsil edeme
diğini kabul edelim. Geri kalan pa
ra söylediğim kırk bin liradan yine 
çok fazla tutar. 

- Bu Bayanın yazıhanesi nere
de?. 

- Yok, kazanç vergisi verme
mek icin yazıhane açmıyor. 

- E, bu Bayanı arıyanlar ne
rede bulur?. 

- Geceleri evinde, gündüzleri 
İcra koridorlarında ... 

- Şaşılacak şey, demek bu ka
dar ağır faizle de pnra alanlar bu
lunuyor, öyle mi?. 

_ Hem de pek çok. Yalvararak, 
el ve etek öperek, bilseniz ... 

Muhatabım sözünü bitireme
di. Karşıdan hal ve tavrın

dan kibar düşkünü ve dertli 
olduğu belli olan bir a
dam geliyordu. Ona doğru ilerledi, 
elini tuttu. 

_ Bayım, dedi. Dediğim çıktı. 
Bu insafsız kadın para vermiyor. 

Bu kara haber biçare adamca~ 

da yıldınm tesiri yaptı. Birden sa
rardı, sendeledi. Düşmemek için du 
vara yaslandı. İçin için ağlar gibi 
mırıldandı: 

- Vermiyor mu?. Rehin ve ke
filim olduğunu söylemedin mi?. 

- Neler söyledim, işte bu Bay 
da yanımda idi. Acuzeyi bir türlü 
knadıramadım. 

- Felaket, ne yapaacğız şimdi? 
Hadi ayağını öpeyim, şuna bir ça
re bul. 

- Bir de Keşfi Efendiye başvu
ralım. Kızı Rasiha Hanım şimdi bu 
radan geçti. Belki icraya gitmiştir. 
Siz burada bekleyiniz. 

Hızlı adımlarla yanımızdan ay
rıldı. Adamcağız bitkin ve bezgin 
bir halde yüzüme bakıyordu. Belli 
ki dertleşmek istiyor, derdini dö
kecek bir yer arıyordu. Sordum: 

- Bay birader, borç para mı a
rıyordunuz?. 

M uhatabırıun ı~ı aen aoıu goğ 
sü kabardı ve indi. Ağzın

dan çıkan acı bir ofla beraber sı
cak nefesi yanan bir fırının ateşi 
gibi yüzümü yaktı. 

- Ben, dedi. Emekli bir memu
rum. Birkaç senedenberi maaşımı 
Emliık Bankasından kırdırıp alıyo 
rum. Hasta bir kızım var. Hekim
ler son bir çare olmak üzere Adaya 
götürmemi tavsiye ettiler. Bu tav
siye yavrucağımda bir hayat ümidi 
uyandırdı. Her akşam eve gittikçe 
zayıf boynunu büküp soruyor: 

- "Baba ne vakit taşınacağız A
daya?" 
Taşınmak için en az yüz lira la

zım. On beş gündür başvurmadı
ğım yer kalmadı. Banka ikinci bir 
iskonto muamelesi yapmıyor. Faiz
ciler maaş cüzdanile ve kefil ile mu 
ameleye yanaşmıyorlar. Kıymetli 
rehin istiyorlar. Tesadüf karşıma 
bu gördüğünüz Bay Şamili çıkar
dı. İstikraz komisyonculuğu yapar 
mış. Evlat muhabbeti, babalık şe
fakati bana teklif edilen ağır şart
lan da kabul ettirdi. Böyle olduğu 
halde işittiğiniz gibi olmuyor işte ... 

- Vah vah, teklif edilen şartlar 
ne gibi şeyler?. 

- Sorma azizim orasını . Eylıil, 
ilk ve sonteşrin maaşlanm için ala
cağım yüz doksan yedi lirayı kati
bi adilde senet vermek, icrada kefil 
göstererek bor~lanmak şartile pa
rayı verecek adama terkedeceğim. 
Buna karşılık yüz yirmi lira vere
cekler. On lirasını bu adama komis 
yon aşağı yukan on lirasını da mas 
raf olarak ödeyeceğim. İşte elimize 
yüz: lira kalacak kalmıyacak. 

- Çok ağır. 
- Evet çok ağır. Fakat ne yapa-

yım. mecburiyet Biricik evladımın 
yüz lira için gün geçtikçe sararıp 
solduğunu, için için eriyip gittiğini 
görmek daha ağır değil mi?. Bir ba 
ha buna tahammül edebilir mi?. 
Muhatabımın yanında fazla dura 

madım. Gözleri yaşarmıştı. Hiç 
şüphesiz hıçkıra hıçkıra ağlıyacak, 

gözyaşlarını Adliye koridorlarına 
akıtacaktı. Oralardan bir kabahatli 
gibi kactım. 

Şa Garip Dünyada ı 

250 Kilo 
G·elenAdam 

Amerikada Potomok Sitti'de "1 nu
maralı şişman,, unvanile anılan 37 
yaşında Grenvil H. Hol, 250 kilo ol
duğu halde ölmüştür. Daha çocukken 
şişmanlığı büyük alaka uyandırıyor
muş, doktorlar, onun, gittikçe şişman 
lamasını alaka ile takip ederek tlbbi 
tecrübelerde bulunuyorlarmış. Fakat 
adamcağız, öldüğü halde, neden dola
yı bu kadar fazla şişmanladığı tıbben 
bir türlü tayin edilememiş .. .. 

Talebe neler sevmez?. 
Amerika Birleşik Hükumetlerinin 

Kaliforniya üniversitesinde talebenin 
neleri setVmediği hakkında bir anket 
yapılmıştır. Neticede üniversitelile -
rin, ekseriyetle harbi, ondan sonra, 
haksızlığı, fakirliği, dikkatsiz olan 
şoförleri, gangsterleri ve saireyi sev
medikleri anlaşılmıştır. 

* Greta Garbonun elman 
Sinema yıldızı Greta Garbo meş

hur yanm rejan elmasını satın al -
mıştır. Bu elmas, Fransa hazinesin
de bulunan büyük Rejan elmasının 
yarısı kadar ve traş edilmişidir. Bu 
traşlı elmas pantantü gibi kullanıla 
bilir. Greta bu kıymetli taşı altı bu 
çuk milyon franga satın almıştır. 

* intihapta kavga ve ölüm 
Meksikada Ruebla hükumetinin 

Çianltergo şehrinde geçenlerde bele
diye intihabı yapılmıştır. İntihabat 
neticesinde, kaybeden namzetler, 
kendi adamları vasıtasile kazanan 
namzetlere hücum ederek bunları e
peyce dövmüşlerdir. 

Mücadeleye, intihap heyeti azaları 
da iştirak etmişlerdir. Neticede, 20 
kişi ölmüş, ve 100 kişi yaralanmıştır. 

* 5 bin ton puclra 
Geçen sene İngilterede kadınlar, 

yüzlerinin güzelliği için 5000 ton pud 
ra ve dudak boyası sarfetmişlerdir. 
Bu yekun 700,000,000 frank etmiş -
tir. Yüzünün güzelliği için bir İngi
liz kadını, senede vasati olarak 2 ,400 
frank harcamaktadır. Fakat haftada, 
yüz güzelliği içJn 800-l 000 frank 
harcıyan İngiliz kadınlan da vardır. 

* 
79 J erece soğuk bir f ehir 
Dünyanın en soğuk şehri Sibcrya

da Verkolnsk şehridir. Burada suhu
net derecesi, daima sıfırdan 70 de
rece aşağıdır. Vasati hararet ise sı
fırdan aşağı 50 derecedir. Fakat bu
günlerde Rus profesörü Oberçulov, 
bu şehrin köylerinden Verholisk'de 
harareti sıfırdan aşağı 78 derece ola
rak tespit etmiştir. 

(5) 

Mculak yolu, lüzumsuz bir sürü İnİfln, çılnflar, 
terıine çevrilen birçok virajlarla doludur 

Otomobil Kazaları 
Karşısında Ne Gibi 
Tedbirler Ahnmah? 
'1'"~----.. I y AZAN~~ 
~ ~ 
: Avukat ve Şoför Kenan Üner ~ 
~"'""""'~~' H epimiz.i sinirlendiren bu mü 

tevali kazalarda fertlerin 
hataları var da cemiyetin kusuru 
yok mudur? Sualine - işte selame
ti amme mevzuubahis olmak itiba
rile - maalesef hsyır diyemiyece
ğim. Fikrimce, her yeni bir şey ka-
bul olunurken onun muhtaç oldu
ğu vesaiti ihmal etmemek cemiye
tin borcudur. Otomobili memleke
te sokup ta onun gidip geleceği yo
lu temin etmemek adeta adli ka
nunlar tedvin ederek onu tatbik e
decek mahkemeler vücude getir
memek, daha benzeri de bir sürü 
vagon ve lokomotif getirip demir
yolu döşcmemek gibi bir şey olur. 
Şehrimizin eski zaman ihtiyacının 
vüsatine göre ekmekçi küfesi va
h idi kıyasisile açılan dar ve Ar
navut kaldırımlı aokaklannda bµ 
günkü ihtiyaca gi>~ otomobil de
ğil, insan bile gidip gelemez. Şe
hir haricindeki yollarımız da ya 
yok veya fıkdanından ziyade teh
like ve mazarrat tevlit edecek ka
dar berbat şerait altında yapılmış 
birer mezbahaya benzer. Düşünce
lerimi daha ziyade fstanbulu gözö
nünde tutarak yazdığım için başka 
yerleri işe karıştırmadan vaziyeti 
tahlil edeceğim: 
Şehir haricinde yol diye göstere

bileceğimiz yollar, Rumeli yaka-

sında Büyükdere - Bentler kısmını 
da kendisine bağlıyan Şişli - Kil
yos, Edirnekapı - Lüleburgaz, Kaz:
lıçeşme - Bakırköy yollan olduğu 
gibi Anadolu cihetinde de İskele -
Beykoz, Bülbülderesi - Çamlıca -
Alemdağı - Şile, Alemdağı - Yaka
cık, Feneryolu - Yakacık şeritleri
ne munhasırdır. Hatta o kadar ki, 
makas kırmadan Polonez köyüne 
gitmek şöyle dursun, imar ve isti
fadeye çalıştığımız Yalovaya bile 
deniz vesaiti nakliyesinin tavas
sutu olmadan gidilemez. İstanbu
lun merkezi hükumetle rabıtası bi
le hemen hemen demiryolundan i
barettir. 

Bu yollan da bilmiyenlere an -
!atmak için deshal söyliyeliaı ki, 
hiçbir zaman otomobile binerek 
kazasız ve belasız Şidip gelmiye. 
otomobilden bek1dlıen zevki, ~ 
yecanı tatmak imkanı yoktur. ŞiJ
lide ı BÜyükdereye gitmek için ge
çeceğinz yol ilim, fen ve ihtiyaç 
gözetilmeden yapılmış olduğu için 
bu yolda en ufak bir dikkatsizlik 
mutlaka ölümle nihayet bulur. Bir 
dikkatin bila fasıla saatlerce tema
disine de insan makinesi tahammül 
etmez. Lüzumsuz bir sürü inişler 
ve çıkışlar, meyilleri tersine çev
rilerek tabiat kanunlarını ezmiye 
çalışan, önünü görmek imkanını 

vermiyen birçok virajlar, iki taraf
ta şiri hakikate tercih edercesine 
dikilip üretilen çınar ağaçlan, ~ 
nun yanında derin hendekler ve ni
hayet yanyana iki otomobili sine
sinde güç barındıran asfalt namın
daki yoldur. Eğer İstinye cihetini 
tercih ederseniz virajlar daha sert
leşir, bir de denize yuvarlanmak, 
heyelfınla düşen kayaların altında 
ezilmek tehlikesi inzimam eder. 

H akikaten bu yolda süratiniz 
elli kilometreyi kazasız güç 

dönersiniz. Ansızın karşınıza çıkan 
bir maniadan kendinizi kurtarmak 
için onda'l kaçmak isteseniz, bu a
ğaçlardan birine çarpmak, bu hen
deklerden birine yuvarlanmak hiç
ten bile değildir. Gariptir ki, bu yo
lun tabiatinden doğan tehlikeler 
kafi gelmiyormuş gibi yalnız ba-
şına o yola güçlükle sığan ve men'i 
lazım gelen, gözler ününde alabil
diğine koşan, bozuk frenli, çürük 
lastikli ve nasıl olduğu bilinmiyen 
direksiyonlarile etrafına dehşet ve 
ölüm saçan kulübe, hatta ev bo-

Türk ve İslam müzesinde bulunan bu kaftan Türk dokumatı1ığının 
yüksek bir örneğidir. 17 inci asırda tstanbulda Osmanlı hanedanından bi
risi için dokunan kumaştan yapılmıştır. Kumaşın dokunmasında, çiçek, 
yaprak ve renklerin intihabında Türkün yüksek zevki derhal kendishd 
gösteriyor. Bu Kaftan Sultanahmet türbesinden müzeye nakledilmifdr. 

. zuntusu otobüs ve kamyonlar bu
radan kemali süratle gece, gündüz 
gidip gelirler. Bunların çıldırmış 
gibi karşılarına çıktığını gören şo
för degil, otomobile binip zevk 
alacağını ümit eden zavallılar da 
Allaha sığınmadan yollanna de
vam edemezler. Buna bir de gece 
karanlığı ilave edilirse tehlike had
di kusvasına vasıl olur. Siz de 0 da 
mütekabilen farları söndürmek 
mecburiyeti taeiiye ve kanuniyesi 
altındasınız. Söndürmeseniz kar
şıdakinin gözü kamaşır, 'Söndürür
seniz önünüzü değil, yanınızdaki 
koca •taçlan da ıöremezsıntz B 
kör lidiıin Y&r•tacatı kaza~ 

lllevamı 1 UacfdeJ 
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BAFRA ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNDA : 

Karabül<te Yeni 
Apartımanlar 
Yaptırılıyor 

Pamuk Ekimi 
Bu Sene Biraz 
Geç Kalıyor 

Safranbolu, (TAN) - Fazla çeltik Nazilli, (TAN) - Yirmi günden-
zeriyatı yapıldığı için evvelce sıtma beri hemen mütemadiyen yağmur 
nın bolluğu ile ,c>hret bulan Kara- yağmaktadır. Geçen senelerde bu 
bük sahasında şimdi fabrikalar ku- vakitler, pamuk ekilmiye başlanıl
rulduğu ve binlerce insan yaşadığı mış olduğu halde şimdi tarlalara hiç 
için tedbirler alınmış, sıtma yok e- el sürülmemiştir. Çünkü çoğu su 
dilmiştir. içinde ve çamur halindedir. 

Yazın çok sıcak olan o havalide Bir hafta daha yağmurlar kesilip 

Bafra Çocuk Esirgeme Kurumu tara fından ikiyüze yakın yoksul yavruya 
7emek nrilmektedir. Bmimde, çocu klan toplu bir halde yemek esnasın

da ıör 1l7onan•. 

bugünden sıhhi tedbirlere müracaat hava ısınmazsa, pamuk ekimi tama
edilmiştir. Çeltik ekimi komisyonu, men gecikecek ve pamuk hasılatı ya 
Karabükün ve iş sahasının 3 kilo- rı yarıya az olacaktır. Bu takdirde 
metre yakınlarına kadar olan yer- tarlalara ancak mısır, karpuz ekile
lerde pirinç zer'ini menetmiştir. E- bilecektir. 
ğer beklenilen netice alınmazsa bu Sühunet derecesi en fazla yirmi
mesafe 5 kilometreye kadar genişle- dir. Ajaçlar bile henüz tamamen 

KONYADA: 

Tiirkkutu Şubesi 
Gelecek Yll Açdacak 

Konya, (TAN) - Türkkuşu bu se
ne açılacakken bazı ııebepler dolayı
sıyle vazgeçilmiştir. Türkkuşuna 

girmek üzere evvelce yazılmı' olan
lerdan lisenin 10 ve 11 inci sırufia
rma devam edenler isterlerse yazın 
İnönü kampına iştirak edecekler
dir. Bunların masraflan Türkkuşu 
Kurumunca temin olunacaktır. 

Kaynanasını Yaraladı 
Konya, (TAN) - Cedidi ye mahal

lesinde oturan çalgıcı Tahir, kayna
nası Rebiayı bıçakla başından ağır 

surette yaralamıştır. Tahir, adliye
ye verilmiştir. 

SAFRADA: 

Halkevi Binası 
Yap+.rdacak 

Bafra, (TAN) - Yeniden yapıla
cak C. H. Partisi ve Halkevinin plAn 
lan gelmiştir. İnşaat 60 bin liraya 
mal olacaktır. Arsayı belediye is
timlak ve hediye edecektir. 

Çocuklara Yardım 
Bafra, (TAN) - Çocuk Esirgeme 

Kurumu §Ubesi, 130 fakir ilkmektep 
talebesine hergün sıcak öğle yemeği 
vermektedir. Hayırsever yurttaflar, 
bu yardımın devamı için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. 

Ziraat KonCJresl11e Hazırlık 
Bafra, (TAN) - Yakında Ankara 

da toplanacak olan büyük ziraat kon 
lftSlne arzedilecek ihtiyaç ve temen 
nilerin tesbitine devam olunuyor. 
Bu maksatla, vilayetçe seçilmiş olan 
murahhaslardan Kamil Çuhacının 

da iftirakiyle alakadarlar Halkevin 

GIRESUNDA: 
I tilecektir. yapraklanmamı§tır. Köylü, havala-

Karabükün büyük bir mahalle rın iyi gitmesini sabırsızlıkla bekli

Görelenln Planı 
Yapllacak 

halini alan sahasında yeniden 50 a- yor. 
partıman yaptınlması kararlaşbnl

mıştır. 
Tren ihtiyacı 
Temin Edileli Karabükte yapılan dükkanlann 

Giresun, (TAN) _ Görelenin ha- sayısı 110 u bulmuştur. Kiralar bi
ritasını ve müstakbel plirunı yaptır raz yüksek olduğu halde hepsi tutul 
mak işi yakında fiili bir sahaya gi- muştur. HattA inşaatı tamamlanma 
reeektir. İstanbulda bulunan harita mış dükkanlar bile kiralanmakta

mütehaasısı Tahsin in bu vazifeyi dır· 
Karabükte, clvanndakJ köylerden 

deruhte edeceği anlaşılmaktadır. bazılarını da ihtiva etmek üzere ya-* Giresun, (TAN) - Şibinkara- kında belediye teşkilitı yapılacak
hisar kazasında bu sene dikilen ağaç tır. İlçebay İhsan Kaya ve fabrika 
lann miktan 4 bini bulmuJtur. Son müdürü Azmi Cemil, belediye hu
beş yılda dikilen ağaçlann yekunu dudu içine girecek araziyi tesbit et-
29070 dir. mişler. haritasını da yapmışlardır. 
Ağaç yetiştirme sahasında çok iyi Ulus Nahiyesi Abidesi 

çabpn Şibinkarahisar, iftıara muh- Safranbolu, (TAN)_ Ulus nahiye 
taçtır. Bunun için de evveli. kasa- sinde dikilecek Atatürk bilstil için 
banın noksan kalan harita ve müs- yapılmakta olan kaide bitirilmiştir. 
takbel planını bitirmek çareleri ara- Etrafında temiz ve küçük bir park da 

nılmaktadır. yapılmıştır. Büst, kaideye konul

OSMANİYEDE: 

Ok•ma Yazma Öğrenenler 
Osmaniye, (TAN) - Bu yıl dört 

ay süren halk mektebini muallim 
Tufan idare etmiş, 37 kişi okuma 
yazma imtihanını kazanmıştır ve 
vesika almıştır. * Osmaniye, (TAN) - Burada 
radyo merakı artmaktadır. Birçok
lan evlerine radyo almışlardır. Be
lediye de bir radyo getirtmiş ve Be
lediye Parkı gazinosuna koydurt-
muştur. 

mak üzeredir. 

Ovacumada Mektep 
Yapllacak 

Safranbolu, (TAN) - Biribirleri
ne uzak olan köylerdeki çocukların 
okuma ihtiyaçlanm zahmetsizce te
min edebilmeleri için münasip yer
lerde mektepler yaptınlması takar
rür etmiştir. 

Vilayet Kültür Direktörü Hamdi 
İrkıl Ata ile ilçebay İhsan Kaya, 30 
kilometre uzaktaki Ovacwnaya git
mişler, burada beş sınıflı bir ilkmek 
tep yapılmasına karar vermişlerdir. 
İnşaata yakında başlanılacaktır. 

_. ... l!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!B!!!!!!!!l!!ll!!!!!l!lll!!ll!ll!!l!!~ÇATALCADA: 
de toplanmışlar ve müzakerelerde 
bulunmuşlardır. 

Samsunlularla Maç 
Bafra, (TAN) - Samsun Halk 

Spor Klübü gençleri buraya gelmiş 
ler, Bafra Gençlerbirliği takımıyle 
bir futbol maçı yapmışlardır. Bafra
lılar, bire karfı dört sayı ile galip 
gelmişlerdir. 

Gençlerbirliğinin Bandosu 
Çatalca, (TANJ - Gençlerbirliği, 

bando takımını ıslah etmiş, azasına 
da bir örnek elbiseler yaptırtmıştır. * Çatalca (TAN) - Çocuk Esirge 
me Kurumlf. Çocuk Bayramı müna
sebetiyle fakir yavrulara ayakkabı 
ve önlük dağıtmıştır. 

Nazilli, (TAN) - Kasabamızla De 
nizli arasında işlemesi çoktandır te
menni edilen tren ihtiyacı tatmin o
lunmuştur. Denizli - Söke arasında 
sefer eden otoraylar kaldırılmış, ye-
rine üç vagonlu yolcu trenleri ikame 
edilmiştir. Halk ve köylü bundan 
dolayı çok sevinmiştir. 
* Nazilli, (TAN) - Evkaf memu

ru Kadri terfian Aydın Evkaf Direk 
törlüğüne tayin edilmiştir. Yerine 
lımirden Ibrahim Yavuz gelmiştir. 

HENDEKTE: 

Hendek merkez ilkokul talebe~i gil
zel 'bir mftsamere vermiştir. Miisa • 
merede muvaffak olan çocuklan bu 

resimde görüyorsunuz 
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Otomobil Kazaları Karşısında 
Ne Gibi Tedbirler Alınmalı? 

(Bap 7 bıcldeJ 

kurtulmak için karşılıklı dursanız 
sabahı otomobilde beklemek icap 
eder ... Anwra önünüze tam yolun 
ortasından giden yollan babasının 
tarlası zanneden bir yük arabası 
altında yanan ve uzaktan ne oldu
ğu anlaşılrnıyan mum fenerlerini 
yakarak yavaf yavaş türkü söyli
yerek gider. Korne, avertisör 
çalsanız değil, top atsanız yerleri
ni dejiştirmezler. Bu vaziyet kar
§ISında - sığamıyacağınız için - ya
nında geçemezsiniz, arkasında git
miye sinirleriniz müsaade etmez, 
sizin Asabınız bu semahati göste
rirse de otomobilin hilkati saatte üç 
kilometre gitmiye imkan bulmaz. 
Bu bir sürü sinir bozan avamil a
rasında filde bile soğukkanlılığın 

devamına inanmak bir ha -
yal olur. İyice bilmelidir ki, o yo
la giren kazara ölecek değil, tesa
düfen yaşıyacaktır. 

Eceliniz gelmiş ise canınız Kil -
yosa gitmek ister. Orada katran ye
rine tabiatin döşediği çakıl ve ka
ya parçalarının biribirlne eklen
mesinden vücude gelen . daha dar, 
daha virajlı ve daha uçurumlu bir 
yol vardır. Fakat yoka nisbetle bir 
şey olduğu için buna da hamdeder, 
altınızda mesela Bulgurlu - Merdi
venköy yolu olmadığı için hiç ol
mazsa çamura saplanıp kalmadığı
nızı, manda ianesile kurtulmıya 

mecbur olmadığınızı düşünerek 

kendinizi teselli eder durursunuz. 

Öteki yollarımızı, bu mülaha -
zatı gözönüne getirerek, pekala tah 
min edebilirsiniz. Yalnız Beykoz 
yolunda berbat kaldırımlar, görül
memiş virajlar ve uçurumlar, ka -
ranlık tüneller. Alemdağı yolunda 
önünüzü göstermiyecek kadar ke
sif toz bulutları, Şile yolunda taş-

tan duvar ören köy çocuklan, kor
kunç uçurumlar, bitmez, tükenmez 
virajlar vardır. İstanbul - Edirne 
yolu da bugün için daha müsait 
olmakla beraber köy yollan olma
diğı, gelip geçen öküz ve manda a
rabalarının yüklü tekerlekleri al
tında ezilip durduğu için çok yakın 
zamanda Kilyos yoluna benzemi
ye mahkıimdur. O da, turizm .için 
dardır. Diğerleri kadar olmamak
la beraber yine çok virajlı, Büyük
dere yolundan daha kalabalıktır. 
Fazla olarak yük ve köy arabala -
rının akıllarına geldiği gibi çok in
tizamsız hareketleri daha ziyade 
tehlike arzeder. 

Ş ehir içindeki yollara gelin
ce: Bunların kemale isali 

niye mütevakkıf olduğunu sayabil
mek şöyle dursun işe nereden baş
lamak lazım geleceğini, tayin de 
hakikaten kabil değildir. Bunun en 
kısası bütün yollardaki binaları yı
karak başka memleketlerdeki vazi
yete sokmaktır. Fakat bugünkü şe
rait altında bu kadar muazzam bir 
şeyi cemiyetten beklemek oldukça 

malayutik bir teklif olur. Şimdilik 
umumi caddelerde bir salBh husu
lünü görmek te iktüa olunabilir 
bir saadet sayılır. 

Bugüne kadar bu yollarda seyrü
seferin selametini temin için ne ya
pılmış ise bila kaydü şart hiçbiri
nin husulü maksada hizmet etme
diğini çekinmeden iddia edebili -
rim. Şehrin dört. beş yerine işaret 
memuru dikmek yollarda zabıta 

memurları dolaştırmak, otomobil -
lerde hakkı tevakkufu kaldırmak, 
koca şehir içinde bir kilometrelik: 
azimet ve avdet yolu ayırmak o 
yolların vadettii;ri kaza ve bela
lar yanında hiç kalır. Bunun için 
ilk tedbir yollarda tekasüfün - her 
şeye şamil olarak - önünü almak, 
mutlaka bir seyrüsefer imkanı ha
zırlamaktır. 

Bir kere şehrin başında tramvay 
şirketi gibi bir beli vardır. Halk a
leyhine de olsa kendi lehine ne 
yapmak kabilse ifadan çekinmez. 
Mesela yolların en dar ve en tehli-
lekeli noktalarında mutlaka yol 
tektir. Oralarda bütün nakil vası
talarının hareketi güçleşiyormuş, 

halkı ezmek iht1mali artıyormuş, 
bu onun düşüneceği şey değildir. 
Sonra dünyanın her tarafında bir 
biletle seksen aktarma kabildir. 
Fakat memleketımizde bu şöyle 

dursun bir tramvaya atlıyarak ay-
ni istikamette gitmek te müm-
kün olmaz.. Vergi verme-
den de mümkün olmaz. 
Bilfarz Kurtuluş ve Maçka halkı 
bu şirkete ikinci .bir vergi verme
den Tünele gitmek hakkına malik 
değildir. Bebek halkı bir vergi da
ha vererek bilet şeklinde bir mak
buz almadan Eminönünü geçemez. 
Beşiktaş halkı Fatihten, Ortaköy 
halkı da Aksaraydan başka isti -
kamet takip edemez.Hele Aksaray-
dan ilerisi şirket nazarında başka 
memleket sayılır. Herhangi bir 
tramvaya atlasanız sizin için ora
dan ileri gitmek imkanı yoktur. 
Vakıa tramvay biletlerinin üzerin
de bütün mıntakalar çizilmiş, iki 
mıntaka için şu kadar daha fazlası 
için de bu kadar ücret verileceji 
gösterilmiş, tramvayların ön ve ar
kalarında kavsi kuzehi andıran bir 
sürü renkli levhalar ve fenerler 
vardır. Fakat bunların hepsi ken
disine fazla menfaat teminini al
kışlıyan birer paroladan başka bir 
şey değildir. 

B u vaziyetin doğurduğu neti
ce, halktan sebepsiz para 

çekmekten ibaret kalsa, herkesten 
evvel ben mevzu haricine atardım. 
Lakin iş bundan ibaret kalmaz, bir 
taraftan da halk bir tramvaydan 
dijerine atlamak için yollarda, bil· 
hassa istasyon yerlerinde birikir. 
Geçtiji yollar da yalnız kendine 
menfaat temin eden semtler oldu
ğu için başka yerler ahalisi de bu 
caddelere yığılır, yollarda geçecek 
delik kalmaz. 

Kültür müessesesinin bütün işçileri, muharrirleri 
ayni binada yatıyordu. Bu suretle gidip gelmede 
kaybedecekleri zamanı kazanıyorlardı. İf saat yedi
de, hastahanelere ve asker barakalarına gazeteleri, 
diğer neşriyatı sevketmek suretile başlıyordu. Uzun 
gün konferanslar tertip etmek, seyyar sergiler yap
mak, tiyatrolar, tertip etmek, cephelere seyyar kü
tüphaneler göndermek şeklinde devam ediyordu. 
İş gece yarısı bitiyordu. Bu sebeple burada yatmak 
herkes için bir kolaylıktı. İspanyol aristokratlannın 
muhteşem tembellikleri için yaptıklan saraylar tama 
mile değişmiş, bir iş kovanı haline gelmişti. 

kale yazıyordum. Bazan erklnı harbiyeden aldıjım nız. Beraber gelmek ister misin?. ded\ 

zım olan dersi aldığını gösteriyordu. Aranjuez'e gi
decelimiz zaman, köylülerin, geceleri yollar sellmet 
olmadığı mül&hazasile, başımıza gelecek bir felaket• 
ten herkesten fazla endişeli olduklarını gördük. Bu 
aebeple sergiyi askeri bir bölük halinde organize et
tik. :Şoş bir otomobil önde giderek yolu istikşaf edi
yordu. Bu otomobile benimle beraber iki silAhlı ar· 
kada§ bindi. Yanımda bir küçük mavzerden başka bir 
feY yoktu. Sergi kamyonlan bir buçuk mil kadar ar
kadan geliyor, bunun arkasından da boş bir otomobil 
arkadan gelecek bir tehlikeyi gözetliyordu. Eğer hü· 
cuma uğrarsak, kamyonlara dönecektik, arkadan ge
len otomobil de en yakın kasabaya giderek bize im· 
dat getirebilecekti. Karanlıkta biribirimizi tanımak 
için biribirimize verdiğimiz parola "cenup cephesi" i· 
di. Gecenin karanlığında, Don Kişotun sahralanncltı. 
herşey • dramatik göriinüyor, biz hücum fikrini alaya 
alarak kendi kendimizi teselliye çalışıyord~k . Bütün 
bunlara rağmen bütün dikkatimizi tam manasile se
ferber etmiştik. 

İlk bir ay içinde üç yüzden fazla kütüphane açıl
dı. Cultura Popular'ın tertip ettiği iki seyyar sergi 
kamyonu, önlerindeki mızıka ve yüksek sesli hatip
lerle kasabalan geçerek en yakın cepheleri ziyaret 
ettiler. Müessesenin, her gün günlük gazeteleri has
tahanelere, barakalara götüren dört otomobili vardı. 
Bütün 1-anlann faaliyetlerinde şuurlu ve neşeli bir 
nizam görülüyordu. Müessese 24 yaşında bir Endü
liiıılünün mürakabesi altında idi. Bu genç, milli ko
mitenin reisi, faşistlere ve kralcılara karşı mücade
le eden genç talebelerin lideri, ayni zamanda meş
hur üniversite talebelesl konfederasyonunun 
dırektörü idi. Bütün bu i'lere siyasi tactı'm •tef
li heyecanını koyuyordu. Bu suretle Cultura Po
pular harp içinde doğan kültür teşkilAtlarmm en 
mükemmeli olmuştu. 

Bu muhitte, kendimi daha ziyade evimde hl11edl
yor, burası benim kültür iştiyakıma çok yakından ce
vap veriyordu. Bence, bu üniversite, idare makinesin 
den daha kuvvetle bütün memleketin bayatını blrlet
tiren bir vahde• halkın daha canlı bir nefesi idi. İki 
üç günde bir cepheye gidiyor, cephenin ruhunu müeıı
lf!Seye, müessesenin havasını cepheye götürüyordum. 
Bu teşkilatta çallf811 arkadaşlar arasında ben de bir 
neferdim. Ba ukerlerin arasında ben sadece bir mu
barrirdim. Her gün duvarlara yaplfbnlan beyanname 
ı.., 8lperlere ~ gazetelere düalneJetole ma-

bir emirle, en edebt kuvvetimi sarfederek yazdıpn Bu şekilde seyyar bir sergi ile ilk defa gideceğim 
bir yazıyı atete atıp yakıyordum. için memnun oldum. İçerisi kitap, mecmua vesair neş 

Cultura Popular'da çalıpnların hepsi, gece nöbet- riyatı ihtiva eden iki seyyar kütüpnaheyi kamyonla-
çlleri gibi vazifelerini büyük bir dikkatle yapıyorlar- ra dizerek yola çıktık. Giderken yol üzerindeki köy-
dı. Bet altı tüfenkleri, birkaç yüz mitralyözleri, ve lerde acele toplantılar yapıyor, köylillere sergiyi teş 
herkesin bir rüvelveri vardı. Cepheye her seyahat- hir ediyor, malıimat veriyorduk. Cordoba cephelerin-
lerinde, yollar emin olmadığı için yanlarına bir milis de kitapları dağıttık, Bunlan vaziyet hakkında ten-
muhafız alıyorlardı. Herkes siyasi, kültürel büyük vire çalıştık. Burada pn gün kalacaktım, bu fırsattan 
bir heyecanla, yorulmadan çalışıyordu. Hepsi genç istifade ederek dört yüz metreden fazla bir sahayı ih-
oldu.klan için bu heyecanlan, en yüksek semerelerini tiva eden cenup taraflarına inmeği, oradaki vaziyeti 
veriyordu. Müeaese devletten tahsisat almıyordu. görmeyi düşündüm. 
Diğer müesseselerin yardımile yaşıyordu. Burada ça Öğleden sonra yola çıktık. Yemeğimizi Aranjuez-
lışanlann hepsi milis neferi olduklıtı için, her gün- de yedik. Geceyi Ocana'da geçirdik. Aranjuez'deki 
lük tayinleri olan on peçetayı alıyorlardı. Birkaç haf müşterek cephe komitesine yemeğe davetli idik. Biz 
talık faaliyetten sonra Cultura Popular iyice tanın- muhtelif fırkaları temsil eden yirmi kişilik bir he-
dı. Her zaman olduğu gibi, halli: bir müessesenin ken- yettik. Yemek çok mütevazi, fakat boldu. Cümhuri-
di heyecanlannı, ustıraplannı terennüm ettillni gör- yet fırkasının mümessili yemeğin kötülüğünü tenkit 
dütü zaman, eevgisini de oraya verir. etmeyi kendince muvafık buldu, ve bu fikrini yük-

Benim Cultura Popular'da kalıpma sebep, biraz sek sesle anlattı. Bizi yemeğe davet eden mü§terek 
dinlenmek, ve cephe için 1lzım olan faalyietleri ko- cephe komitesi bundan mütesair oldu, fakat hal ve 
laylqtırmaktı. Bu genç insanlann aramda iman ne 
manevi bir sıhhat kazanıyor. Bunların hareketleri vaziyeti anlamıyan arkadaşa karşı ses çıkarmadılar. 
ne tav'i, ne Ahenkli, hislerinde ve işlerindeki müna- Bizler de sesimizi çıkarmadığımız halde teessürümü 
sebetler ne harikulAde idi yarabbi.. SÜ ihlu ettik. Bu hareketten sonra arkada§lmız öda-

F ASIL : 9 nna kapandı. Uç gün dışan çıkmadı. Hepimizin hA-

Gordoba cephesine dofru 
Montana barakalarına döndqüm uman reis: 
- Cardoba ceplıe8inde bir 1er1i tepıirine gidlyo-

dlseyt unuttuğumuza kani olduktan sonra, o da unuta 
bildi. Bu çirkin hareketini bir daha tekrar etmemesi, 

hatıl bundan bahsetmemesi, yaptığı hareketten IA-

Ocana'ya gece yansı vardık. Burada birkaç saat u
yuduk, Daha şafak sökmeden kalktık. Bizimle bera
ber C. N. P. den bir mümessil olduğunu söylemeyi 
unuttum. Bu zat Anarşist matbuatın organı olan ga
zetenin müdürüydü. Bu zat, kırk yaşlarında, beyaı 
saçlan alnının üstüne dökülmüş. iyi bir hatipti. fa
kat pek siyasi bir adam değildi. Bütün nutuklarında 
İspanyol milletinin ne "siyah" ne "kırmızı" hiç bit 
§ekil bir diktatoraya müsamaha etmiyeceğini söylet" 
di. Bunu o kadar çok tekrar ederdi ki, nihayet keO
disine sorduk: 

- Bizim içimizde kimsenin herhangi bir şekil ~
tatöradan bahsettiğini duydun mu?. 

- Hayır. 

- İapanyada harp patladığı günden bugüne. Sol'" 
yallat veya herhangi bir mecmuada herhangi bir dil' 
tatorayı kabul eden bir satır gördün mü? ) 

(Devamı "ar 
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SEYMSAMi~L 
\. - -

Ge ç Avar Prensi Hemen 
Si '8hına Davranıverdi 

- Sizin salahiyetiniz kafi de
ğil. Yapılacak müzakerede, ya Ba
hu Bike bizzat ... ve yahut, büyük o
ğuııanndan biri bulunmalıdır. 

Dedi. 
Heyet erkanı, imamın bu sözle

:rini Bahu Bikeye bildirdi. Kurnaz 
kadın, hayatına kastedileceğinden 
korkarak kendi gelmedi. Bu sefer 
de, Umma - yani, Ömer ismindeki 
Oğlunu gönderdi. 

Bu ikinci Avar prensi de Ham
~t Beyin ordugahına geldi. Fakat 
lianızat Bey, müzakereyi yine tehir 
etu. Günlerce ne prensi gördü, ve 
ile de görüşmek istedi. 
. Babu Bike, büyük bir endişe i
Çınde idi. Bu sükutun böylece u-
~y:ıp gittiğini görünce en büyük 
Oğlu Ebu Munzala: 

- İmamın ordugahına giden 
kardeşlerine çok iyi muamele edil
diğini, casuslarımız vasıtasile ha -
her alıyorum. Fakat, imamın daha 
hata müzakereye girişmemesinin 
Sebebini bir türlü anlamıyorum .•• 
~eşlerini görmek bahanesile 
Ril Vaziyeti anla. İcap ederse sen 
de orada kal. Küçükleri muhafaza 
el 

Dedi. 

1 
Prens Ebu Munza1 (1) kardeş -

erinin meçhul iıkıbetine iştirak et
llıek, ve Hamzat Beyin ordugahı
~a gitmek istemedi. Fakat Bahu Bi
~~ 0rıun bu hareketine fena halde 
~ elendi. Dudaklarını hakaretle 

"1rarak: 

~Korkak ... Senin gibi bir ev
i..J· olacağına keşki taş doğura 
'-'•tn. 

Dedi. 

"tecBu ~akaret, genç prensin son de-

aynı akibete uğramışlardı. 
O tarihte altmış yaşında bir ka

dın olan Bahu Bike, oğullarının a
kıbetlerini öğrenir öğrenmez, der
hal ortaya atılmıştı. Saçını başını 
yolarak, üstünü başını paralıyarak 
halkı müritlerle harbe teşvike 

başlamıştı. 

Halkın bir kısmı, kadının bu 
feryatlarına lakayit kaldı. Fakat 
bir kısmı da, Hamzat, Beyin karar-
gahı üzerine atıldı. 
İmam, oradan bir az uzaklaşır
Başta (Şamil) olmak üzere mü

ritler, bu muhacımları püskürttü
ler. Ve sonra da, Honzah kasaba
sına girdiler. 

Bahu Bike, kudurmuş bir kap
lan gibi müritlerin önüne atıldı. 

Bunlardan birinin yakasına sarı

larak acı sözlerle tahkire başladı. .. 
Mürit, bu sözlere tahammül ede-
medi. Bahu Bikenin boynuna bir 
kılıç darbesini indirdi. Bu darbe, 
bu dessas kadının layık olduğu 

en haklı bir cezayı vermişti. Va
tan perver bir halkın mukaddera
tına hakim olduğunu idda eden 
bu kadın şu fani dünyanın saltana
tı için millet düşmanlarından al
dığı parayı, bizzat kendi kanı ve 
hayatı ile ödemişti. 

Avar Hanlarının hükumet mer
kezi, böylece müritlerin eline geç
mişti. 

Hamzat Bey, Han ailesine men
sup kadın ve erkek her kim varsa, 
hepsinin kılıçtan geçirilmesini is
temişti. Fakat - zaten, küçük prens 
lerin öldürülmesinden müteessir o
lan - Şamil, derhal bu şiddetli ha
reketin önüne geçmiş .. Genç Prens 
Ebu Menzalin henüz on altı yaşın-

da - ve, hamile - olan zevcesi de, 
hayatını ancak bu suretle kurtara
bilmişti. 

(Bu kadın' bir erkek çocuk do
ğurmuş .. Bu çocuk ta, senelerden 
şonra, Çarlığın himayesinde Ava
ristan Hanı olmuştur.) H amzat Beyi, ilk defa ola-

rak Bahu Bikenin aleyhine 
teşvik eden Gazi Komuk Hanı As-
lan Bey; iki mektup göndermişti. 
Bu mektubun biri Hamzat Beye hi
taben acı sözlerden mürekkep o
lup: 

(Sen, benim akrabalarımı öldür
dün. Unutma ki, bunların intikamı
nı sende bırakmıyacağım.) mealin
den ibaretti. 

Diğer mektup kesesinde kıymetli 
bir altın saat bulunuyordu. Ve çin-
den çıkan kağıt ta, şu satırları ih
tiva ediyordu: 

(Teşekkür ederim, Hamzat Bey .. 
Vadinizi, sadıkane ifa ettiniz. Ne 
olurdu: bu kötü günlerde (Allah), 
sizin gibi birçok mert ve cesur a
damlar daha yaratsaydı.. Bundan 
sonra, siz benim oğlumsunuz. Onun 
için size bir tavsiyede daha buluna 
cağım. Şimdi de. Tsudakar kabile
sini yola getiriniz. İcap ederse, ben 
de size gizlice yardım ederim ... Ö
teki mektubuma, sakın gücenmeyi 
niz. Akrabalık icabntını yapmış ol
mak için ya7.llmıştır. Beni müşkül 
vaziyetten kurtarmak için o mektu 
bu halka ilan ediniz. Fakat siz. ben 
den düşmanlık ve intikam değil; 
daima dostluk bekleyiniz.) 

Bu iki mektup, artık bir ayağı çu 
kurda olan Aslan Beyin kalbinde, 
ne derin bir ihtiras yaşadığını gös 
teriyordu. (Devamı var) 

e 8'Ucün 'tti Çünk' •• k kak değildi. e gı . u, o or .------·------------------------..---

liıı; Anne! Anlıyorum ki, sen, e
lrleıc e ~a!an son evltidını da kaybet
gid' lStıyorsun. Pekala.. işte ben 

ıyorurn. 

"l::edi. V c yanına yirmi atlı ala • 
ta ' saraydan dört kilometre uzak
~ 0~an Hamzat Beyin karargahı-

gıtti. 

ııa~;urın. prenslerin uzak bir yere 
bıı olunarak mevkuf tutulmasını, 
ı~retle Bahu Bike'nin elde bu
~e d asını istiyordu ve Hamzat Be
lıı. e bu yolda tavsiyede bulunmuş 

l\l ~~at Bey, Şamilin bu sözleri-
ınıenıi ·· b ~enrı . ş, ne mus et ve ne de 

~~i 1 
•. bı; c.evap vermiyerek neti

Ş~~ut ıle .. g~iştirmişti. 
~~ ~ı en buyuk Avar prensinin 
CliJt~~ahına geldiğini haber ver -

rı Zanıan· ........ p . 
~a ın~ka~a, kendisini, boş bir ça
~. lSaf ır edin. Ben de geliyo -

l} . 
de 0 eJniŞtı. Ve biraz sonra, kendisi 
~lt ~~dıra giderek genç prense bü 
~lidd ır nezaket göstermişti. Bir 
biı- ttı et oturup konuştuktan sonra, 

ket?rli~~~rct göstererek çadın ter-

li arnzat Bey çadırdan çı
:ı ?rtııhkarken, genç Prensin yir
eıtıetr\e~ızı da çadırın önünde 
tllı%ı tclerdi, 

~~klıış~ 0~adan biraz uzaklaşır 
ik bit az, derhal kırk elli kişi-

Yil"Jl:ı • tı'ıiifrez .1 • 0 ı ttı"h e ı erı atılmış .. 
at(>., " afız ·· 

-ıı aç1Jın uzerine şiddetli bir 
Afuh •Ştı. 

huı nfızıar ~ . 
1• h <ı.rnadarı ' ınudafaaya vakıt 
d.a Sesler· _Yere serilmişlerdi. Si
'fl a:n dı§arıltıı duyar duymaz çadır-
terısı Ya fırı ' Af derh ayan genç Avar 

rı~nfı~ıarı:::. kılıncını çekmiş .• 
dı~zerirıe at 

1 
ateş eden adamla

de 1Ya başı ı ntıŞtı. Sağa sola sal-
Yar 1 anıış· b' 

tıe d n allıı~tı • ır kaç kişiyi 
. e at ~ · fakat ·· · 

sbıle ele eş açılmış B .' onun uzerı-
~ Y1.ı~u ·· ır kılıç darbe-

~ıııcı:~~ala~~ıştı. Bu ar
(A.b <ıJ 111 kuçuk Prens de 

. toıuı., ehO<:leri • 
tinde O.lJ (A.b nıızde bu isim 

de unu ' 
llıtzılıd nzal) §ekille-

ır. 

Koklatdan ilaçlar 
haçların bazılan da koklatılır. 

Bunların bir kısmı tabii hallerinde 
zaten gaz şeklindedir. Kimisi sulu 
şekilde bulunduğu halde açıkta tu
tulunca tebahhiir eder, gaz olur. 
Bir kısmı da sulu, yahut katı şekil· 
deyken hararetle ısınınca gaz olur, 
koklatılır.· 

Tabii halde gaz şeklinde olan İ· 
Hiçların örneği oksijendir. Onun 
yiirek haı.talıklarında böbrek hasta 
lıklarında, astına çeken hastalarda, 
akciğer hastalıklarında nefes dar
lığına ne kadar iyi geldiğini elbet
te duymuşsunuzdur. Kömiir vurma 
sınadn zehirlenen hastalara pek lü
zumlu bir ilaç olur. Yediklerini çı
karan gebe kadınların rahatsızlık
larını geçirdiği de çoktur. 

Oksijen koklatmak için, içerisine 
otuz litre kadar gaz konulabilecek 
mahsus balonlar ,·ardır. Balonun 
musluğundan cıkan gaz bir lastik 
borudan geçere.k hastanın burnuna 
yahut ağzına kadar gelir. Bazıları 
oksijen gazını nnrgile gibi, icerisi
ne kokulu bir su konulmuş 'lişeden 
geçirerek ondan sonra koklatırlar. 
Balon ıııkı sıkı doln olun<'a ilkin 
gaz kendi kendine <'ıkar. Fakat son 
rnları eJle balonu sıkarak gazı çı· 
karmak Hizım olur. Yalnız, gazın 
ancak, hasta ncfcıı alırken çıkması
na ve nefes ''erirken çıkmamaııına 
dikkat etmelidir. Hastanın nefesi 
pek daralmadığı vakit hu işi :rnp
mak kolay olur a da, nefes pek sık
laşınca musluğu açıp kapamak, ya
hut balonu sıkıp bırakmak hare
ketlerini hasta nefesinin ahengine 
uvdurmak ha~·Jıca giiç olur ve çok 
dikkate liizum ~österir. 

Şise irinde ilkin sulu olduğu hal 
de, ~cıkta bırakılınca gaz eklini 
alan ilaçların örneği, ameliyat ya
pılacak hastaları uyutmak için kul 
)anılan klorform ilacıdır. Onn kul 
lanan daima hekim yahut hekime 
yardım den biri ise de. onun gibi 
açıkta gaz olan eteri cok defa ba
vılan hastalara herkes koklatır. 
Bunda hiçbir giiçliik olmamakla 
beraber )·alnız alev yanında olma
masına dikkat etmek lazım ol~l'
Bo türlii ilaçlan va sisenin n..~ 

açarak, yahut daha iyisi bir ,men
dil, yahut bez üzerine dökerek 
koklatırlnr. Yalnız astına hastalığı 
na karşı koklatılan piridin ilacının 
hususi usulü vardır: Bu ilaçtan he 
kimin münasip gördüğü mikdar bir 
fincan tabağının üzerine dökiile
rek üzunca bir miiddet - on daki
kadan yanm saate kadar - kokla
tılır. 

llarnrctle gaz şekline giren ilaç
ların bazısı yine astma hastalığına 
kar~ı koklatılan tatula sigaralan gi 
bi, kuru yaprak halindedir. Bunun 
sigaraları tiitiin sigarası gibi i<;ilir· 
se de yaprakları bir tabağın içinde 
yakarak koklamak ta olur. 

Su içinde kaynatıldıktan sonra 
koklanan ilaçları bilirsiniz. Bunla· 
rın bazısı hacıtanın odasında biraz u
zağa bırakılır, koku oradan ge
lir. Fakat en ı;oğu sıcak sıuk has
tanın burnuna ~:akla!?hrılarak çıkan 

buhar koklatılır. Buharın hemen kay 
holmaması icin hastanın bao;ına bir 
havlı örter<"k onun altında ilacı kok 
!atmak lazımdır. Daha ivisi mu
ka\'\·adan hir huni yapar

0

nk onun 
genic; tnrafını ilacın fö:erine. tut
mak. küciik deliğini de hastanın 
burnuna yahut nğ7.ına '\'aklac;tır
maktır. Uzunu siiren _mii~min haoı
talıklnrda mah'IUS aletlerden birini 
alarak onu kullanmak en kolayı
dır. 

Bu tiirlii iliiclardan bazılan da 
piilverisatör iceri ine konularak bo 
ğaza. yahut burna o;ıkılır. Bunu yap 
makta da bir ı?"iicliik yoktur. Bu 
nld1erin buharla isliyenleri, elek
trikle isliven1er1 de vardır. 

Koklahlacak ila('lar h:in bir de 
ilaçtan hulut yapmak usum var
dır. Bunda ilac mahsus bir alet ic;e 
risinde sis gihi gayet ince zerreler 
hnline ~irerek insanın boğa7ından 
ak<'ii:'erlerinin kine kadar girer. 

Mesela kallait halinde celik. po
tos~·om i;\·odürii bu usulle verilir. 
Asılan hile hu usulde ~·apanlar var 
dır. Fakat bunlann hepsi ancak 
mahsus miiesı;c elerde, en ziyade 
ndeııi yolu hastnlıklanna iri gelen 
maden sulan kaplıcalannda yapı
lır. 

(B A 0 N A K A L E D E N M A B A T) 

Yurdumuzda 
Son 
Sömürge 

(B4§1 l incide} 

gizlemeye çalışmıştır. Sömürge zih
niyetine sımsıkı sarılmıştır. Ayni 
Belçikalı şirketin diğer memleket
lerde işlettiği elektrik tesisatında 

yüz kilometreye bir inkıta düşüyor. 
Memleketimizdeki inkıta nispeti 
bundan 22 misil fazladır. 

E lektrik Şirketi, taahhütlerini 
çiğnemesi ve sömürmek 

usullerine sarılması dolayısile bize 
karşı suçlu olmakla kalmıyor. Bü
tün fen alemine karşı suçludur. 

Bu suçun beynelmilel otorite mev
kiinde bulunan, salahiyet sahibi bir 
heyet tarafından tespit edilmesinde 
büyük fayda vardır. Şirketin en ba
sit fen esaslarına ve beynelmilel ka
bul edilmiş emniyet kaidelerine kar
şı işlemiş olduğu suçların bu şekil
de tespit edilmesi, Türkiyenin her 
husustaki berrak ve dürüst hareket 
tarzını ortaya koymaya yeni bir ve
sile olur. 

Şirket, memleketimizdeki imtiya
zından bir sömürge diye istüadeyc 
ve milyonlar çekmeye alışmıştır. Ta
ahhütlerini tamamı tamamına yeri· 
ne getirmek •va7jyetine sokulunca 
yaygaralar koparacaktır. Bunu Bel
çikadaki gazeteleri vasıtasile zaten 

yapıyor. Hariçte de memleketimiz
de ecnebi sermayesi hakkında ifrat 
fikirleri bulunduğunu iddiaya cüret 
edecektir. 

işte bunun için salahiyet sahibi 
bir heyete hakikati görmek fırsatı 
verilmelidir. Bu heyet. mukaveleyi 

ve tesisatı gözden geçirmeli, emniyet 

tertibatına bakmalı,şebekenin işleyişi 
hakkında tutulan müşterek zabıtla
rı, şirketle Belçika arasındaki muha
bereye dair elde edilen vesikaları 

tetkik etmelidir. 

O zaman şirketin hakiki mahiyeti 

ortaya çıkar ve senelerdenberi bu 

memlekete karşı sömürge zihniyeti 

ifo işledigi suçlardan sonra hakikate 

aykırı haberler yaymaya, cereyanlar 

açmaya hiç mecali kalmaz. 

Ahmet Emin YALMAN 

KeJap Nahiyesinde 
Giresun, (TAN) - Halkevi köy

cülük kolu, civarımızdaki Keşap na
hiyesine iki aza yollamıştır. Bunlar, 
köylüleri tophyarak kendilerile has
bıhalde bulunmuşlar, en ziyade hava 
tehlikesile buna karşı ittihaz edile
cek tedbirleri anlatmışlardır. 

Köylünün sıhhati hakkında ya

zılan afişleri de dağıtmışlardır. 

B ORSA 
27 - 4 - 1938 

Ct;Kt..t.;R 

Aetht Kapanrs 

Patis 25,44 25,43 
New-York 0,791583 0,791270 
MilAno 15.0375 15.031'7 
Cenevre 4.6975 4.6956 
Ati na 86,78 86,7460 
Cenevre 3.4446 3.4432 
Sofya 63,5175 63,4920 
Amstcrdam 1.4225 1.4220 
Prag 22.7660 22.7575 
Madrld 12.7034 12.6984 
Berlln 1.9686 1.9678 
Varşova 4.1970 4.1950 
Buda peşte 3.9896 3.9880 
Bükreş 106.0738 106.0317 
Belgrı:ıd 34.5375 34.5238 
Yokohama 2.7219 2.7210 
Stokholm 3.0812 3.08 
Londra 620,75 630.-
Moskova 23.8175 23.8275 
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Fransız Nazırları Londrada 

Bütün Siyasi Mesele er 
Gözden Geçirilece 

(BQ.§1 l incide) 
suna gidecekler ve akşam yemeğin
de Kralın misafiri olacaklardır. Fran 
sız Nazırları geceyi şatoda geçirecek 
!erdir. Görüşmelere Cuma günü de
vam edilecektir. 

İngiltere kabinesi, bugün haftalık 
toplantısını yapmış ve harici vaziye
ti tetkik etmiştir. 

Bu münasebetle Londra ile Faris 

tarafından müştereken tesbit edilen 
müzakere programı sabahleyin na -
zırların emrine fımade bulundurul -
muştur. Temin edildiğine göre bu kı 
sa program halihazırdaki biitün dip 
lomatik işleri ve iki memleketi altı

kadar eden milli müdafaa meselele
rini ihtiva etmektedir. 

İttihaz edilen kararların bütün na 
zırlar tarafından tamaınile tasvip e
dildiği kuvvetle tahmin edilmekte -
dir. Südetlerin teşebbüsü neticesin -
de Çekoslovakyada hasıl olan vaziyet 
burada ciddi endişeler tevlit etmi
ye devam etmektedir. Tahmin edildi 
ğine göre Prag mümessili vasıtasile 
kabineye bu işin aldığı son şekil hak 
kında maliimat verilmiştir. Diğer ci 

betten Lord Halifaks arkadaşlarına 
dün Fransa sefiri ve Avenol ile yap
tığı mülakatlar hakkında izahat ver
miştir. Avenolün Londrada bulun -
ması Habeşistan meselesile İtalyan 

hakimiyeti hakkında müzakerede bu 
lunacak olan meclisin yakında akte
deceği içtima ile tabiatile sıkı bir su
rette alakadar addedilmektedir. 

Hor Belişanın seyahati esnasında 
edindiği intibaları kabineye bildirdi
ği tahmin edilmektedir. 

Moskovanın kanaati 
Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Jurnal dö Mosku, Avrupa siyase
tinde kargaşalık başlığı altında yaz
dığı makalede Ingiliz - Italyan an
laşmasının A vrupanın umumi vazi
yetinde fena bir tesir hasıl ettiğini 
ve Ingilterenin müstakil Avrupa dev 
!etlerinin mütaarrızlar tarafından 
yutulmasını terviç ettiğine kani olan 
bu devletlerin tehlikeyi kendilerin -
den uzaklaştırmak için her türlü ma 
nevralara tevessül ettıklerini yazı -
yor. 

Bu gazete. yakında ynpılncak olan 

Fransız Jtalyan müzakerelerinin de 

Avrupa siyasetinde bir dönüm nok

tası teşkil etdemiyeceğini kaydedi -
yor. 

İngiliz - Fransız müzakereleri 
hakkında da şöyle diyor: 

"Fransız nazırlarının da Londra 
seyahatine çıktıkları bu andaki şart
lar da A vrupanın umumi kargaşa -
lık vaziyetine bir delildir. Onlar gö
rüşe dursunlar, mutaarrızlar ser -
güzeştlerine devam ediyorlar. Garp 
Avrupasında tek bir devlet yoktur ki 

siyaseti kollektif emniyet ve Millet
ler Cemiyeti paktı prensiplerini ta
nımamazlık yüzünden çıkmaza gir
miş bulunmasın. 

Sovyetler Birliği, bugün Avrupa

da mevcut karışıklığı kendi kudre -

tini zayıflatamıyacağına ve harici si 

yasetini de idcımeye mani olamıyaca 

ğma katiyen kani olarak emin adım

larla kendi kendine çizdiği yolda yü 

rümekte devam edecektir.,, 
Gazeteler, İngiltere - Fransa rica-

li arasında konuşulacak meselelerle Sulh için emin yol 

Askeri iş birliği yolunda 

meşguldür. · Vaşington, 27 (A.A.) - iyi haber 
Deyli Meyi gazetesinin yazdığına alan mahfcller, Boralı, Nay ve Lafo

göre, Fransız - İngiliz askeri teşriki let gibi bazı ayan azasının gayretine 
mesaisi neticesi olarak Majino hattı rağmen bilhassa Ingilterc ve Fran -
boyunca depolar inşa edilecek ve bu sanın !l:talya ile anlıışmak istedikleri 
depolara İngiliz harp levazımı stok şu sırada AmcrlKa hukümctmin Js
edilecektir. panyaya gidecek olan silahlara ko-

Ayni gazete, İngilterenin yakındıı nan ambargonun kalkmasına karşı 
Almanya ile tekrar temasa gelmek ittihaz ettiği tarzı hareketi değiştire 
niyetinde olduğunu da yazmaktadır. ceğini zannı~tmemektedirler. Ameri 

Londr 27 (AA ) B
. 

1 1ı ka tarafından takip edilen ademi mü 
a, . . - ır sua e ce- d h 1 . . 

vap veren bahriye nazırı B. Hor Bel a a e sıyasetındc yapılacak bir de-
şa şimdilik Akdenizdeki bütün İngi- ğişiklik Ingiltere ve Fransa hüku -
liz kuvvetleri ve miistahkem mevki- metlerinin maruz kaldıkları müşkü
leri için bir başkumandan tayinine latı artıracaktır. lki büyük Avrupa 
ihtiyaç olmadığını bildirmistir. demokrasisi arasındaki yakınlık A-

Fransız gazetelerine göre merikan siyasi mnhfellerince A vru
pada sulhiin idamesi için en emin 

Paris gazetelerinden Matin Lon- bir zaman telfıkki edilmektedir. 
dra mülakatından bahsederken diyor --<-
ki: 

"Ingiltere Başvekili Chamber-
lain'in dörtler paktına teveccühü ol
duğu .söyle~iyor. Fakat hakikat şu _ 
dur kı, Ingıltere Başvekili plancı de
ğil, realisttir. Şakuli veya amudi aks 
lar veya daireler onca hiçbir şey i
fnd: ~tm:z. Onun istediği Avrupa
dakı sıyası rekabetlerin sükunet bul -
mnsıdır. Bu, ister ikiler ister ücJer 
dörtler veya beşler paktı ile elde ~diİ 
sin, hiçbir ehemmiyeti yoktur.,, 

Türkofis Reis Muavini 
İktısat Vekaleti Türkofis Reis Mu 

avini Cel:il şehrimize gelmiştir. Ce

li'ı.1 dünden itibaren Türkofiste alaka 

lılarla temaslara başlamıştır. Umum 
müdür muavini bilhassa takas 

işleriyle yakından meşgul olacak, 
son çıkan kararname hükümlerine 

göre yapılan ve yapılacak işlerin 

şekli hakkında tetkikler yapacaktır. 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Beşiktaş Yıl

dızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında yapılacak tadilata müte
allik inşaattır. 

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

3 - Metraj, keşif hültisası plan ve projeler fenni şartname Eksiltme 
şartnamesi ve teferruatı oku !da görülebilir. 

4 - Eksi.~tme 10.~.'938 t~rihine ra~tlıyan Salı günü saat 15 de Gümüş
suyunda Yüksek Mühendıs Mektebı Muhasebeciliğinde toplanacak ol n 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. a 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir sant evv 1'
ne kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanan ko . e ı 

w • • mısyon 
başkanlıgına makbuz mukabılı vermeleri liı.zımdır Postada vakı" ı k . . · o aca 
gecikmeler kabul edılmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış v 
"10 O l' d B e en az ,O O,, ıra tutarın n etonarme bina inşaatı yaptığına dair müt hh't-
l 'k 'k . T' en ı ı vesı ası ve can sene ıcaret Odası belgeleri bulunmak liı.zımd 

ır . 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sahnalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine iki yüz doksan kuruş fiat biçilen Altı b" 
ed ed. b" ın met-

r en y ı m metreye kadar vasıf ve örneğine uygun kışlık elb. l'k 
kumaş 5-5-938 Perşembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle 

1
:: : 

alınacaktır. t n 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eks'lt 
ye girmek isteyenlerin ''1522" lira elli kuruşluk ilk teminat v ı tmc-

. . c şar na-
mede yazılı b.elgeleri muhtevı teklıf mektuplarını belli gün saat doku-
za kadar komısyona vermiş olmaları. (1122) (2186) 
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C. Bagar Beyanatında Dedi ki: 

" Dostluğumuz Daimidir 
·ve Daimi Kalacaktır,, 

(Btıfı 1 bıcide) 
ladığımıza samimi surette .kanilm. 
lmzamı koyduktan sonra, çok bü· 
yük bir devlet adamı olan arkada· 
şun Ekselans General Metaksas'a 
söylediklerimi burada tekrar eder· 
sem hakiki duygularım olduğu gibi 
tebarüz eder. 

Kendisine: 
"Tebrik ederim, her iki memle· 

kete gerçekten büyük hizmet edil 
nıiştir. Biribirimizi tebrik etıniye 
layikiz. İmzaladıtımız bu muahe· 
de Balkanlarda esasen teessüs et· 
nıiş olan sulhün, emniyetin, bil • 
yük dostluğun ve ittifakm yeni 
bir tezahürü olduktan bapa bu 
hududu da aşarak umumi sulha da 
hizmet edecektir. İşte bu fi.kir ve 
zihniyetle, ellerinizi hürmet Te 
muhabbetle sıkıyorum.,, 
Dedim. Hakiki duygum ve dü§ii· 

nüşüm budur. 
içinde bulunmakla çok büyük zevk 

ve heyecan duyduğum memleketr· 
nizdeki tezahürata gelince, müball· 
ğasız ifade edebilirim ki bu kadar 
büyük ve kalpten gelen coşkun teza· 
hürata ve candan kabule phit olun
mamıştır. Ve ben ilk görüyorum. 

Bunu memleketime götüreceğim, 
memleketime anlatacağım, onlar da 
hiç şüphesiz heyecanıma ve şükranı
ma iştirak edeceklerdir. 

Türk - Yunan dostluğu da
imi kalacaktır Çünkü kuvve
tini her iki memleketin esas 
menfaatlerinden alıyor. Çünkü 
memleketlerimiz yaşamak ve 
mesut olmak için lazım gelen 
her türlü evsafı haizdirler. Bir 
devlet adamı olarak bu dostlu
ğun mütemadiyen taalisine ça
lışmayı birinci derecede emel, 
zevk ve vazife bileteğiz. 

Kıymetli arkadaşım General Me-
~ksas'ın Büyük Şefim hakkındaki 

temeniyatı bizi her zamanki gibi fev 
kalade mütehassis ve minnettar et· 
miştir. Kendilerine arzı şükran ede
rim. Kardeş Yunan milletinin büyük 
ve birleştirici şefi haşmetli kral haz
retlerine hürmetle tazimlerimi arzet
mek benim için büyük bir saadettir. 
Bu vazifeyi burada ve bilhassa güzel 
payitahtınızda ifa etmekten duydu
ğum zevke payan yoktur. Kendisine 
daimi saadetler diler ve şevket ve a
zametlerinin payidar olmasını te
menni ederim. 

Sözümü bitirirken ebedi olarak 
devam edeceğine emin olduğum 
Türk - Yunan dostluğu için ''Yaşa
sın bu büyük dostluğumuz" derim.,, 

Atina, 27 (A.A) - Atina Ajansı 

blldiriyor: 
Bütün gazeteler, Türkiye Başveki 

li ile Hariciye Nazınnın Yunanista
na gelişlerini selamlamakta, hudut
tan A tinaya kadar halkın samimi ve 
hararetli hüsnü kabulünü tebarüz et 
tirmekte ve easen Metaksasın Anka 
radan dönüşünde Yunanistanın herta 
rafından Elen Başvekiline gelen ha· 
raretli mesajlar ile tasvip edilen 
Türk - Elen mütemmim anlaşma
sının bu suretle bir kere daha halkın 
yüksek tasvibine mazhar olduğımu 
kaydetmektedir. 

Başvekil Celal Bayann Anadolu 
Ajansına ve Atina Ajansına vermiş 
olduğu beyanatlan da uzun uzadıya 
tefsir eden gazeteler, ayni zamanda 
Türk vekillerinin huduttan Atinaya 
kadar bütün yolda gördükleri muh
teşem hüsnü kabul ile bütün istas
yonlarda yapılan heyecanlı tezahür 
ler hakkında tafsilat vermekte ve 
Dedeağaç, Gümülcüne, lskeçe, Dıra
ma ve diğer şehirler belediye reis
lerinin nutuklarını neşretmektedir. 

Proia gazetesinin hususi muhabiri 
nin bildirdiğine göre, halkın bu ha
raretli ve samimi hüsnü kabulünden 
pek ziyade mütehassis olan Başvekil 
Celal Bayar, "Bu tezahürleri iki mem 
leket arasındaki dostluk ve ittifakı 
tasdik eden hakiki bir halk referan
dumu teşkil eylemektedir!• demiş -
tir. 

Messaje Daten gazetesi diyor ki: 
"BB. Celal Bayar ve Rüştü Arasın 

milletimizle temas halinde olarak ge 
th'dlJi 24 saat zarfında Türk devlet 

Metaksasın Nutku • 

" Yeni Pakt, Türk - Yunan 
Birliğinin Şumulünü 

ifade Eden Mühim Bir Vesikadır" 
Atina, 27 (A.A.) - Aüna ajansı 

bildiriyor. 
Elen Başvekili B. Metaksas, Tür

kiye Başvekili Celil Bayar ve Hari
ciye Vekili doktor Tevfik Rüştü A
ras şereflerine bu akşam büyük bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafeti parlak 
bir kabul resmi takip etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru Baş

vekil General Metaksas aşağıdaki 

nutku irat etmiştir: 
"Bay Başkan, 

rette ilave olunan yeni bir muahede 
daha aktedilmiştir. Ben, bu muahe
deye, sizin ve B. Arasın imzalarını
zın yanına imzamı atmış olduğum -
dan dolayı kendimi bilhassa bahtı -
yar addetmekteyim. 

Bu muahede birliğimizin bariz vas 
fi olan sulh azmile ve geçenlerde müt 
tefik devletler arasında vukubulup 
Antantımızın son toplantısında - ki 
bu muahede o esnada parafe edil -
mişti - teyit olunan noktainazar tea 

Yunanistan, benim vasıtamla, ~ tilerinden doğan şuurlu zihniyetle 
len - Türk dostluğunun hararetli 'tasarlanmıştır. Şurasını kuvvetle ve 
öncüsü olan dost ve müttefik Türki- tam bir hulusla kaydetmek isterim 
ye hükumetinin reisine ve ismi an- ki, bu metnin tehdit edici hiçbir he
tantımız tarihinin her sayfasında defi yoktur. Hiçbir kimse aleyhine 
yazılı bulunan onun güzide mesai müteveccih değildir. Bu metin, Bal
arkadaşı Hariciye Vekiline en sami· kanların nazımı olan muslihane an-
mi ve en hararetli bir surete selam- laşmalar serisinde diğer bir 
lıyarak hoş geldiniz der. Bu selamda vesikadan ibarettir. Ancak bu 
bütün Elen milletinin astı Türk mil- muahedenin, sulhün muhafazası hu
letine karşı duyduğu kardeş sevgi- susundaki ehemmiyeti yanında, yük 
sini bulmanızı rica ederim. sek manevi bir şumülü de vardır. Bu 

Mesut bir surette katedilmiş ve muahede, Yunanistan ile Türkiye a
zengin başarılarla bezenmiş bir yola rasındaki bağlann ne kadar derin ve 
atfmazar etmek kadar memnuniyet sıkı ve iki memleketin, birliklerini 
verici pek az şey mevcut bulunduğu her zaman daha ziyade sıkılaştırmak 
kanaatindeyim. Biz Elenler ve Türk arzularının ne kadar büyük olduğunu 
ler, menfaat ve hissiyattan mürek • bir kere daha isbat eder. Bu muahe
kep çifte temel üzerine sağlam su- de, müttefiklerimiz ve Romanya ve 
rette tesis edilmiş müşterek eserimi- Yugoslavya ile tam bir mutabakat 
zl iftiharla seyredebiliriz. içinde tahakkuk ettirilmiş olduğun-
Dostluğumuz, sekiz senelik hayatı dan antantımızın dört devleti arasın 

esnasında dtarmadan fazlalaşan kuv- da bütün noktalarda getıfş ve sami
vetinin emreylediAi- ve hikmet ve al ml teşriki mesaide tebarnz ettirir. 
yaseün ~nlnş*ır,dığı pıüteakip Yeni muahedemiz hayırlı alamet
merhaleler katetmiştir. Başlangıç ler içinde doğmaktadır. Son zaman
teşkil eden 1930 paktı, 1933 paktı ile larda Avrupanın üzrine çöken endişe 
geniş1etilmiş ve bir sene sonra imza- başgöstermiştir. Bıalkan antantını teş 

lanan Elen - Türk Entente Cordiale'i havası yerine mesut bir ferahlık dev 
bugün yarım adamızı hayırlı gölgesi resi başgöstermiştir.Balkan antantını 
ile kaplıyan muhteşem binanın, Bal teşkil eden devletler gibi azimkar 
kan Antantının temellerindeki en sulh devletleri bundan bilhassa mem 
mühim unsurlardan biri olmuştur. nun olurlar. 
Yunanistan, Rumanya, Türkiye ve Hele Şarki Akdeniz hususun
Yugoslavya, bu tarihtenberi, ayni da Yunanistan ve Türkiye bu mınta 
sulh ve terakki azmile mütehassis bu kada sulhün resanet buluşunu daima 
lunan ve tam ve müessir bir ahenk sevniçle karşılarlar. Çünkü bir sulh 
gösteren sıkı ve kuvvetli bir blok havası içinde Elen-Türk birliği daha 
teşkil etmi§lerdir. Birliğimizi canlan- süratli ve daha tamam bir semere 
dıran zihniyetin yeni bir bürhanı o- verir. 
larak, güzel hükumet merkezinize Memleketimizde nasıl ebediyen pa 
yaptığım ve hatırasını kalbimde dai- yidar olacaksa sulhün dünyada da 
ma canlı olarak sakladığım ziyaret • kati olarak hüküm sürmesini hara
lerimde bana karşı yapılan heyecan retle diliyerek Türk milletinin bü • 
h tezahürleri de kaydeylemeliyim. yük Şefi Atatürkün sıhhatine dost 

Bay Başkan, ve müttefik Türkiyenin itila ve refa 
Elen-Türk Birliği yolunda mühim hına sizin ve nazik zevcenizin saadet 

bir adım daha atmış bulunuyoruz. lerine, Türkiye Hariciye Vekilinin 
Memleketlerimiz arasında, 1930 ve 1 ve bütün misafirlerimizin saadetine 
1933 muahedelerine mes'ud bir su - ; kadehimi kaldırırım. -···? 
adamlarına karşı gösterilen samimi 
ve hararetli tezahürler, bizim için 
pek tabiidir. Türk - Elen antantı, 
şarkta ve Balkanlarda daimiliği te
min edilmiş olan bir vaziyetin temel 
unsurunu tefkil etmektedir. lki mem 
leket zimamdarları, bugün, üzerinde 
çalıştıkları eserin inkişaf etmekte ol
duğunu görmek ve bu eserin her iki 
milletin tasvibine istinat eylediğini 
hisetmekle memnundurlar. Kendisi
nin de söylediji veçhlle Türk - E-
len yaklaşmasının ilk günleri işçi

lerinden biri olan B. Celfil Bayar, bu 
tasvibin gittikçe artan kuvvetini öl
çecek bir vaziyette bulunmaktadır. 

Bugün öğleden sonra imzalanacak o
lan Türk - Elen munzam paktı, Baş 
vekil Metaksas'ın Ankara dönüşün
de bütün Yunanistanda yapılan tas
vip tezahürlerine vesile teşkil eyle -
mişti. Halk tarafından Türk Başv& 
kiline yapılan hümü kabul, bu halk 
tasvibinin ikinci bir teıahürüdür.,, 

Proia gazetesi diyor ki: 

'Türk - Elen anlaşmaları, her iki 
miltetin hakiki ve daimi menfaatle
rini müdrik bulunduklarını bildirir 
ve bunun birer tezahürünü teşkil ey
ler •• 

Y aııyan bir hakikatin 
açık ilcu:leleri 

Başvekil B. Celal Bayarın Anado
lu ve Atina ajanslarına verdiği beya 
nah tefsir eden Katimerini diyor ki: 

"Türkiye Başvekilinin sözleri ya
pyan bir hakikatin ifadeleridir. Çün 
kü, Yunanistan ve Türkiye, kendi em 
niyetini pek mükemmel bir tesanüt 
zihniyeti ile müdafaa eden bir tek 
devlet teşkil eylemektedir.,, 

Elefteron Vima diyor ki: 

"Bugünkü ziyaret Türk zimamdar 
larının şimdiye kadar Atinaya yaptık 
lan bütün seyahatlerin en ehemmi -
yetlisidir. Ayni derecede ehemmiyet 
li olan bir tek ziyaret daha vardır, 
o da Elen Başvekilinin Balkan An -
tantı konseyinin içtimaına rivaset 
etmek ve yeni Türk - Elen P;ktım 
parafe eylemek üzere Ankaraya yap 
tığı son seyahattir. Bugün imzalana
cak olan munzam anlaşma, iki mem 

leketi biribirine bağlıyan bundan ev 
velki diplomatik vesikaların tabii mü 

temmimidir ve Elen - Türk ittifakı
na, Balkan Antantı çerçevesi dahilin 
de tam kuvvetini ve bütün tabii ge
nifil,i!fni vermektedir.,, 

BULMACA 
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Kırşehir Mıntakasında 
Bir Zelzele Daha Oldu 

(Bara ı incide) 
Rasathane, üniversite, maden tet

kik ve arama enstitüsü ilim heyetle
ri tetkiklerine devam ediyorlar. 

Adana, 2\ (TAN) - Adananın Bah 
çe kazasının şimal köylerinde bugün 
bir zelzele hissediJdi. Toprak çökün-

YARDIM 
LiSTES·i 

tüleri ve bazı binalarda çatlaklıklar Kırşehir felftketzedeleri için açtığı-
A oldu. Zelzele mıntakasının buraya mız yardım liııteslne iştlrAk eden ve 

.-~~~:;:.ı~.ı..1'"""'~1 inm' l 'ht' l' k d yardımlarını dün idarehanemlze ya-
BUGUNKU BULMACA ış o ması ı ıma ı arşısın a, 

h 
tıran okuyucularımızın isimleri aşa-

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 alk korku ve telaş içindedir. ğıdadır: 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

SOL DA N SA GA: 

ı - içki yeri 
2 - Küçük sofa - Su (yabancı dil) 
3 - Yıkanmaya yarar bir nevi nebaU 

madde - Yumurta 
4 - Bir cilt hnstalığı 

5 - Bapız kış - Erkek adı 

6 - Aşikar • Yumru 
7 - Erkek adı - Bir Aza - Mqanın ya. 

rısı. 

8 - Bir nevi barsak hastalığı • Emir 
9 - Birkaç renkli - Elemiye yarar. 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)- 1 

Bugün burada saat 12,45 te hafif (YEDiNCi LiSTE) 
bir zelzele oldu. Sarsıntı kısa sürdü. Lira K. 
Şehirde hissedilmedi. ı - -
.1 ki köy halkı biribirine girdi 1145 39 

20 00 
Dünkü yekün 
Galatada Voyvoda hanında 
Tahsin Gümrükçüoğlu 
Alyans sigorta şirketi mil
düril Tahsin Gök ve şürek 
Alyans sigorta şirketi Ha
yim Maravant 

Kırşehir, 27 (TAN Muhabirin-
den) - Bugün Mucur kazasına bağ
lı Acioz ve Kepez köylüleri arasında 
bir su meselesinden münazaa çıktı. 

İki köy halkı silahla biribirlerine gir 
diler. Kepez köyünden Halil İbrahim 
yaralanarak öldü. 
Jandarmanın müdahalesiyle hadi

se bertaraf edildi. Halil İbrahimin I 
kimin kurşunu ile öldüğü tahkik edi 
liyor. 

Kırşehir, 27 (Tan muhabirinden)
Kırşehir vilayeti dahilinde ve köyle 
rindeki hasarata ve insan kaybına ait 
bilinço şudur: 

140 ölü, 94 yaralı vardır. 2688 ev 
tamamen, 1026 ev kısmen yıkılmış-
tır. 2323 evin dıvarlan çatlamıştır. 

Kukinde zelzeleden birçok 
köyler harap oldu 

10 00 

5 00 

5 00 Alyans sigorta şirketi Al
bcrt Moel 

2 00 Hnsırcılarda No. 72 şekerci 
Hasan Nazmi 

10 00 Hasırcılarda No. 83 Adil 

4 51 

2 00 

10 00 

25 00 

50 00 

Erean 
Mudar.ya Ahmet Rüştü ço
cuk yurdu talebeleri (pos
ta ile) 
Bayramiç foto İsmail Hak· 
kı (posta ile) 
Tahtakale Menaşe hanında 
avukat Marko Nahun 
Mühendis kimyager Fuat 
Mehmet Mlrel 
İstanbul Alacahamam boya 
tüccarı Ana\i ve mahdwn-
ları 

10 - Genişlik - Sorgu edatı - Erkek adı 

YU K A RIDAN Al}AG I Y A: 

1 - Yabani bir ot 
2 - Büyük - Çağbyan 

Keskin. 27 (TAN) - Son zelzele 
Keskin kazasında da büyük tahribat 
yapmıştır. Cebrailli, Konursnrılar, 

3 - Yüksele eşya konmasına mahswı - Takazlı Göçbeyli, Cirit obası, Efendi 
köyü, Ceceli Köşker, Göztepe, Beş-

2 14 Balatta 55 incl okul 4 S. 
talebeleri 

Dil 
4 - Renk - Millk - Bir şeyin nihayeti ler, Sefli, Kayalak Salaklısı, Halıtlı, 
5 - Hayvanın zayıfına denir _ İzaz et- Çamura batmaz, Tavaözü, Hayalli, 

Halayda Seçi 
mek. 

6 - Bir nakliye idaresi 
7 - Bir sebze 
8 - Eserler - Göz rengi 
9 - Hatve - Bir Aza 

Karakoyunlu köyleri tamamen ha -
rap olmuştur. Doğanay köyündeki 
evlerin yüzde 98 i, Cermi müminli 
köyünde yüzde 80 i, Cefalı köyünde 
yüzde 40 ı harap olmuştur. Takazlı 

Bu bürolara komisyon azal 
dan birer kişi riyaset etmekte, 
maatlerden birer aza da iştirak 
mcktedir. 

10 - En büyük hayvan - Rabıt edatı köyünde 4 ölü, 5.-..,. ağır yaralı, Do
Biirolarm vazifesi, birinci m 

hiplerin kaydı ve ikinci müntehi 
rin seçilmesidir. Ayrıca her büroll 
yanında biru de inzibat bürosu 
rulmu p ur. F•k•t. intih•p btuo. 
isi muvafakat etmedikçe, inzibat 
rolan silahlı kuvvet kullanamı1' 
caklardır. İntihabı ihlal edenler 
vakkaten tevkif edileceklerdir. 

11 Atina Bayram 
Sevinci içinde 

( Bqı 1 incideJ 

Yunanlıların Türk doııtlulu 1alnız 

siyasi menfaat iştirakinden doğmuş 

sevgi değildir. Burası Türkiyenin bir 
parçası gibidir. Yunanistan kendisini 
Türkiyeye o kadar yakın, o kadar bai 
lı buluyor. 

İki gündenberl, bütün Yunan mat
buatı B. CelAl Bayann ziyareti vesi
lesilc dostluk hakkında yazılarla dolu 
dur. Sokaklarda ve gazetelerde Türk 
ve Yunan bayrakları, yanyana bu 
dostluğu selAmlamaktadır. Ve nihayet 
bugiln saat 18 de iki memleketJn 
Başvekilleri bu samimi dostluğun 

maddi bir ifadesi olan ve ikl devleti 
birlblrine ittifakla bağlıyan vesikayı 
imzaladılar. Akşam da bu mesut hAdl 
seyi bilyük bir suvarede tesit ettiler. 

B. Cellıl Bayar, çok mOteheyyiçti. 
Gördüğü samimi istikbalden duydu
ğu heyecan yüzilnden okunuyordu. 
İmza merasimi esnasında yanımıza 
geldi, hatınmızı sordu ve bize lhtl- / 
sularını anlattı: 1 

- Ben, dedi, halkın duygusunu an
lamakta az çok tecrübe sahibi oldu
tuınu zannederim. Fakat, bu kadar 

1 
candan bir hilsnOkabuUl ilk defa görü 
yorum. 

Tezahilrattaki samimiyeti duyma -
mak, görmemek mümkün değildi. Hü 
kCtrnetin de bu tezahüratı hazırlamak 
ta muvaffakıyetl vardı. Fakat, bu te
zahüratta mlllet te ve hilkömetln ar
zu ve duyıusunun birlestili görillüyor.I 

M. Z ekeriya 

Mezbahada Kes.men 

Kasapllk Hayvanlar 
Evvelki gün şehrimize Anadolu ve 

Trakyadan 397 beyaz karaman, 245 
dağlıç, 78 kıvırcık. 2552 kuzu. 629 
süt kuzusu, 34 oğlak, 183 şark öküzü, 

42 öküz, 11 inek, 15 dana, 6 manda 
ile 12 malak getirilmiş ve Hayvan 
Borsasında satılarak mezbahaya gön 

derilmiştir. Karamanın kilosu orta 
fiyatla ayakta 26,21, dağlıç 26.17, kı 
vırcık 25,01, kuzu 26,10, süt kuzusu 
24,05, oğlak 15, inek ve öküzler 

15,58 - 17,50 arasında, danalar 
13,42, manda 12,42. malak 13 kuruş 
tan verilmiştir. M 

ğanay köyünde iki yaralı, Halıtlı da 
bir ağır yaralı vardır. Birçok hayvan 
telef olmuştur. Felaketzede köylüle
re 100 çadır dağıtıl~ıştır. 

Kırfehirlilerin tefekkürü 
Ankara, 27 (A.A.) - Kırşehir be -

lediye reisi, Kırşehir C. H. P. başkanı 
Kırşehir Halkevi başkanı, Kırşehir 

Kızılay başkanı ve Kırşehir Çocuk 
Esirgeme Kurumu Başkanı imzalari 
le aşağıdaki telgraf alınmıştır. 

Vilayetimiz muhitindeki yer sar
sıntısı dolayısile Kırşehir halkının 

Bazı müfsitlerin "Sancak ıı 

dairelerinin tezkeresini taşımıy 

seçime ı-iremiyecelder,. ıeldi11 

propagandaları üzerine kontrol 
yeti reisliii, buna ltizum olma 

maruz kaldığı acı felaketlerden mü- nı, Sancak halkından bulundu 
tevellit kederlerimize iştirak ve sız- ispat ettecek herhangi bir v 

lıyan kalblerimizi teselli ve nakdi nm kafi geldiğini ilin etmiştir. 
yardımlarını da ibzal etmekte olan 
kurumların ve bütün yurttaşların 
gösterdikleri büyük alakalardan do- hile kanşırsa, bürolardaki 
layı, Kırşehir halkı pek çok sevinç reislerinin itiraz haklan t•n1ın11.-• 
duymuş ve büyük milletimizin, yüce 
atamızın varlığına dayanarak bu e
lemli günleri de atlatacağına emin 
olarak teşekkürlerinin bütün ku -
rumlara ve yurttaşlara iblAğını Ana
dolu ajansından dilemiştir. 
Fellılıetz.edelere yardun için 

bir komi.yon toplanıyor 
Zelzele mıntakasındaki felaketze

delere yardım yapmak üzere, bugün 
vilayette büyük bir komisyon topla
lanacaktır. Komisyona vali ve bele -
diye reisi Muhittin Ustündağ baş
kanlık edecektir. Şehrimizdeki yar
dımlar devam etmektedir. Dün de 
Kızılay Eminönü şubesine muhtelif 
vatandaşlar tarafından 210 lira yatı 
nlmıştır. Kızılay Eminönü kaza ko
lunun açtığı yardım listesi günden
güne kabarmaktadır. Teberruda bu
lunacak vatandaşlann, parayı mak
buz mukabilinde yatırmaları hatır -
latılmaktadır. 

Kadıköy kız ortaokul talebesi de. 
aralarında topladıkları 56 lirayı dün 
Ankara Kızılay merkE-zine gönder • 
mişlerdir. Çatalcada da bir yardım 
komisyonu kurulmuştur. Çakıl köy 
halkı, 18 lira teberru etmek suretile 
diğer Çatalca köylerine örnek olmuş 
lardır. lzmirde de halkı yardıma da
vet için, vilayetçe bir beyanname neş 
reredilmiştir. Her tarafta teberru -
lar başlamıştır. Zonguldakta da, yar 
dım için toplanan komisyon şimdiye 
kadar iki bin lira teberru kabul et
miştir. Halkın alakası devam etmek 
tedir. 

* Ankara, 27 (A.A.) - Macaristan 
hariciye nazın B. de Kanya, Irak ha 
riciye nazın B. Tevfik Essüveydi, 

tır. 

Hataylılann bitaraf komisyo ... 
lan itimatlan büyüktür. 

Harl~ten Az Llmo• 
Geliyor 

Piyasamıza son hafta içinde 
az limon getirilmiştir. Limon 
yatı artmakta olduğundan fiyl 
henüz düşmemiştir. İtalyadan 
len 504 tanelik sandıklar 850 
tan aşağı verilmemektedir. 
limonlarının da 504 tanelik o 
sandığı 800- 950 kuruş arasın 
Yerli limonlar arasında fiyat 
mesi olmamıştır. 360 lık san 
630-650 kuruş arasında ve 3,0 
büyük limonların sandığı 630 
tan satılmıştır. 

Suriye hariciye nazırı B. 
Cabiri, Afganistan hariciye il 
Fayz Muhammet Han, Mısır 
nazırı B. Abdel Fattah YehiB-~ 
hariciye nazırı vekili B. Adle. 
kenderun ~ncağı seçim ko 
ikinci reisi B. Secretan, Kırşetıit 
zelesi dolayısile hariciye vekili 
fik Rüştü Arasa taziye tel . 
çekmişler ve hariciye V ekaleU ,ı.'. 
li Şükrü Saraçoğlu bu telgr~ 
vaben Cümhuriyet hükiune 
şekkürlerini bildirmiştir. 

Amerika maslahatgüzarı 
Vekaletine bir mektup gön 
Amerika hariciye nazırı "8_1.d 

bulunan Amerikan büyük el~ 
mına Kırşehir zelzelesindetl 
taziyede bulunmuştur. 
İspanya maslahatgüzarı da 

ye Vekiletine gelerek hük'l 
tessür ve taziyelerini bild 
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~STANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 

D. No: 

2394 

2631 

2898 

3196 

2616 

3826 

4198 

4253 

4282 

4650 

4805/ 8 

5070 

Semti ve Mahallesi Sokağı 

Ayvansaray Atik Mus- Bostan 
t afn Paşa 

.Kemerburgaz Çeşme Meydanı 

Büyük dere Mandra Bağlan 
Mevkii 

Üsküdar Yenimahalle Nuh kuyusu 
Cad. 

Hasköy Turşucu Tataroğlu 

Çengel köy E . Abdi oğlu 
Y. Abdi Paşa 

Eminönü Ahıçelebi Yemiş iskelesi 

Tarabya E . Beyoğlu Cad. 
Y. Şalcı 

Üsküdar Yenimahalle E. Papas 
Y. Selamet 

Büyükdere E. İskanavi 
Y. Hacet 

Eyüp İslam Bey İsltımbey cad. 

Heybeliada E. Çınato 
Y. Çığıt ve 
Kömürcü Çıkmazı 

Emlak No: 

E. 4 Y. 4-6-8 

Tapu: 14 
Vergi: 12 

E. 15 
Y. 13 

E. 233 
Y. 281 

E. 18 

E. 30 
Y. 40 

E. 11 Y. 9 

E. Y. 5 

E. 32 
Y. 38 

E. 14 Mü. 
No.taj: 18/ 1 

41 Mü. 

13-15-17 
ve 3 Mü. 
Ada: 59 

Parsel: 16 

Cinsi ve Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K. 

Ahır, Dolaplı kuyu 
ve yemiş ağaçlarlyle . 

Tapu kaydında ya
zılı iki rubu masura 
suyu müştemil 4 dö
nüm bostan 
143,50 metre arsa 

12 dönüm tarlanın 
7/16 His. 
Oda, Matbah, iki ku

3680 Kapalı 

zarf 
80 . Açık ar

tırma 

110 ,., 

yu ve bir sarnıcı müş 1000 
temil 686 metre arsa 

Kapalı 

zarf 
60 Açık ar

tırma 

90 metre arsa 

86 metre arsanın 
'His. 40 .. 
Üstünde iki odası o-
lan kagir dükkanın 1430 Kapalı 
6/25 His. zarf 
Ahşap hanenin 210 Açık ar-
1/6 His. tınna 
Bahçeli ahşap hane 160 ,., 

280,80 metre arsa 570 n 

384 metre arsanın 
1/6 His. 40 .. 
581,50 metre 4 kıta 
arsa 680 

" 
11 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 9-5-938 tarihine 

düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münh;ısmın gayrimübadil bonosiledir. 

a 
- ----- - ·- --------.-- - ~ 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli Ilk teminat 

Lira Kr. 
680.00 

Lira Kr. 
51.00 

Eksiltme gün ve saati 

2 000.000 

153 Metre 
75 Metre 

2000 Metre 
5000 Metre 

278728 Adet 
45768 ,, 

500000 
" 101536 
" 79910 Çift 

Metre Boz maka-
ra ipliği. 

Kırmızı Çuha 
Mavi çuha 
Kurşuni astar 
Astarlık bez 

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

726.75 
356.25 
600 

1200 

2883.00 
1449.39 

75.97 
500.00 
345.22 
79.91 

2450.49 

81.23 

135.00 
-
216.23 

183.79 

4 Mayıs 938 Çarşanba günü saat 
10 da 

4 Mayıs 938 Çarşanba 
saat 14 de 

4 Mayıs 938 Çarşanba günü saat 
15,30 da 

l - 938 senesine sari mukavele akdi suretiyle yukarıda cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat
l~rı ynzılı on 1talern dik'im malzemesi 4 Mayıs 938 de hizalarında gösterilen saatlerde Istanbul Gedikpaşada
ki J. Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu levazıma ait şartnameler her gün komisyonda görülebll ir. 
3 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup ve ya makbuzları ve 2490 sayılı ka-

nunda yazılı vesikaları ile Gedikpaşadaki J. Satınalma komisyonuna gelmeleri. "2190 --- ,, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

l\ASA: 
AKTiF. 

A~~IN: Safi kilogram 17.150.554 
"NKNOT 

Up/\KLIJ( 

l>ahlJdeki Muhabirler: 
1'!irk lirası 

11
artctekf Muhabirler: 

A~'flN: Snft kilogram 9.054.614 

d .. 
1ına tahvili kabil Serbeaı 
ovbıcr 

o· 
. ıter dövizler ve Borçlu idi· 

f lll& bakiyeleri 

~e 'l'a.lıvUlerl: 
l>eruıı 
~ te edl, evrakı nakdiye 

rııııtı 
~an un 
l'lJı un 6 - 8 lncl maddele-• .:ı tevfikan buıne taraimda.a 

tedlyaı 

Senecıat Otizdanı. 
li.\z • 
'rıc!~~ BONOLARJ 

t. ~ SENEDAT 

baa. ve TabvtJat CUzdaru 

it <Deruhde edıleıı evrakı ııak 
- (di1eıun karııtıtı ~abam ve 

a _ ~'I'abvılit{itibari kıymetle) 
erbeıt esham ve tabvılit 

.\ ""1.ı.aar: 
ltltııı 
l'tııvu;• Döviz Ozerlne 

lfı.._ · t Uaerıne 

&{~•l'ları 
lllt~. .. 

22 - Nisan - 1938 Vaziyeti 

24.123.625,82 
20.534.844, 
1.246.560,94 

650.946,58 

12.736.038,32 

16.706,66 

19.986.200,25 

158.748.563,00 

14.455.059,00 

3.000.000, 
44.922.826,84 

38.799.231,58 
7.012.010,86 

54.900,61 
7.231.284,52 

PAS1F. 
Lıra Sermaye 

Dıtiyat Akçesi 

45.905.030,76 Ad1 ve fevkaJJ.de 
Huıuıl 

650.946,58 Tedavüldeld Baııknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Knnunun 6 - 8 inci maddelerl
ne tevfikao ba.ııne u.rafmdao 
vlki tediyat 

Deruhde edi, evram ııakd170 
32.738.945,23 bakiyesi 

Karıılıiı tamamea altm olarak 
illveten tedavWe naedilea 
Reealront mukabili illveten tec2, 
vazd. 

144.293.504,- Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhtidatı: 

Altına tahvili kabil dövtaler 

47•922.826,84 Diler dövizler Ye alacUh Jdl.. 
ri~ bakiyeleri 

45.811.242,44 

7.286.185,13 
4.500.000,-

13.988.425,07 

Muhtellfi 

Yekiln 343.097. lOG,05 

2 Mart l 933 tarihinden itibaren 

l 2.105.l 72,40 
4.516.007,70 

158.748.563,001 
14.455.059.00 

l 44.293 .504 .-

19.000.000, 

Lira 
15.000.000,-

6.621.180,10 

ıs.ooo.ooo,- 176.293.504,-

16.587. 746,97 

l.404,50i 

32.989.645, 75 32.991.050,25 

95.603.624, 73 

Vf'kfuı 343.091.106,05 

Iskonto haddi % Slf2 Altın üzerine avanı % 4~ 
lstQ:-:-b-----------------------:----:-----

ıd " ul P. T. T. Müdürlüğünden: Fatih sulh 3 üncü hukuk mahke-
at-e ih . mesinden: 38-583 Fatih Atpazan 

açık elts· tıyacı için 9 Kalem muhtelif ebatta Fabrika tahtasının alımı Mutaflar C. 42 sayılı hanede otur-
lS de 13~1t.~eyc konulmuştur. Eksiltme 13 - 5 - 1938 Cuma günü saat makta iken 6-3-38 tarihinde Ba
ll-ıütQ§eJtı~Uk l>Ostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde kırköy Emrazı Akliye hastanesine ya 
J 5 11;il alını b 1 tırılan Veli Kayahanın hacri ile ken 42 lir Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen ede 
· a, ntuv k disine bilümum umuru vesayeti ifa 8111

1 gölb\ k a kat teminat 115 lira 65 kuruştur. İsteklilerin şartname- etmek üzere ayni evde mukim karı-
de e ve ntuvakk ., k .. l .. 1 . 

tl'l~~u .. at teminatlannı yatırma uzere ça ışma gun erın- sJ Sinem Karahanın 20-4--938 ta-at· r Mud- ·· _ 1tıde de 'l'i Urlü'k idari kalemi levazım kısmına, eksiltme gun ve sa- rihinden itibaren vasi tayin edildiği 

TASHIH: 16-4-38 tarihli nüs
hanın 10 uncu sayfasında çıkan Em· 

niyet Sandığı ilanının borçlu ölü Hi
dayet varislerine ait kısmında adres 
Mude Duriye şeklinde çıkmıştır. As
lı Caferağa mahallesi Moda Devri
ye sokağı olacaktır. 

1 

Entı f55111 ILACIDIR 1 

No. 270210 

No. 270211 

No. 270212 

No. 270213 

No. 270214 

Nn_ 77071~ 

1 1 

biri 

Malatyah Bay Falirl 
- Erzincan şarkısı - Ayşem gider su yüZUnde 
- Halk şarkısı - Elinde altın şamdan 

Bay Refik. Baıaran 
- Halk şarkısı - Şen olasın Ürgüb 
- Halk şarkısı - Manavgat yollan 

Avanoslu Bay Salcihaddin 
- Halk şarkısı - Ak koyun meler gelir 
- Halle şarkısı - Suya gider has gelin 

Erzincanh Bay Sallli 
- Erzincan şarkısı - Gül koydum gül tasını 
- Erzincan şarkısı - Havuz başının gülleri 

Urfah Bay A. M. 
- Urfa Sünbülesi - Felaket dideler 
- Urfa tecnisl - Sevdim bu küçük yaşta 

Kanuni Bay Ahmed 
- Rast taksim - Kanunla 
- Hicazkar taksim - Kanunla 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piyangosu 

Birinci Keıide: 11 • Mayıs • 938 dedlr. 

Büyük ikramiye : 4 o. o o o Liradır ... 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

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

Şimdiye kadar binlerce klılvl zengin eden bu 
piyangoya iıtirak etmek ıuretile ıiz de taliinizl 
deneyiniz. 

caret Odası vesikalariyle Komisyona müracaatları. (2380) ilan olunur. (7223) 

Sahibi ve·, umumi neşriyatı idare l 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze , 

1 
tecilik ve Neşriyat Türk Ltmltet Ştr· ı 
keti Basıldığı yer TAN Matbaası. .. _________ ı ______________ ı 



ız-=================================================== TAN 28 -4 - 938 

30 Nisan Cumartesi Günü ... 

BEDAVA SiNEMA 
MODERN T U R Ki YE MECMUASI 
30 Nisan Cumartesi günü çıkacak onuncu aayuı terefine 

• TAKSiMDEKi TÜRK SINEMASINI 
Karilerine tahsis efmeğe muvaffali olmuıfur. 

O gün 9aa.t 12,30 da mecmuamı:zı okuyan her kariimiz mecmua
D112m son sahifesindeki kuponu mecmua ile birlikte kapudaki 

memuru mahı-muna ibraz ettiğinde 

Sinemaya Meccanen Dahil Olabilecektir. 
Program : ÇiFTE KUMRULAR - Lilian H&nrey ve Henry 

Garat. Bundan ba.tka komik, dünya havadisleri ve 
zengin proıram. 

30 Nisan Cumartesi CJÜnÜ mecmuamız 1 O liuruJtur. 
Unutmayınız, timdiden bayiinize tenbih ediniz. • 

NERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler; uyku· 

suzluk. baı ve yarım baş ağrısı, baş dön· 
mesi: baygınlık, ~arpıntı ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsızhkları giderir • 

Is: 2 ncı iflas memurluğundan: 

Galattada evvelce Ada hanında 10 
No. da oturmakta ve derici, kösele -
cilikle meşgul bulunmakta olan Ni
ko ve Koço Canbezdinin iflası 27-
4-938 tarihinde açılıp tasfiyenin a
di şekilde yapılmasına karar yeril
miş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
i~tihkak İddiasında bulunanların ala 
Cllklannı ve istihkaklarını ilandan 

ı 
bir ay içinde 2 nci iflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasalan ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi 

, eylemeleri. 
1 2 - Hılruına hareket cezai mesuli
yeti müstelzim olmak üzere müflisin 

MEYVA y·uzu 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
lSTlHSAL EDiLMiŞ TABU BiR MEYVA TOZUDUR. 

Eımalsix bir fen harikası 

e>ldoğundan tamamen taklid edDebO 

ınesf mtimktbı değildir. Razımstzlığı 

mide yanmalanm, eqDDderfnl ve 

ımwınld lnkıhazlan giderir. Ağız ko 

msuau izale eder. Umum! hayatm 

ntlr.amstzlıklanm en emin ılll'ette 

ı51ah ve tn8811a hayat ve canlrııtı 

~er. 

INGILIZ KANZUK rezANES1 

BEYOOLU. JSTANBUL 

borçlarının ayni müddet içinde ken-
dilerini ve borçlarını bildirmeleri. r 

3 - Müflisin mallarını her ne sı- { 
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakla-
n mahfuz kalmak şartile bunlan ay-

ı 
ni müddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse makbul maze 

1 
retleri bulunmadıkça cezai mesuliye 

1 

te uğrayacakları ve rüçhan hakların 
dan mahrum kalacakları. 

4 - 6-5-938 tarihine müsadif 
cuma günü saat ( 11) de alacaklılann 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair kim 

, selerin toplanmada bulunmıaya hak 
lan olduğu ilan olunur. (7231) 

İstanbul birinci Ticaret mahkeme
sinden: Albert Kapuano tarafından 

740 liranın tahsili hakkında Balatta 

1 
Karabaş mahallesinde Salhane soka 
ğında 57 No. da E . Stefanidis ve şe
riki Güneş Tel çivi ve aksamı Ko
mandit şirketi aleyhine ikame eyle-

1 diği davadan dolayı halen oturduğu 
yer belli olmıyan müddeaaleyh şir
kete ilanen yapılan tebliğata rağ -
men mahkemeye gelmediğinden hak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı bnda~~pkManwrikrekm~~c 
Pazarhk ilanı. me 30-S-1938 Pazartesi günü sa

at 14 de bırakılmıştır. Müddeaaley-

' Sayın Bayanlar, Baylar ' 
Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku, ruha inşi
rah vcrçn, konuşurken etrafa satçığınız latif 

SEN-QEN .,:-:.. ve cazip rayiha ile karşınızda bulunanlan tes
- ~ -- ~ "'.; hir ile kendinizi sevdiren hakiki 

~~;~ S E N - S E N 
nam Amerikan mamulatı kullanınız. Susama
yı giderir, İÇKİ KOKUSUNU HİÇ BELLİ 
ETMEZ, sigara, sannısak, soğan kokularile 
TABİATEN AÖIZ KOKUSUNA MO'PTELA 
OLANLARIN saçtıklan nahoş ve müz'iç ko
kulan tamamen izale eder. 

Her vakit SEN - SEN kullanınız, yanınızda 
bulundurunuz. V ARLIÖINIZ ve GÜZELLt-

0.tNtz için el7.eID.dir. Eczanelerde, lavantacılarda, aktarlarda bu
lunur. 75 parçayı havi zarfı 8 kuruştur. 

• Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
-kullanmız. Binlerce hastayı kurtamu~tır. Eczanelerden isteyiniz. 

~ R O F i L A K S i N, __ 
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1-.... Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ~ 

Orman Koruma Genel Komutanhk 
Sa+.nalma Komisyonundan : 

l - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 3200 adet 
battaniye kapalı zarf usulile ihale 30-4-938 Cumartesi günü saat 10 
Ankarada Yenişchirde Komutanlık binasındaki Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

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

dan alınabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
ilan olunur. (2037) 

HaydarpaJa Lisesi Satınalma Kurumundan : nin mezkur gün ve saatte mahkeme-
Haydarpaşa Lisesinin el ile işler ve bozuk bir halde bulunan yemek ye gelmesi lüzumunu mübeyyin gı

yap kararı mahkeme divanhanesine asansörünün elektrikle çalıştırılması işleri pazarlıkla eksiltmeye konul-
muştur. asılmış olduğundan keyfiyet işbu i-

Pazarlık 3 Mayıs 938 Salı günü saat 15.30 da İstanbul Kültür Direktör- lan ile tebliğ olunur. <7222) 

lüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyon- ZA YI - Istanbul İthalat gümrü-
da yapılacaktır. ğündcn aldığım 28691 No. ve 22-3 

Tahmin bedeli 455 lira 40 kuruş ve ilk teminat 34 lira 16 kuruştur. İs- - 938 tarihli 456 lira 89 kuruşluk 
tckliler şartnameyi okulda görebilirler. makbuzu znyi ettim. Yenisini alaca-

Taliplerin cari sene Ticaret Odası veya ehliyet vcsikalarıylc birlikte ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Ka-
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. "2403., rabet Sevyan, 
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