
.ıCUMA 

29 
İş Aktının Feshi 
Medeni Hukukun Esaslan 

MÜELLiFi: 
NİSAN -

1938 5 KURU$ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

AVUKAT REŞAT ATABEK 
HUKUK DOKTORU 

Cihan, Universite. Aşet kitapevlerlnd e satılmaktadır. 

'---------------------------"' 
Londra Müzakereleri Atinada Tezahürat 
Almanya ile lşberaberliği 
lmkinları da Aranıvor 

Majeste Yunan Kralı, Dün 
Başvekilimizi Kabul Etti 
Ve Uzun Müddet Görüştü 

B. Çemberlayn 
.. 

Kök 
Salan 
Bir Fidan 

~lımet Emin YALMAN 

M illetlera.ruı münasebetler
de hergün türlü türlü 

tloatJuk tohumlan ekilir. Bwılar. 
de.n bir kısmı filiz bile vermeden 
rsilriir, gider. Kimi cılız tekilde 
lf~liz aürer. Kimi de yerini, muhi-

1~ ~yatar ~e yübeJi·r: 

. 'l'tirk - Yunan dostluğu, bu ne
:':_den bir fidandır. Butün dünya yü-
1~de, hele Avrupada; buna benzer 
.. ır fYi komşuluk, dostluk ve birlik 

1~?1eğine tesadüf etmek mümkün de
lmdir. 

I>üny,a, barışsız ve istikrarsız bir ;er halinde bulundukça harici dost,. 
;k~arın yarınına güven bağlanamaz. 
. u 1Stikrnrsızlık içinde dünyanın ha
~~~ her gün değişebilir. Milletler de 

8egışen havaya göre dümen tutarlar. 
tı ctıılarının işi gücü fmıat kollamak
t r. Uygun bir fırsat görünce mace
la heves.ine mukavemet göstcremez-cr. 

T- k 
ti· ur • Yunan dostluğunun kıyme 
~dünyada esen havalardan. deği
lk· §artlardan üstün kalabilmesidir. 
a~ memleketin münasebeti, fırsat 
Cı lllak ve macera devresini doyun
trı ~n. kadar, bıkınclya kadar' geçir • 
trı~Şlir. Bunun için acı bedeller öden 
fi~~ Unutulmaz tecrübeler netice -

e olgunluğa vanlmıştır. 

G Özlerimizi bağlıyan perde, bi
laı-ı ze biribirimizdeki başkalık -
de ~e _?Ynlıklan gösteriyordu. Per
t'tıitıgünun birinde düşünce biribiri -
~ n kalbinin yolunu bulduk ve 
ltQş~rliklcriınizi, yakınlıklarımızı 
derat tik. Şunu da gordük ki, mukad 

llu •rnız biribirine bağlıdır. 
~l. l3ır nnıayış günden güne genişle
~e hırı taraftan Balkan çemberi için 
~a Ue eştik. Yugoslavya ve Ruman
lrıııa it ~taber dünyanın kasırgala -
~o~. 7ı. bir tek cephe teşkil edi -
~o~ Stiklal azmimizi beraberce 
ln-1 ıya Ve bu- ··kı . l . . k-...., nı YU enn a etı ve o-

\7.ıı..., CVkiine dh . abd" . 
r1.1ıı-. uşmemıye, ınıız 

b· akllt ~ 
.it' ltonışuı~~nnlılarla ayrıca yakın 

Q:ının .tnü gurnuz var. Yakın bir ma 
:Yüıt bir §terek tecrüb 1 · d b ·· 
'Cl 1 dosııUk e erın en u-
~ lltdc11ız1 hızı doğmuştur. A-

da t·· etrafınd ile d" ı . Utlü t•· a ve tısa ı sa-

Vekillerimiz, Öğle Yemeğini Krabn Davetlisi Olarak Sarayda Yediler. 

Bir A tina Gazetesi "Türk • Elen Anlaşması Sulhün Zaferidir.. Diyor 

'/J. Hali/ak• B. Bone B. DalaJye 

iT am Görüş Birliği Var 
Dünkü Temaslarda Italya ile Müna

sebetler Meselesi Tetkik Edildi 
Londra, 28 (Hususi) - Fransa 

Başvekili B. Daladye ile Hariciye na 
zırı B. Bonet, bugün lngilterı; Baş
vekili B. Çemberlayn ve Hariciye na 
zırı Lort Halifaksla uzun bir görüş
me yapmışlardır. 

Müzakere aşağı yukarı bütün gün 
devam etmiştir ve yarın da devam 
edecektir. Görüşmelerde iki memle
keti alakadar eden bütün meselele
rin tetkik edildiği anlaşılıyor. Siyar 
-- ···~·-· ............ ·-· ---·--........................ .J.1.10 

lümata göre; konuşmaların ruzname
si bir hayli geniştir. Konuşulan me
seleler arasında Orta Avrupadaki in-

kişaflar ve lngiltere ile Fransanın 

Orta Avrupada emniyet ve itimadı 
yenilemek için tutacakları hattı ha
reket, Ingilterc ile Fransanın Italya 
ile münasebetlerini, Almanya ile ba
rış yolundn iş beraberliği ynpmnk ih
timalleri, Fransa ile Ingiltere arasın 
da müdafaa tesanüdünü takviye, Ce
nevrede 9 mayısta toplanacak kon
seyde takip edilecek siyaset gözden 
geçirilen meseleler arasındadır. 

ucu.ya ue muncueoeller 
Havas muhabirine göre ilk görü

şülen mesele ltalya ile münasebetler 
(Devamı 10 uncuda) 

Merkez Bankası U. Heyetinde 

Altın Mevcudumuz 
26,107 Kiloyu Buldu 

idare 

Hisse 
Meclisi Raporu 

Başma 632 Krş. 

Tasvip Edildi, 

Tevzi Edilecek 

Atina, 28 (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan) - Başvekil B. Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili B. Rüştü 
Aras, bugün saat 11 de Elen Meçhul 
Asker mezarına büyük merasimle çe
lenk koydular. Merasimde, bir Efzun 
kıtası selam resmini ifa etti. Abide:-
nin etrafında binlerce halk toplan -
mıştı. 

Otelden yürüyerek abiyede kadar 
giden Başvekilimiz ve Hariciye Ve
kilimiz yolda ahali tarafından şiddet
le alkışlandılar. Çelenk konma mera
simi esnasında mızıka evvela İstik
lal sonra Yunan marşlarını çaldı. Ve-
kilimiz oradan yine yürüyerek otele 
avdet ederken yol üzerinde toplan -
rnış olan halkın pek samimi candan 
tezahürlerile karşılaştılar. 

Majeste Kral, Vekillerimizi ' 
öğle yemeğine alıkoydu ' 

Majeste kral, saat 12 de evveli 

Çocuklara 
Hangi Filmler 
Gösterilecek ? 
Dr. Fuat Umay, Çoculi 
Sinemalarının Gündüzleri 

Çalı§masını istiyor 

Majeste Kral Jorj 

Başvekilimizi, sonra Hariciye V.eki
Iimizi kabul ettiler. Saat 13 te Türk 
heyetini öğle yemeğine davet ltit
funda bulundular. 

Yemekten sonra majeste evvela 
Başvekilimizle uzun uzadıya konuş -
tuktan sonra heyet a7.asından birile 
de temas etmek arzusunu izhar bu
yurdular. 

Başvekilimizin azamızdan birini 
kendilerine takdim etmesi iizerine o
na da bir çok iltifat göstererek gü -
nün bellibaşlı mesaili hakkında ken
disile fikir mübadelesinde bulunmak 

nezaketini ibraz buyurdular. Heyet, 
on beşte saraydan büyük merasimle 
ayrıldı. 

Saat 17 de General Metaksas, he
ye.timiz şerefine Maraton barajında 
bir çay ziyafeti verdi. Ziyafet sonu
na kadar çok samimi bir hava içinde 
geçti. (Devamı 1 O uncuda) 

Vekaletin Tebliğinden Sonra 

Elektrik Şirketi Ecnebi 
Memurları işten Çıkardı 
Nafıa Vekaleti, mukavelename mu 

cibince, İstanbul elektrik şirketine 
bir tezkere göndererek, 9 ecnebi me 
murun vazifesine nihayet verilmesi
ni bildirmişti. Şirket, bu emrin yeri 
ne setirilmesini kabul etmiş, mües 
sesenin umumi direktörü, dün, bu 
memurlara şirketle nlfıkalarının ke
sildiğini tebliğ etmiştir. Bu memur
lar pazartesi gününden itibaren ça
lışmıyacaklardır. 

Vazüelerine nihayet verilenler 
Şunlardır: 

Umumi katip Dckursonn, başmü 

hendis Gileri, muhasebe şefi Lö
Jö, mühendis Serpiyeri ve Tibl
letti, memurlardan Cincol, Kil-
kus, Fister ve Kavas Viskoviç. 

Öğrendiğimize göre, çıkarılan 9 
ecnebi memurun yerine Türk memur 
lan alınacaktır. Vazifelerine nihayet 
verilen ecnebi memurlar, şirkette 
mühim makamlar işgal ediyor ve 
1000 liraya kadar maaş alıyorlardı. 
Ayrıca, kendilerine şirket tarafın -
dan her sene birkaç bin lira ikramiye 
veriliyor ve bu zatların otomobil \•e 
apartıman kirası masraflarını da şir
ket ödüyordu. 

Zelzele Felaketzedelerine Yardım Ankara, 28 (A.A.) - Türkiye 
Cümhuriyet Merkez bankası hisse
darlar heyeti umumiyesi bugün ban
!tanın umumi merkezinde ve idare 
m:clisi rei::;i N~usret Meray'ın başkan 1 
lıgında fevkalade ve alelfıde olarak 
iki toplantı yapmıştır. Bu toplantı
larda M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil vekili ve Dahiliye 
Vekili Üşkrü Kaya ile Maliye Veki
li Fuat Ağralı da hazır bulunmuşiar 
dır. 

Memurlar da Yüzde iki 
Yardım Edecekler 

Maliye Vekili 
B. Fuat Ağralı 

Hissedarlar heyeti umumiyesinin 
fovkaliıde toplantısında banka esas 

nizamnamesinin muhtelif maddelerin 
de yapılması teklif edilen tadilat ü
zerinde görüşülmüştür. ldare mecli
si, bu tadilatı icabettiren ve liizumlu 
kılan sebepleri heyeti umumiyeye 
verdiği raporda şu suretle izah etmiş 
tir: 

"Son senelerde ekonomik işleri
mizde göriılen sı.iratli inkişaf, şim
diye kadar hükumetimiz tarafından 
bu mevzuda alınmış bulunan tedbir
lerin isabetini göstermiştir. 

Haz ve cesaret veren bu neticele
ri önümüzdeki senelerde daha geniş 
planlı, maksat ve hedeflere daha uy 

Yaptığı kanun teklifi etrafında 
izahat veren Kırklareli M eb11$U 

B. Fuat Umay 

[Yazısı ik"nci sayfada) 

Adanada Bir Talebe 

Muallimini Derste 

Bıçakla Yaraladı 
Adana, 28 (Tan muhabirinden) -

Adana birinci orta okulunda bu sa
bah çok müessif bir hadise oldu. Bir 
talebe, kimya muallimi Bayan Bin
zeti bıçakla al,'Ir surette yaraladı. Ha 
dise şudur: 

Mali ve Ticari Müesseseler Mümes .. 
silleri Bugün Partide Toplanıyorlar 

el"iın. Utlü ·· 
~or •ı bizi b" . ~uşterek menfaat-

Dün Vilayette yapılan toplantıda bulunanlar 

- 1 gun bir hale getirmek velhasıl milli 
Gürec Şampiyonasında 1 kalkınma~~-zı ken~isine mukadder u-

~ fuklara goturmek ıçin alınacak ted-

--<>-
hni tanzim mnksadilc şehr" . d k" 
b .. .. • ımı7. e ı 

T ek Puvanla Altıncıyız birler ma~zu~~sinde b~nkamıza dü
şecek vazıfeyı ıfa edebılmek maksa-

tip ·b 13Undan :•birırnize yaklaştın -
lltıtı.ıs ir 'llüfus rn~~ka Yunanlılarla ga
ç~ oı!;:1~ birço~bndelesi yaptık. Yu
birS<>ğ ınsanıar un~n ana dili türk
°l'U;ı., Unun nn gonderdik. Oradan 

""!t!r a diU 
R~ldi Yunanca olan 

{]) cnanu 3 Ün.cilde] 

Avrupa güreş şampiyonası dün ne
ticelendi. Umumi ta~nifte tek pu • 
vnnla altıncı olduk. Tafsilat :.por 
sayfamı~dtıdır. 

dile nizamnamemizde bazı tadilat 
yapmayı kararlaştırmış ve bunları 
matbuatla yüksek ıttılaınıza arzeyle
miştik.,. 

:Devamı 4 üncüde) 

Kimya muallimi Bayan Binzet, bi 
rinci saatte yedinci sınıfa girmiş ve 
dersini \"enniye başlamıştır. Bu sıra
da talebeden 77 numaralı Nejat Ci
rit birdenbire yerinden kalkarak 
kürsüye doğru yürümüş ve caketi -
nin altında sakladığı bıçağını çeke -
rek muallimin üzerine hücum etmiş 
tir. Bu ani tecavüz karşısında Bayan 
Binzet yere yuvarlanmıştır. Küstah 
talebe, elindeki bıçağı rastgele mu-

( Devamı J O uncuda) 

Kırşehir ve havalisinde zelzele 
felaketine uğrıyan vatandn~larımıza 
yardım için, bı.itün yurtta olduğu gi
bi şehrimizde de birçok teşebbüsler 
yapılmış, bir hafta gibi kısa bir za
man içinde binlerce lira teben-ü edil 
miştir. Bu tehf>rriilPrin tonlnnrnn sek 

utun malı ve ticari mücssescı .. .11 . •
1
• er mu 

nıessı erı, vı ayet tarnfınd b . 
Partide bir toplantıya çağı:~ uf.un 
dır. mış ur-

Dün de vilayette vali mua ... 
vınının 

... (Devamı ıo uncuda) 
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Ahırkapı Değil, 
Aslanlar Yuvası 

POLiSTE: 

Bir Çocuk Sıcak 
Çayla Haşlandı 
Hastanede Öldü 

Çocuklara 
Hangi Filmler 
Gösterilecek? 

BELEDIYEDE : 

istimlakler için 
1,5 Milyon Lira 
Borç Alınacak 

Kaymakamlar 
Me tupç 
Arasın a 

ve 
r 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden)
Çanakkale seferberlik müdürliığü

ne eski Kırklareli belediye reisi B. 
Şevket Dingil, Isli'ıhiye kaymakam
lığına eski Malazgird kaymakamı .S1t 
kı Tural, Cide kaymakamlığına Bes
mil kaymakamı Ali Oncer, Besmil 
kaymakamlığına Ulaç nahiye müdü
rü Rifat Akpınar, Zara kaymakamlı
ğına Sungurlu kaymakamı Recep 
Ergin, Nizip kaymakamlığına, nüfus 
işleri umum müdürlüğü memurların
dan Cevat Gürtaş, Karasu kaymakam 
lığına Aydın valiliği maiyet memuru 
Namık Karayel, Gürün kaymakamlı
ğına Kelkit kaymakamı Celill Değer, 
Çerkeş kaymakamlığına birinci umu 
mi müfettişlik evrak müdürü Naci 
Pallas, Aksaray kaymakamlığına Mut 
kaymakamı Asım Tekin, mahalli i
dareler umum müdürlüğü şube mü
dür muavinliğine Akdağ madeni kay 
makamı Mehmet Ali Alpsar, Diyar
bakır mektupçuluğuna Yıldızeli kay
makamı Nurettin Ozelçi, Niğde mek
tupçuluğuna Çorum mektupçusu Tev 
fik Ozükaya, Kocaeli mektupçuluğu
na Sivas mektupçusu Talfıt Baysal, 
l'ıforaş mektupçuluğuna Bitlis mek
tupçusu Agah Yüce, Siirt mektupçu
luğuna Van mektupçusu Şevket Yıl
dırım, birinci umutni müfettişlik ev
rak müdürlüğüne Diyarbakır mektup 
çusu Nazım Ozkul tayin edilmişler

M erkez kumandanı Esat Bey 
Ahırkapı sandalcılarını ele 

vermek işinde casus Süleymanın 

parmağı olduğuna karar verdi. 
Kendisini bir bahane ile Merkez 
kumandanlığına getirtti. Bu esna
da tecrübe yine tekrarlandı . Çok 
geçmeden kontrol motörünün acı 
düdüğü işitildi. 

Esat Bey beni çağırttı ve vazi
yeti anlattı. Bu esrarlı gözleme ye
rinin bulunmasını ve gözcülerin 
kaldınlması için lazım olan herşe
yin yapılmasını emretti. Mehmet 
Ali Beyle Tnyynr Efendi, mensup 
oldukları dairelerde, bu işe ve göz
cülüğe dair hiç bir malumat ol
madığını ve vazüe cetvellerinde d.f:! 
bir kayıt bulunmadığını bildirdi
ler. Aldığım bu haber işi karıştır
dı. Esrarlı perdesi bir kat daha ka
lınlaştı. 

Buralarda gözcü yoksa, Galata 
rıhtımındaki kontrol dairesinin bu 
motörleri sevkeden amiri evliya de 
ğildi ya ... Elbette onn bu işi bildi
ren bir kpra yüzlü vardı. O gün ya 
nıma aldığım birkaç arkadaşla A
hırkapıya gittim. Geceli ve gün
düzlü ve devamlı bir gözcülük, bu 
karayüzlünün bulunduğu yeri ve 
kimler olduğunu meydana çıkarı
verdi. Gözleme yeri Ahırkapı fene
ri idi. Gözcüler de Çerkes İshak ile 
Gönanlı Şükrü idi. 

Fakat işin asıl meraklı noktası 

şu idi: Gizli hizmetler grupunun 
ve asıl takip işleri ile meşgul olan 
Galata şubesinin haberi ve mallı 
matı olmadan bu serserileri fenere 
kim getirip koymuştu? İşi M~hmet 
Ali ile Tayyar Efendiye söylediğim 
zaman onlar da hayretler içinde 
kaldılar. 

Nihayet anlaşıldı ki bu iki ser
seri Çerkes Ragıbın dağıtılan çe
tesinin hainlerinden idi. Bu alçak
lar, ağalannın intikamını almak i
çin, Ahırkapı faaliyetinin Pantikya 
nın malumat ve himayesile yapıldı 
ğını, gizli hizmetler grupunun Ga
lata şube şefi yüzbaşı ( Gurdon) a 
bildirmişlerdi. Serseriler oraya 
Gurdon tarafından gönderilmişler
di. O sıralarda Pantikyan ile Ka
pitenin araları biraz açıktı. Gurdo 
nun bu tertibatı herkesten gizledi
ği, ve ihtimal ki bu işi bahane ile 
Pantikyanı ezmek istediği belli e>-

luyordu. Tayyar Efendi vasıtasile 
işi Pantikyana bildirdim. Mehmet 
Aliye de müracaatla bu gözcülerin 
kaldırılması çarelerine bakmasını 

rica ettim. Beraberce bir program 
da hazırladık. 

M ehmet Ali, kendisinden bek 
lenilen becerikliliği bu işte 

de hakkiyle göstermişti. O gün ca
suslardan Aksekili Mehmet, karar
gaha bir rapor getirmişti. Onun ya 
nında, Mehmet Ali guya ağzından 
kaçırmış gibi şu sözleri söyledi: 

- Milliciler, gizli hizmetler gru 
punun deniz şubesini aldatmak, şa 
şırtmak için Ahırkapıda iğfal terti
batı aldılar. Bu suretle grupun de
niz ve kara vasıtasile adamlarını o 
yalıyorlar. Diğer tarafta serbestçe 
çalışıyorlar. 

Mehmet Ali, ayni manevrayı; bi 
ribiri arkasına casuslardan Sakallı 
Cemile, Popofskiye, Çerkes Şakir 
ve Cemale de yapmıştı. Tahmini
mizde hiç te aldanmamıştık. Bu 
gayretli casuslar aldıkları haberi 
iktidar ve istidatlarına göre alla
yıp pullayarak kumandanlığa ver
diler Kumandan biribiri ardınca 

ve biribirini teyit eder yolda muh
telü membalardan alınan bu ehem 
miyetli haber karşısında telaşa düş 
tü. MalUmatı haricinde yapılan bu 
tertibatı, derhal Kapiten (Gurdon) 
dan sordu. O da, gizlice aldığı ter
tibatın günlcrdenberi fayda temin 
etmediğini görmüştü. Biraz da ku 
mandanından çekiniyordu. İşe baş
ka bir şekil vermeyi tercih etti. 
Guya bu tertibatın alınmasına, bir 
ernrfn yanlış anlaşılmasını sebep 
gösterdi. Memurların Fenerden kal 
dırıldığını kumandanına haber ver 
di. 

Gerek bu memurlar ve gerekse 
şubenin diğer .memurları, casusla
nn kumandanlığa ayn ayn verdik 
leri raporlarla gösterdikleri uydur 
ma faaliyet yerlerine gönderilmiş
lerdi... Bu suretle grup, kendi ca
susları vasıta edilerek aldatılmış, 
memurları bizim faaliyet sobaların 

dan uzak yerlere dağıttırılmıştı. A

hırkapı ve liman dahilinde çalışan 
arkadaşlarımız da muvakkat da ol
sa birkaç gün için iamamile ser
best kalmışlnrdı. 
.. A hırkapı !aaliY,~Hnde~1 bahse 

derken şehrimiz :Belediye 
Encümeninin mühim bir noktaya 
dikkatlerini çekmek isterim. Bu en 
cümenin içinde milli mücadele yıl 
lannı fiilen yaşamak ve çalışmak 
suretile bilenler de var. Bu Baylar 
da tasdik ederler ki; Ahırkapı san
dalcılarının hizmetleri, feragat ve 
fedakarlıkları çok büyük ve müca
dele tarihine iftiharla geçirilecek 
kadar ehemmiyetli ve şereflidir. 
Fakat ne yazık ki bu kahramanlık
lara sahne olan bu yer, tarihe A
hırkapısı gibi yakışıksız bir isim ile 
geçecek. Vaktile burasının ismi 
belki tarihi bir sebep ile olduğu gi
bi bırakılmıştır. Fakat tarihi de alt 
üst eden büyük Türk inkılabı bu 
ismi kabul eder mi?. Bu yere ya
şattığı büyük ve şerefli hatıralarla 
uygun yeni bir isim konulmasını 
dilemeyi bir vazife bildim. 

Bence burası Ahırkapısı değil 
Aslanlar vuvasırhr. 

(Devamı uar) 

Çocuk Bayramının 

Son Günü 

Usküdarda Solaksınan mahallesin 
de Çıkmaikapılı sokağında 11 numa
ralı evde oturan İsmailin karısı Se
her 11 aylık çocuğunu komşusu Ma
vinin yanına bırakıp çarşıya gitmiş 
tir. Küçük yavru, mangalın yanında 
emeklerken çaydanlık devrilmiş ve 
zavallı çocuk muhtelif yerlerinden 
fena halde haşlanmıştır. Çocuk teda 
vi için kaldırıldığı Haydarpaşa has
tanesinde ölmüştür. 

Oğlunu yaralıyan baba 
Kadıköyde, Yeldeğirmeninde Te -

pe sokağında 18 numaralı evde otu
ran balıkçı Rafael 10 yaşındaki oğlu 
Jakı fena halde dövdükten sonra ko 
lundan tutup bir duvara çarparak ya 
ralamıştır. 

Kızı yere düşürmÜf 
Samatyada oturan Katina ismin

de genç bir kız, Alinin 3 yaşındaki kı 
zı Ayşeyi kolundan çekerek yere dü
şürmüştür. Sol kolu kırılan Ayşe, 

tedavi altına alınmıştır. 
iki esrarcı yakalandı 

Üsküdarda Cafer isminde birinin 
üzerinde bir miktar esrar bulunmuş 
tur. Cafer, esrarı iskele hamalların
dan Nizamdan aldığını söylemiş, her 
ikisi de yakalanarak adliyeye tes -
lim edilmiştir. 

9 
Arapcamide oturan Aziz. Ahmet 

isminde birini jilet ile başından yara 
lam ıştır. 

• Eyüpte oturan Ahmet şaka yapar-
ken arkadaşı Mustafayı sustalı çakı 
ile sol bacağından yaralamıştır. 

• Şoför Cemil Alinin idaresindeki 
2490 numaralı otomobil Çadırcılar 

caddesinden geçerken Doğan ismin-
ô- C-J""'r-.a.., \.,1.. '\'v ııı..ut;u. ~-·pv."'-'• 

bacağından yaralamıştır. 

• Beyoğlunda Abdullah Efendi lo-
kantasında çalışan Rifat, ayni yerde 
çalışan Nureddini bıçakla bacağın -
dan yaralamıstır. 

Vefa mearesesıncıe oturan sabıka 
lı Hasan, Zeyrek caddesinden geçer -
ken düşmü~ ve yaralanmıştır. • Sabıkalı Yaşar Yağkapanında 

Mehmedin mavnasından halat ve sa 
ire çalıp kaçarken tutulmuştur. 

VfİT'IT.FERRTK • 

iş Kanununun 
Nizamnameleri 
Hazırlanıyor 
İş emniyeti ve sağlık nizamname

sinin biran evvel çıkarılması beklen 
mektedir. Diğer taraftan Haziran -
da kurulması icap eden işçi sigortala
rı teşkilatının da zamanında kurula-

Çocuk haftasının altıncı güün dün 

de neşeli geçmiştir. Birçok mektep
lerde verilen müsamerelerden başka 

Istanbul radyosu öğle neşriyatında 

34 üncü ilkokul talebesi tarafından 

mıyacağı anlaşılmaktadır. Çünkü bu 
teşkilatın vücuda geirilmesi için çı
karılacak kanunun projesi henüz 
mec1ise sevkedilmemiştir. Bununla 
beraber, haziranda, Ankarada ihza
ri mahiyette bir sigorta idaresi ku -
rulacağı haber ,·erilmektedir. Bu i-

şarkılar söylenmiş ve Şehremini Hal 

-<>-

Dr. Fuat Umay, Çocuk 
Sinemaların1n Gündüzleri 

Çalışmasını isliyor 
16 yaşından küçük çocukların umu 

mi sinemalara alınmamaları hak
kındaki kanun lfıyihası meclis adliye 
encümeninde tetkik edilmektedir. 
Bu tetkikler tamamlandıktan sonra, 
umumi heyette görüşülecek ve ka
nun şeklini alacaktır. Çocuk Esirge
me Kurumu umumi başkanı Kırkla
reli saylavı doktor Fuat Umay. yap
tığı kanun teklifinin bazı kimseler 
tarafından yanlış tefsirlere uğradığı 
na işaret ederek bize şu izahatı ver
miştir: • 

- Sinemacılardan ve bazı çocuk 
lardan aldığım telgraf ve mektuplar 
dan; Kamutaya sunduğum kanuni 
teklifimin yanlış telakki edilmekte ol 
duğu anlaşılıyor. 16 yaşına kadar ço 
cuklann sinemaya alınmamalarının 
bütün bütün yasak edilmesi teklifi 
mevzuubahis değildir. 

Beyaz perdenin asrımızın yüz giil 
düren eserleri arasına girdiğine şüp
he yoktur. İlk zamanlar eğlence için 
yapılmış olan filmler yerine bugün 
istenilen mevzuu seyircilere telkin 
edebilen kıymetli filmler yapılmak
ta, bu suretle kitapların, konferans -
ların yapabilecekleri faydalan zevk 
ve eğlence içinde dimağlara nakil e
derek en güzel öğrenme vasıtası ol
maktadır. Müterakki memleketler -
de, filmlerin yaşlara ve evlilere göre 
ayrılması sayesinde istenilen tesir
ler, neticeler daha faydalı bir şekil
de temin olunnbilmektedir ... 

Bizde filmlerin; kontrolsüzlük yü
zünden bilhassa çocukların ahlak ve 
bünyeleri üzerinde yaptığı tesirler 
ehemmiyetli göriilmiye layik bir de
recededir. Ya mevzu çok derin ve şu 
mullÜ Qluvor. C()Cııih1n dimoli'ın• .,.,;_ 
yor, yahut çok heyecanlı oluyor, ço-
cuğun sinirleri üzerinde derin a-
kisler uyandırarak günlerce uykusun 
da sıçramalar, ağlamalar, görülü -
yor, yahut ta yaşı icabı görmemesi 
lazımgelen aşk ve aile facialarının 

acı sonları belki hayatının sonuna 
kadar devam edip gidecek fena iz-
ler bırakıyor. 

Asabi buhrana tutulmuş baZ1 has 
taların has.talık menşeleri sinemada 
olduğu asabiye mütehassıslarınca ifa 
de edilmektedir. Aşk ve cinayet film 
lcrinin, ahlak ve terbiye i.izerindeki 
tesirleri çok açıktır. Artistler gibi 
boyanmak, giyinmek, onlar gibi yaşa 
mak ve sinemada gördüğü bir cani 
ve haydut gibi hareket etmek isti -
yen çocuklar vardır. 

Filmlerin çocuk bakımından 
kontrolü lazım 

Şehir meclisi dün toplandı. Şehrin 
müstakbel imar planı derhal tatbik 
edileceği için, geniş ölçüde istimlak
lerde bulunmak üzere, belediye reis 
liğine 1,5 milyon lira kadar borç te
min etmek salahiyeti verilmesi mü-
1-akere ve kabul edildi. 

Hamamlara verilecek terkos su
yunun fiyatı hakkında evvelki gün 
kat'i bir karar verilemediğinden me
sele yeniden ortaya atıldı. 

Vali Ustündağ dedi ki: 
-Kırkçeşme suları kesileli hamam 

cıların vaziyeti zorlaşmıştır. Hamam 
cılardan bir kısmının iddiaları ma
kul ise de diğer bir kısmı da fırsat
tan istüadeye koyulmak istediler. 

Fakat maksat ne olursa olsun ha
mamcıların vaziyeti ile aliıkadar ol
mak lfızımdır. Hamdi Rasimin fiyat
ları 10 kuruş yerine 7,5 a indirmek 
hususundaki teklifi değerlidir. Fakat 
bir hamamın umumi masrafı arasın
da su parası hiç mesabesindedir. 

Çünki.i bir teneke su üç kurna su 
demektir. Bir adam azami 12 kurna, 
yani 4 teneke su sarfedebilir. Metre 
mikabı 10 kuruşa verilen suyun te
nekesi 10 paraya gelir ki dört tene
kesi 40 paradır. Diğer masraflar ve 
üstiistc su sarfiyatı hesap edilince bu 
masraf beş paraya iner. 

Binaenaleyh suyun metremikabı
nı 7,5 kuruşa indirecek olur isek ha
mamcılar cüz'i bir istifade elde ede
cekt ir. Fakat hazirandan itibaren 
on bin lira sarfile fıkara halkın pa
rasız yıkanmaları için halk hamam
ları açacağımızı da unutmamak la
zımdır. 

Bunun üzerine Hamdi Rasim tek
lifini münasip bir zlımanda makam 
tarafından tatbik edilmek üzere te 
menni mahiyetine çevrildi. Bu da it 
t;rnlrln \r'ohnl orın,.ı; • 

Bundan sonra belcdiyenın 938 yı-

h adi maşraf büt~esinin müzakere
sine geçildi. Encümen mazbatası mu 
vafık görii1dü. Meclis bugün tekrar 
tnnlanacaktır 

Valide hanının yıkılması dün da
imi encümen tarafından bir müte
ahhide ihale edilmiştir. 

e 
Silivride yapılacak yeni dispan

ser binasının temel atma mera-
simi Vali Üstündağ tarafından yapıl
mıştır. 

MAARİFTE: 

Deniz Lisesini 

Bitiren Gençler 
Hcybeliadadaki Deniz lisesini bu 

sene bitiren gençlere, mayısın 2 inci 
günü merasimle diploma verilecek
tir. Gençler diplomalarını alacak ve 
meç takacaklar. bu suretle Deniz 
Harp okuluna geçeceklerdir. 

Deniz Harp okulu ve lisesi komu
tanlığı, pazartesi günü yapılacak me 
rasim için bir program hazırlamış· 

tır. Merasimde donanma komutanı 
amiral Şükrü Okan da hazır buluna
caktır. Bu münasebetle Deniz Harp 
okuluna sancak verilme merasimi de 
yapılacaktır. Davetliler, koprüden sa
at 12,10 da kalkacak vapurla Heybe
liadaya ~ideceklerdir. 

Darülcicezedeki kim•esizler 

dir. 

Hamamlara Ucuz 

Terkos Verilmesi için 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -

İsatnbul hamamcılar cemiyetinin h8 
mamlara ucuz Tcrkos suyu verilmesi 

hakkında Başvekalete vaki müracaat 

ları üzerine, icabının yapılması için 
Dahiliye Vekaletine direktifler veril 
mişti. Dahiliye Vekaleti, 1sta bul bC 
k'Aix~~ı;\; ö.W..v.r.flli'.i. hlL.:teıkeiedp 
edilmiyeceğlıll somıuştur. Gelecc!C 
cevaba göre, ya Terkos tarifeleri in• 
dirilecek, yahut ta Kırkçcşme sulnrı11 
dan istifade imkanları temin edile
cektir. 

Sayfiyelere 

Eşya Nakli 
Akay idaresi, yazlık için Adalat'O 

ve Anadolu kıyılarına tnşınacakln ' 

rın eşyalarını götürmek için Antııl• 
ya nakliyat şirketi ile mutabık kal • 

l~ı 
() 

•ıd 
tit 

mıştır. Bir mayıstan 15 hazirana ~o· li 
dar, büyük parça eşya, bir evden di' ~ 
ğer eve kadar, bütün masraflar d•' 

hil olduğu halde 120 kuruşa taşırı' 
caktır. Diğer eşya tarifesi üzerinde 

de tenzilat yapılmıştır. Parça bBf' 

na eş~anın cinsine göre yüz parndsıı 
on kuruşa kadar ücret alınacaktır· 

Yeni araba vapurları 
Şirketi Hayriyenin Hasköyd~ 

fabrikasında yapmakta olduğu arstı' 
vapuru mayısta denize indiriJeC~ 

ve yaz tarifesinden itibaren çaıışııı1' ~ 
ya başlıyacaktır. Vapur, diğer vııptV 
lardan küçüktür ve İstanbul ile -;r ~-

F ~:::~~::~~ g 
kevi gösterit kolu tarafından bir tem dare kurulunca, işçi, bir müessese

de işe başlamakla otomatikman si
sil verilmiştir. gortalanmış olacaktır. 

Akşam neşriyatında dn doktor Saadet vapuru havuzlanacak 
Ali Şükrü tarafından "Mama ve o-ı İki gün evvel Bandırmaya sekiz 
yun çocuklarının bakım ve terbiye- mil mesafedekı Fener adasında kn· 
si,, hakkında bir konferans verllmiş- raya oturan Saadet vapuru dün sa -
tir. Çocuk haftasının sonu münasebe bah saat 7 ,30 da. Hora tahlisiye ge-

Sinemaya giden hemen her çocu
ğun elinde yıldızların fotoğrafların. -
dan birkaçı hatta kolleksiyonu bulun 
makta olduğunu görmekteyiz. Fay -
dası gtineş kadar açık olmakla bera
ber sigortasız kullanılan elektriğin 

yapacağı öldürücü tesir gibi kontrol 
süz bırakılan sinema filmlerinin ço
cuklarımız üzerinde yapacağı mu -
hakkak fena tesirlere meydan ver
memek ve sağlık. sosyal. kültürel 
terbiyelerine yarıyacak filmler gös -
termek ve sinemayı bir mektep ha
line koyabilmek için filmlerin ço -
cuk bakımından kontrol ve tasnif e
dilmesi şarttır. Çocuklarımızın göre 
ceği filmler neşe ve snğlık veren. öğ 
reten ve güzel dinleten filmlerdir. 
Bu filmler de gündüz gösterilmeli-
dir. Büyüklerin sinema ve tiyatro sa 
atlerinde çocukların gidecekleri yer 
yatakları olmalıdır. 

Yurt yavrularını umumi sinema 
filmlerinin ezici. yıpratıcı tesirlerin 
den kurtarmak için yeni bir kanuna 
ihtiyaç vardır. Eski kanunlarda <ah
lak ve adaba münafi) filimler hak . 
kında hükümler varsa da bunun mak 
sadı temin etmediği ve kontrolün yal 
nız büyüklere göre yapıldığı ve ço -
cuk ruhu, çocuk sıhhati gözönüne a
lınmadığı ve 2244 sayılı kanunda bu 

23 Nisanda Izmite giden Hukuk 
ve Iktısat Fakülteleri talebesine Hal 
kevi tarafından hediye edilen iki 
sandık bisküvi dün Dtırülfıce7.edeki 

yetim cocuklara dağıtılmıştır. Doktor 
Çevdet müesseseyi talebeye gezdir
miş ve izahat vermiştir. 

le 
29 Nisan 1938 ti11 

CUMA ~u 

4 üncü ny 

Arnbt· 1957 
Sefer: 28 
Güneş: 5,02 
ikindi: 10.02 

~ 
ı'1' l Knsım: 'lfı-. 
~' ~ 

Rumi 13 
6 l) . .... ı l 

Nısn• " 1 ,1 
Öğle: 12,ı l'Q 

19.o• lt0t 
til b k B k k

.. 
2 

. . k 
1 

misi vasıtasile yüzdürülmüştür. Ya-
pılnn tetkıkata gore, gemının varası e u a şam a ır oy ıncı o u •

1 
. .. . . 

da bir çocuk balosu Verilecektir yoktur ve gemi hiç su nlma~ıştır 

imar plcinının tetkiki , 
Muhtelit encümen şehir planının 

tatbik şekli hakkında valinin izaha-

tını dinlemiş, neticede bu planların 

şehir için faydalı olduğuna karar ver 

miştir. Rapor ve plan bugün veya ya-

rın Mecliste görüşülecek, müteakı

ben derhal Dahiliye Vekaletine gön
derilecektir. 

Küçük bir tamirle tekrar seferlere 
başlıya bilecektir. 

Vapur bugün limanımıza getirile 
cek ve tamir edilmek üzere havuza 
girecektir. 

Bir Rumen denizaltuı geldi 
Dün, bir Rumen denizaltı gemisi 

ile askeri bir vapur, Haliçteki havuz 
larda tamir görmek üzere limanımı 
za gelmişler ve Dolmabahçe açığın 
da demirlemişlerdir. Bu sabah Halice 
girerek havuza alınacaklardır. 

nu temin edecek bir madde de bulun 
madığı meydandadır. 

Kanuni teklif bu hususların te -
minine matuftur. Sinemacılann ba
na da gönderdikleri telgrafta müşte
rilerinin yarısından çoğunun çocuk -
lar olduğu ifade olunmaktadır. Şu 

• Halkalı okulunun yanındııki Nak
kaş çayırının istimlak edilerek bura 
da bir nümune fındıklık tesis olun 
ması kararlaştırılmıştır. 

halde seçecekleri filmlerin çocuk nok 
tai nazarına ve faydasına göre olma 
sını düşünmeleri kendi menfaatleri 
icabıdır. Böyle filmlere analar. baba 
lar çocuklarını kendi ellerile seve se 
ve götürürler. Sinemacıların istüade 
leri de katmerli olur. Yurt yavrulan 
da filmlerin tehlikeli tesirlerinden 
kurtulmuş olurlar. 

Yatsı : 20,44 
Akşıım: 3,06 'ıtıft 
i msak: "it ._________ l .. 

YURTTA HAVA V AZl'Yı;1' ~r1 
6 haıı 

Yurdun Trakya, Ege ve cenubi A0ıı lllctı 
bölgelerinde hava kapalı ve yer yer :(1 C it 
seçmiş, rüzgarlar doğu ve cenUP d:I • 
ve orta Anndolunun şark t:ırıırııırıl'I 'f'' 
nubi istikametten kuvvetl ice, dığcr y\ 811 
!erde şimali istikametten ortıı 1<1.I : 

esmiştir. ı: r l 
Dün istanbulda h a \•a cksc-ri-vcııc:• d 

g~miş, rüzg!'ır cenubi istlknml'ttc~~ııı 
yede 2 mı 3 metre hızla csnılştlr· ~,ı ı 
te barometre 7fJ0,8 milimetr e iCl1• r~t (. 
ret en çok 13,3 ve en nz 9,0 snntlg ' 
rak knydedllmlstlr. 
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Hallun Rahatile 

Meıgul Olacak Bir 

Daire Lazım 
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Keyfim için cam kırdım, 
Can Kırmadım Ya .. 

Kahvenin 
Suçlu 

Camekanlarını indiren 
Adliyeye Verildi 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün cam kıran, önüne gelene haka
ret savuran,· sarhoşluk yapan bir 
kadın hakkındaki iddiaları tetkik et
miştir. Çukurçeşmede Taşhanda otu
ran Recep kızı 30 yaşlarında Bayan 
Hidayet, evvelki gün gece kafşyı a
damakıllı çektikten sonra Çarşıkapı
da Yeniçeriler caddesinde Ali oğlu 
Mehmedin kahvehanesine gelmiş ve 
Mehmede emreden bir s~sle: 

- Bana derhal bir kahve ısmarla 
demiştir. Garsonun kendisine getir
diği kahveyi içtikten sonra ayağa 

kalkmış, eline geçen bardakları, tab 
laları, fincanları, taşları kahvehane

nin camlarına fırlatarak şangır şan

gır aşağıya indirmiş ve bu işi yapar
ken de şöyle bağırmıştır: 

- Mehmet hep bunları senin şe-

MÜDDEIUMUl\llLIKTE: 

Bir Dükkanı 
Delerek 1 ütün 
Aş' rmış! 

Müddeiumumilik dün, İbrahim 
oğlu Bursalı Recep isminde bir genç 
hakkında tevkif kararı almıştır. ld
dia şudur: Recep, ayın yirmi üçüncü 
gecesi Ramiye bağlı Küçükköyde bak 
kal Rifatin dükkanını delmek sureti
le 15 kilo tütün ve cigarasını çalmış 
ve Otakçılarda Mustafaya satmıştır. 
Polis Mustafayı da hırsızlık malı bi
lerek alma suçile müddeiumumiliğe 
vermiştir. Birinci sorgu hakimi yal
nız Recebin tevkifine karar vermiş, 
Mustafayı serbest bırakmıştır. lddia 
yakında mahkemede tetkik edilecek
tir. 

MilJi Haysiyeti Rencide 
Edecek Propaganda 

Yapmıılar 
Ağırceza mahkemesi dün milli 

haysiyeti rencide edecek şekilde pro
paganda yaptıklan iddia edilen Fa
ruk, Mehmet, Laz Hasan, Mümin, E
min, Çallı Mümin, Şahap, Hasan, Ah 
basın muhakemelerine devam etmiş 
tir. Muhakeme, şahitlerin çağmlma
sı için başka bir güne bırakılmıştır. 

Adliyede Tayin 

ve Terfiler 

refine •yapıyorum. lstersen parasını 
da öderim ... 

Iş polise aksedince, Hidayet ya
kalanmış ve dün de müddeiumumili
ğe getirilmiştir. Hidayetin sarhoşluk 
tan, zabıtaya hakaretten, yüz tükür
mekten birkaç ta mahkumiyeti var
dır. Dün kendisini müdafaa ederken 
aynen şunları söylemiştir: 

- Rakı içtim, parasını ben ver
dim. Keyfim tuttu. Kahvecinin cam
larını kırdım. Parasını öderim. Ne 
çıkar? Can kırmadım ya.. Cam kır
dım. Can kırılmadıktan sonra camın 
ne kıymeti var? 

Müddeiumumilik şahitleri dinle
dikten sonra iddianamesini hazırlıya 
rak suçluyu Sultanahmet sulh ücün
cü ceza mahkemesine göndennistir. 
Mahkeme, bugün kararını verecek
tir. 

ımRSIZLIK: 

Karışık Bir 
Hırsızlık 
iddiası 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
dün, karışık bir hırsızlık davasına 

devam etmiştir. Davacı yerinde sa
mur kürklü, uzun, beyaz sakallı, si
yah kadüe şapkalı temiz giyinmiş 
bir ihtiyardı. Suçlu yerine de jan
darma Halil isminde bir sabıkalı ge
tirdiler. Halil, birçok evlerden eşya 
çalmış, bu arada davacı Artuvinli 
Hacı Süleymanın da evine girmiştir. 

O sırada davacı hastahanede bulun
duğu için kendisinin elbiseleri ve 
sairesi de ~alınmıştır. Davacı, dün 
mahkemede yerinden reisin onune 
kadar çıkarak şunları nlattt: 

- Bay reis ben cerrahım, opcra
törüm. Ayni zamanda maneviyata da 
inanırım. Çalınan ceketimin cebinde 
bir nüsha vardı. Arasıra gırtlağım 

boğulacakmış gibi haletler geçiririm. 
O vakit nüshadan çok istifade eder
dim. Halbuki o nüsha da çalınmış. 
Ben hcrşeyden vazgeçtim. Evvela şu 
nüsha elime geçseydi. 

Bundan sonra. müddeiumumi ev

rakı mütalcaya istemiş ve duruşma 

başka güne bırakılmıştır. 

TOPLANTILAR 

DAVETLER Ankara, 28 (Telefonla) - Adliye l 
Vekaletinde yeniden şu terfi, tayin - ---• • 
ve nakiller yapılmıştrı: Bu2ün: 

Birinci sınıf adliye müfettişi Ali Şehremini Halkevınde cuma akşamları 

Rıza Güvenin maaşı 90 liraya, birin- saat 20 de bestekar muallim Eyüp Ali Rı7.a 
ci sınıf adliye müfettişi Ekrem ve Na ve muallim Çağlı rerakatile Türk klfısik 
zif Akanın maaşları 80 liraya çıka- ve halk musiki eserleri geçilecektir. isti -
:rılmış, Tunceli reisi Cemil 80 lira ma yenlerin Ha1kevine müracaat ederek kay 
aşla Istanbul asliye ceza reisliğine doluhması blldırilmcktcdir. 
tayin edilmiştir. --c,-

451ira ile Safranbolu ceza hakim-
liğine Pertek hakimi Ilhami, Anka
ra sulh hakimliğine müddeiumumi 
muaviniHüseyin, Bursa müddeiumu 
mi muavinliğineKonya müddeumumi 
muavini Rüknettin, 40 lira ile Kasta
tamonu sulh. hakimliğine Nallıhan 

hakimi Cemal Gündüz, 35 lira ile 
Gemlik müddeiumumi muavinliğine, 

Toplanh Geri Bırakıldı 
30.4.938 tarihinde toplanacağı i

lan edilen Mercanlılar cemiyetinin 

içtimaı görülen lüzum üzerine tehir 

edilmiştir. Toplantı günü ve yeri ay

rıca ilan olunacaktır. 

TAN 

BURSADA RESiM SERGiSi: 

Bursa Halkevi gençleri güzel bir resim sergisi açmışlardır. Sergide iki
yüz kadar eser teşhir edilmektedir. Yukarıda bu gençleri görüyorsunuz 

EDlRNEDE: BURSADA : 

Umumi Müf ett: ş Bursa Güzel Bir 
Kazım Diriğin Seyyah Şehri 
Yeni Beyanatı Haline Geliyor 
Edirne, (TAN) - Çocuk bayramın 

da buraya gelen üniversiteli genç -
ler, muhitte son derece iyi tesir yap
mışlardır. Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirik 23 nisan hayra 
mı münasebetile gazetecilere şun -
ları söyledi: 

- Üniversite gençliğinin 150 kişi 
ile Edirneyi ziyaretleri denebilir ki, 
Trakyanın ufuklarını çınlatmıştır. 

Bıraktıkları izler yurdun gencliğini 
beslemiş ve besliyecektir. Henüz ta
dını yaşadığımız bu değerli varlık ve 
heyecan yarının ileri adımlarını hız 
!andıracaktır. 

Bursa, (TAN) - Bursaya ait muh 
telif işler için Ankarada vekaletler 
le temas eden vali Şefik Soyer şeh
rimize dönmüştür. Vali, birçok yeni 
işler hakkında müspet neticeler al -
mıştır. Bunlar anısında, Bursanın i
marı, iktısadi kıılkınması hakkında 

hazırlanan rapor. vardır. Bu raporun 
tatbik edilmesi için imkanlar bulun 
muştur. Bursanın turistik kıymetini 
artıracak yeni tedbirler alınacaktır. 

Yalova yolu da ihmal cdilmiyecek, 
otomobil yolculuğu yapmak istiycn
ler için burası asfalt olarak yeniden 
yapılacaktır. Nafıa Bakanlığı bu işi 
kabul etmiştir. 

Önümi.ızdeki yıldan itibaren Bur
sa, içinde taşıdığı bütün meziyetleri 
ile bir seyyah şehri olacaktır. 

Beyoğlu Halkevi temsil kolunun 
milli hfıkimiyet ve çocuk bayramın 
da Edirne Halkevinde verdiği tem -
sil o gecenin kıymetli hatıralarına 

geçmiştir. 

ı Bursanın iktısadi faaliyetleri ara -
stanbul sporunun kıymetli bir e- d ı· ·1·k 1 · d h 

sın a zey ıncı ı mese csı c e em· 
kiple gelmesi ve çeşitli varışlara gir- . . 

. b.. .. •
1
. v. .. • mıyetle nazarı dıkkate alınmıştır. 

mesı utun çevre genç ıgı uzerınde B . . ı·kt t V k.l ti G l"k . . . unun ıçın ısa e a e em ı -
ıyı tcsırler bırakmıştır. Her şeyden [ . . . . · · · 
·· İ t b 1 G 1. v. • Ed" . te hır zeytıncılık kooperatüı tesıs e-
once s an u enç ıgının ırneyı, ..ı k "h . . . b k ·r ·d µece _ı raç_ısını u oooerati ı are 
J..., ... __ ;ı..: .ı.~- r-'·· • ..,-··•···--- edecektır. Gemlıkte ayrıca bır zey-
başlı başına bir kıymettir. Atatürk tinyağı fabrikası kurulacak, bunun 
gençliğinin biribirini çeken hız ve idaresi Ziraat Bankasından verilecek 
kudretini vakit vakit ve her vesile ile tir. 
yaşatmak bi.itün milletin aşk ve şev
kini ideale doğru yükseltmek olur. 
Gençlik bu millettin özli ve tam ken
disidir. Hayat ve hareket fışkıran 

Atatürk evliıtlarının yurt sevgisi her 
düşüncenin üstündedir. Onlara me
totlu çalışması kadar metotlu çalış

malarının verimini ve kazancını da 
göstermeliyiz. 

Gençlik bütün hız ve ateşini bü
yük ve kutsal kaynaktan almakta -
dır. Bizler bu ateşi körükliyen işçile 
ri ve ayrılmıyan pervaneleriyiz. 

Bursa tiiti.incülerini alakadar eden 

bir mesele de halledilmiştir. Evvel

ce tütüncüler tüccarlardan yardım 

görürlerken bu defa Ziraat Bankası 

nıft. yardım esast kabul edilmiştir. 

Her tütüncü kooperatife dahil iki a

zanın imzası mukabilinde kredi te -

min edebilecektir. 

M. Kemalpaşadaki elektrik tesi -

satı için 40 bin lira sarfedilecektir. 

İnegölde bir hükumet konağı yapıla-

Askerlik ı ş lerı J cak, Çelikpalas genişletilecektir. E-

-------------- lektrik şirketi Cle satın alınacaktır . 
Emekli Siiba~·ların .l\laaş 

ilmühaberleri 
Üsküdar askerlik ~besinden: 
Şubemizde kayıtlı ve Üsküdar emvalin 

den maaş almakt.:"l bulunnn bilumum e
mekli subay ve askeri memurların altı ay 
lı yoklama maaş ilmühaberlerlni tasdik et
tirmek üzere 1-5-938 tarihinden itibnren 
mutlnka ~benin tasdikine lilzum görül -
müş olması hasebile şubeye getirmeleri ve 
başka yere tasdik ctUrenlerJn kabul edile 
miycccğl cihetle ve mOrncaatlarında aske 
rl vesikalarile ve senedi resmilerile ve 
birer adet !otoğraflarile birlikte ~ubeye 
müracaat etmeleri. 

Viyana musiki akademisinden 
diplomalı ve meşhur piyanist E

mil Von Fauer'in talebesi 

BURSADA: 

Bir Resim Sergisi 
Açı~dı 

Bursa, (TAN) - Bir sencdcnberi 

Setbaşında küçük bir salonda çalış

makta olan resim heveskarları, ilk 

resim sergilerini Halkevinde açmış

lardır. Sergide 200 kadar yağlı boya 

tablo ve portre, ~ulu boya afiş ve de 

senler teşhir edilmektedir. Bul'\lar a-

rasında çok güzel çizilmiş olanları 

Usküdar müddeiumumi muavinlerin 
den Tevfik Tunçok, Sıvas müddeu
mumi muavinliğine, Divrik müddei
umumisi Ihsan, Sındırgı müddeiumu 

miliğine, Keşan müddeiumumisi Nus
ret, Bihirni hakimliğine, Diyarbakır 
müddeiumumi muavini Ahmet, Şar
kışla hakimliğine, Selifke sulh haki-

Istanbul aza muavinliğine, Çiçekda

ğı müddeiumumi muavini Ziya, Sc- 1 

ferhisar müddeiumumiliğine, Salihli 

sorgu hakimi Enver, Seferhisar sorgu 

hfıkimliğine, Demirci sorgu hakimi 

Rauf, Rize aza muavinliğine, Bursa 

müddeiumumi muavini Salahattin, 

A RTO BENON 
Piyano Resitalini 

3 Mayıs salı akşarnı .21 de 

SARAY SINEMASINDA 
verecektir. Yerler evvelden 

satılmaktadır. 

MiLLi SINEMA'da 

vardır. Bilhassa Faik, Zeki, Süruri, 

Oğuz, Kem al, Faruk, Şevki, Sala -

haddin in eser ler i, istikbal için bü -
yük ümitler müjdelemektedir. 

Muallim Kenanın bu gençleri kısa 

bir zamanda yetiştirdiği görülmek -
tedir. 

IZMIRDE: 
Salihli müddeiumumi muavinliğine, mi Tahir, Terme müddeiumumiliğine 

Inebolu müddeiumumisi Necati Emir Niğde sorgu hakimi Şerafettin, Su-
şehri müddeiumumi muavinliğine, 

Mazkri müddeiumumi muavini Süley 

man, Divrik müddeiumumi muavin
liğine, Mihalıçık hiıkim muavini Meh 
met, Salihli sorgu hakimliğine, Nu
saybin sorgu hakimi Celal Ezine müd 

Bugün 

MiHRACENiN GÖZDESi 
nin sonu . 

HiND MEZARI 
Türkçe sözlü ve 

Çok Çocuklu Aileler 
Izınir, (TAN) - Şehrimiz çocuk 

esirgeme kurumu şubesi tarafından 
çok çocuklu aileler için bir m üsaba 
ka yapılmış ve altıdan fazla çocuğu 
olanlara hediyele r verilmiştir. 

Merkez Bankası 
U. Heyheti 

(Başı 1 incide) 
ldare meclisi \aporunun okunma

sını müteakip esas nizamname mad
delerinde yapılması istenen tadiller 
ve ilave okunmuş ve bunlar, Üzerle
rinde esasa taalluk etmiyen bazı de
ğişikliklerle kabul edilmişlerdir. 

1937 yılında memleketimizin 
umumi vaziyeti 

Merkez bankası heyeti umumiye
si bunu müteakip alelade toplantısı
nı yapmıştır. Bankanın 1937 hesap 
yılı içindeki mesaisini izah eden ida
re meclisi raporunda memleketimi
zin umumi vaziyetinde dikkate de
ğer mallı.mat vardır. Bu izahata na
zaran, 1937 yılı içinde ziraat iyi mah 
sul vermiş, sanayi sahasına ait inşa 
ve işletme faaliyeti program dahi
linde yürümüş, ticaret kalkınmada 

devam etmiş, maliye memul fevkinde 
neticeler göstermiş, toptan fiyatlar u
mumiyetle biraz daha yüksek sevi
yeye çıkmış, hayat pahalılığı ise bir 
sene evvelkinden yukarıya o merte-
be yükselmemiştir. · 

Raporun ticaretimize ait kısmına 
gelince, hariçteki tenevvü mü~külat 
ve kayıtlara rağmen ticareti hariciye 
miz 1937 senesinde de kalkınmasına 
devam etmiş ve umumi yekunu 137 
milyon 984 bin lirası ihracat, 114 mil 
yon 379 lirası da ithalat olmak üze
re 252.365.000 liraya varmıştır. Bu 
suretle dış ticaretimiz muvazenesi 
bakımından memleketimiz lehine kay 
dolunan fark 23.605.000 liradır. 

Yine raporda öğrendiğimize gö
re, 1937 yılında ihracatımızın beher 
tonuna isabet eden ktymet 101 lira
dır. Bu miktar 1937 yılında 86, 1935 
tc 65 ve 1934 yılında ise 56 lira idi. 

Altın mevcudumuz 
Raporda bankanın tasarrufu al

tında olmak üzere bulundurduğu al
tın miktarı hakkında da şu malumat 
verilmektedir: 

1936 gayesinde 24.103 kilodan i
baret olan altın miktarı sene zarfın
da gelenlerle birlikte yıl sonunda 
26. l 07 kiloya varmıştır. 1937 senesi 
içinde mevzuubahis altınlardan bir 
kısmt terhin edilmek suretile istik
raz edilen mebaliğ 6 teşrinisani 1937 
de 8.448.314 lira olarak en yüksek 
sevivesine balii:i' olmudur. Sene ninayeunue ı:sl! "'u . .ı v ı ,..ııuıuA cuuu ·~"'· 

türlü kayıttan azade olarak bankanın 
mutlak tasarrufu altında bulunuyor 
du. 
Para piyasası ve tedavüldeki 

banknotlar 
Vadeli veya vadesiz paralar mem 

leket bankaları tevdiat ve alacaklı 
hesaplarında seneden seneye artmak 
ta berdevamdır. Gerek alacaklı he
sapta gerek borçlu hesapta ve iskon
toya ait faiz miktarları azami hadler 
etrafında bulunmuştur. Banka evvel 
cc tesbit etmiş olduğu reeskont had 
dini 1937 senesinde de çoğaltmamış
tır. Paramız 1937 seensinde dahili 
istikrarını muhafaza etmiş ve bu is
tikrarın temini hususunda hüküme
timizin ötedenberi gösterdiği hassasi 
yet ve ihtimam bu muvaffakıyeti:ı 

en mühim amili olmuştur. 
Rapordaki izahata nazaran ban

kanı.n kasalarındaki banknotlar da 
dahil olmak üzere 1936 sonunda mev 
cut 187.683.!l52 liralık mütedavil 
banknotlara 1937 yılı içinde 40000000 
liralık daha banknot ilave olunarak 
191.683.952 liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktardan yine 937 de 15.007.451 
liralık banknot çekildiğinden sene 
sonunda tedavülde bulunan miktar 
176.676.501 liradır. 

Sene nihayetinde banka kasaların 
da 8,046,054 lira bulunduğu nazarı 

dikkate alındığı takdirde piyasada 
bilfiil tedavülde bulunan banknot 
miktarının 186.630.447 lira olduğu 

görülür. 

Raporlar tasvip edildi 
Banka 1937 yılı muamelelerinde 

2.151.886.42 liralık bir kar temin et
miştir. 

Bu miktardan 430.377.29 lirası ih
tiyat akçesi olarak ve 630.000 lirası 
da yiizde 6 nisbctinde temettü oları:ık 
ayrıldıktan sonra geriye 1.091.509.14 
lira kalmaktadır ki, bundan da me
murlar hissesi ve yü7.dc 10 fevkala
de ihtiyat akçesi olarak 163.361.37 li
ra çıkarılmakta ve mütebaki 938 bin 
147.77 Iranın yarısı hazineye ve 
diğer yarısı da hissedarlara bırakıl

maktadır. Hissedarlara temettü his-

29 - 4 - 938 

Radyo 
htanbul Radyosu 
Ö61e ne,rlyatı: 

Snat: 12.30 PlAkla Türk musiki. 12 
Havadis. 13.05 Çocuk Bayramı ve h 
tası münasebetiyle Çocuk Esirgeme K 
rumu namına KndıkBy Halkevi k 
heyeti. 13,30 Muhtelit pldk neşriy 

14.00 SON. 

Akpm ne,rlyatı: 

Saat: 17 .00 İnkıl.Bp tarihi 
versiteden naltlen, Recep Peker tara 
dan. 18.30 Çocuk Bayramı ve hnft 
m!lnasebetiyle Çocuk Esirgeme Ku 
mımına konferans: Doktor Şükrü Haz 
(Çocuklarda slnlr hıfzıssıhhası.) 18 
Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu taraf 
dan bir temsil. 19.15 Çocuk terbiy 
Ali Kftml Akyüz. 19,55 Borsa hnber 
ri. 20.00 Muzaffer flkar ve nrkadaşl 
tarafından Tilrk musikisi ve halk şa 
lnrı. 20.45 Hava raporu. 20.48 Ömer 
za tarafından Arapça söylev. 21.00 
hal ve arkadaşları tnrafmdnn Türk 
slkisi ve halk şarkıları (Saat aya 
21.45 Orkestra: 1 - Valdenfel: Esp 
vals. 2 - Brahms: Dans Hongruv 
3 - Drigo: La forc anşante. 4 - Tra 
lntör: Hohraytçuk in lllipiıd. 22.15 
jans haberleri. 22,30 PUikla sololnr, o 
ra ve operet parçaları. 22.50 Son hab 
ler ve ertesi günOn pTOgrrunı. 23.00 S 

* Ankara Radyosu: 
Ö!i le neırtyatı: 

Saat: 1230 karışık plfık neşriyatı. 12 

Plflk: Türk musikisi ve Hnlk şarkıl 
13.15 Dahil! ve Hnrid haberler. 17 

Halkevinden naklen İnkıHlp Dersi 
met Bayru). 

Akııım neşriyatı: 

Sant: 18.30 Karışık Pllık neşriyab. 1 
Türk musiki:;! ve halk şarkıları. (Hi 
met Rızn ve arkadaşları). 20.00 Saat 
yarı ve Arapça neşriyat. 20.15 Türk 
slkisi ve halk şarkıları. (Cemal Kii 
İstanbul radyosu okuyucularında 
21.00 Konferans: Çocuklıırda hasUılıkl 
ra karşı muafiyet (Dr. Snmi Ulus) 21 

Piyano ile konser: Naciye Necil A 

(Bestcklır Necil Kazım Aksesin Piyıı 

eserlerinden). 21.35 Saksofon solo ( 
hat Esensin) 22.00 Ajans haberleri 22. 
Yarınki program. 

SENFONİLER: 

12,HI Roma kısa dalr,asr Senfo 
konser, 22 Roma, Bari:· Senfonik k 

ser, 22,lO Brrttis1nva: Sen!oı\tk m 
tJ '~---"-" 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Bcrlin kısa dalgası: KArısık T1' 
siki 8,15 devamı, 8.30 dan 12 ye kad 
Parls Mondinl fıısılnlnrl:ı pl~k ne. 
der, l 1,45 Berlin kısa dalgası: fnıti 
orkestra musikisi, 13 Bcrlln kısa d 
gaın: Hafif musiki 14,15 devamı, 13. 
Bükreş: Plfık, 14,300 keza, 13.15 Pil 

l\londial: Konser, 14 Keza. 17.15 Ro 
kısa dalgnsı : Karışık musiki, 17,15 J3 
lln kısa dat,e;aıa: Gltnr musikisi, 17· 
Bertin kısa dalgası: İş sonu musl!C 
18,50 dl'vnmı. 18 Pıırls Mondiııl· Kon 
18,02 Bükrcş:: Gençler kon eri, J8 
Bratlslavıı: Mondolin orkestrası, 19 
ris Mondlal: Plflk 19,30 konser, 19 
Peşte: Koro hnvalan. 20 B('t"lln JC 
datgnsı: Kıicük musiki sanatkArları. 
Peşte: Hafü musiki, 20.30 Prağ: 

tan:ı'nın marş ve milli dansları, 20• 
BOkreş: Orkestra, 21.40 devamı. 21 
grat: Büyük radyo orkestrası, 21.30 
trava: Musikili ve şarkılı cğfoncell P 
ram, 22,15 Berlin kısa dalgası: Kart 
havalnr, 22.25 Ostrava: Bando mı 
22,45 nükreş: Hafif musiki nakli· 

OP ERALAR, OPERETLER: 

13,15 Roma kısa dalıtası: Bir UrllC 
peradan bir perde, 15,30 Paris Mond1 

Herold'un "Znmpa .. isimli operası, 
Viyana: Puccini'nJn "Tı.ırandot,, ope 
sı, 21,50 Peşte: Vagner'ln "Götte 
emmerung,, operası, 22 MilAno, 
nrı: Giordano'nun "Marcella,, ope~ 

seleri olarak ayrılan bu miktst
1 

geçen sene karından mücle' 
1.361.91 lira da ilave edilmek 
tile elde edilen yekün kazanç ve 
ran vergileri indirildikten sonr• 

her hisseye 632 kuruş temettü te 
raı>° ne müsait görüldüğünden 

temettüün bu suretle tevzii iste 

yordu. 

Heyeti umumiye raporu ve ·(il 
ve zarar hesaplarını tasvip ve •. 
meclisini ibra ederek müddctJcf;e 

ten mürakiplerden C ve B hisse 

ne sahip bankalar ile şirketler ııl' 
fından intihabı lazım gelen ınöt 

p 
Abdullah Nacı Akbayı ve gJ 

nıfı hisselerine sahip bulunanlf11 
rafından intihabı lazım gelen ·-:ti' 
kipliğe de Izzet Sirmen 'i seçJ11I 

dağ müddeiumumiliğine, Seferhisar 
müddeiumumisi Hakkı, Uşak sorgu 
lıfıkimliğine, Iskilip sorgu hakimi Ba 
hadır, Gerede hukuk hakimliğine, 

Fatsa hakimi Ibrahim 30 lira ile Hay 
mana hiıkim muavinliğine, hukuk 
mezunlarından Salfıhattin Çubuk ha
ıdm muavinliğine, hukuk mezunların 
ılan Kemalettin, Bala sorgu hakimli
~ne, hukuk mezunlarından Tahir, 

deiumumi muavinliğine, İstanbul ic
ra memuru Arü, Tavşanlı muavinli
ğine, Akdağ müddeiumumi muavini 
lsmail tayin edilmişlerdir. 

Pariste Bulusahm 
CLAUDETTE COLBERT 

M
8 E L0E K AL TIN y AGMURU 
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11
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'!""'AN 
Z • ı s·ım·ıne Har·ıc·ıye Nazırını ve bir Dükü ltalva, Arnavutluk Krah Ahmet ogo nun ev enme mera 

, , k b" · t d. Arnavutluk • ltalya münasebetlerinin tarihi hayli ra\)):-m1m göndererek ya ın ır alôka CJÔS er ı. • d ti 
eskidir ve küçük memleket Adriyatiğin anahtarı olması bakımından da ltalyayı §ıd e e G ·· ndelik Gazete alôkalandırır. Muharrir, aşağıdaki yazıda bu yakınhğın bir. tarihçesini yapıyor. Yeni istidatlar 

1
< 

'.1'1·'1· o 
-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, f ikirde, her· 
11eyde temiz, dOrOst, samimi olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıgmaktır. 

-0--

AB ON E BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
nuynn memlek etler için 30, 16. 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tinnek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul UAvesl IAzımdır. 
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Arnavutluk - Italya 
Münasebetleri 

recede İtalyan askerinin Oraca ge
lip karaya rahatça ve tamamiyle 
çıkabilmesi için lazım olan zama
nı kazanmak ve İtalyan kuvvetleri( 
karaya çıkarken bir Yugoslav or-

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Birkaç gün evvel, Kırşehir zelze

lesi münasebetile Tevfik Fikretin 
"Verin Zavallılara" şiirini neşret

miştik. Fikretten sonraki neslin e
serleri arasında böyle bir felaketi 
tasvir eden başka bir şiir bulama
dınız mı yollu, bir dostun tarizine de, 
yine bu sütunlarda, bulamadık ceva

bını verdim. 

1 GONON MESELELERi 1 

Nafıa Vekaletinin 
Cezri Bir Hareketi 

1 talyanın , Arnavutluk kralı 
Ahmet Zogo'nun evlenme 

törenine, hükumet namına Hari
ciye Nazırını ve kralı temsil için de 
bir dükü, Tirana göndermesi boş 
bir merasim icabı değil, herkesin 
bildiği gibi, Arnavutluk ile pek sı
kı ve kıskanç alfıkasındandır. 

~ YAZAN:~-~ 
dusunun hududu aşarak sahile ya
naşması ve İtalya ordusunu, arka
sı denize dönük bir vaziyette, mu
harebeye icbar etmesi gibi çok 
mahzurlu bir ihtimali kaldır-

Bu yazılardan birkaç gün sonra 
Abdurrahman Tevfik imzalı bir genç, 
"Taşlar utanır'' başlıklı bir şiir gön
derdi. Ve bunu TAN sütunlarında 

neşrettik. Bu gen~ Anadolu zelzele· 
sinden aldığı ilhamları, temiz hisle· 
ri, şiirin bazı kusurlarına rağmen, 

iyi ifade etmişti. Dün de, Ziya Ka
ya isminde genç bir doktorun "Kel
oğlan" isini altında neşrettiği bir şi
ir kitabı aldım. İstibdat devrindeki 
Anadoluyu, tarihin bir noktasından 

başlıyarak Yeniçeri ağalarının, dere
beylerinin, sultanların kel ve çıplak 
bıraktığı Anadoluyu, terennüm edi
yor. Çok zengin duygulan, renkli 
tasvirleri olan bu şiir kitabını bir 
münekkit gözüyle okumadım. Hata
ları üzerinde duracak değilim. Beni 
sevindiren, yeni neslin yalnız "ego" 
tarını dinliyen ve dinleten ediplerin 
ve edebiyatın tesirinden kurtulma
landır. Bütün bir milletin, cemiye
tin, halkın, hatta insanlığın üstünde, 
kendilerine bulutlar arasında kur· 
dukları hayali kişanesinden kainata 
baktıktan zaman realiteyi bir du
man, kendilerini bir kainat gören e
diplerin ve edebiyatın tesirinden de
mek istiyorum. 

ı I 

Nnfıa \Teklıleti birkaç gün evvel 
l'ioter Yasıtasile istanbul Elektrik 
Şirketine bir ihtarname göndermiş· 
ti. Bu ihtnmnmede 1923 itilafnamesi 
nin 11 inci maddesinin ve esas şart
namenin 54 üncü maddesinin yerine 
getirilmesi isteniyordu. 

11 inci madde bütiin müstahdem· 
lerin Türk olacağına, şartnamenin 
54 üncü maddesi de ancak Türkiye 
de hulmıya imkan görülmiyen mü -
tchassı ların hiikumete bir listesi ve 
!'İlmek \'e hükumetçe muvafık gö • 
l'Ülmek şartile dışarıdan tedarik edi
lebileceğine dairdir. 

Nafın Vekaleti, Şirket tarafından 
çiğnenen tanhhlitl<'ri gözden ıeçi • 
l'irkcn, hu mesele üzerinde de ehem· 
tniyetle durmuştur. Vckfıletin talebi, 
o kadar haklı \'C mukavele ve şartna 
tneye o kadar uygundur ki, şirket, teb 
liğin icabını derhal yapmayı znruri 
hulınuş ve ecnebi mUstahdemlerdcn 
Yedisinin hizmetine dün nihayet ver 
tniştir. 

Ortada cereyan eden muamele, mu 
kaveleye aykırı olarak kullanılan 
~·cdj memurun vazifesine nihayet 
\·erHrncsinden ve yedi Tiirk \ •ntanda
§ının fnalivet fırsah bulmasından i
baret değiİdir. 
fı~~~f~~ V~k~leti, .<:~! _k,npitiiltıs~·on 
~fiyesine amil ol.aıuştur. Bu işte 
g~sterdiği uyanıklık ve nlfıku çok ye-
rındedir. • 

d l\apifiilasyon giinlcrinde Tlirkiye-
.e faaliyet fırsatı bulan imtiya:r.h 

k•rketlerin, ilk gayesi Tiirklere boy
) ot ilfın etmekti. Ancak terciime ka
.~~lcrindo naznr boncuğu diye bir, 
1 1 'I'iirk bulundururlarch. idare 
:cclislerinde daima birkaç Tiirk \ 'ar 
/ F.akat bu meclislerin işler iizerin
t hıçbir mürnknbe ve nlfıkalnrı yok 
.~· Vakit vakit toplnnırlar, her şeye: 
h~\'et efendim., derler, mukabilinde 
ır iicret alırlardı. 

k Adı Tlirk şirketi olan imti~·a7lı ir 
b Ctlerin makanizmnsında Türklere 
.. 

0
Ykot edilmesinden rnaksnt. :rng-ma 

~ı b' . 
\' ır gidişi Türklerden gizlemekti. 

t Urdun çocuklarına emniyetleri '-'Ok u .. J 

§ı' Çuııl U soyguncu bir gidiş kar -
sında v" ki . kt h k' ltat J ure erı yanaca ı , n 1 _ 

lı hu Yüzden sızacak, duyulacaktı. 
Ott u boykotu nınzur göstermek için 
'ltıa a)~n bir efsane çıkardılar: "Ne yap 
ltı Iı. Bu işlere Tiirklcrin aklı er • 
)',,cı.,, bunu bize, kendimize hile asa-
"' )'tık • o]d nrı inandırdıkları zamanlar 

tı. 

İlir .. 
~lod Run bu yalancı setleri kırdık . 
h1111 ern .teknik teşkilat içinde imti -
~Ilı Reçırdik. Gördiik ki, Türkler o 
llerı nrı,n kndar kendilerinden esirge 
dUr''nıifelerj büyük bir iktidar ve 

u tl"kı tıa t ~ u e yapıyorlar. Bu imtiha-
'lttıc~IDtten imtiyazlı şirketlerde 
Çiıı ere fanliyet imkanı vermek i

ıı:ı~lt ~~ırn adım miicadeleler geçir -
~ilı nıırngeldi. 

kati a:Yet Nafıa Veknletinin attığı 
ttğ"ul'o •rnıa bütün bir mazi tnsfi~·eye 
hnkııı:ı t Ve kendimize saygı ve gü,·en 
!tılıl'otıtıdan yeni ve giizel ufuklar a-
tn'-d · v<ık. 1 . v • 
,. tt İtle . ~ etın tuttugu cezrı yol, 

l ıktır. ' ıftıharln knrşılanmıya ıa -
~ 
~~a~--======== 
r~ ""c ·· ı 
1 ~rhaa ~er Fena Vaziyette 

Arnavutluk, çok küçük bir mem· 
leket, İtalyanın ancak 15 le biri, en 
şimal ucundan en cenup köşesine 

kadar, 300 km. ya var, ya yok! 
Memleketin orta genişliği de 100 

km. kadardır. Arazisinin yüzde 55'l 
ekine yararsa da ancak yüzde 10 
kadarı işlendiği ve memlekette sö

ze değer bir sanayi olmadığı için, 
yoksul, umumiyetle dağlık, yolları 
az ve deniz kıyıları batak ve ma
laryalıdır. Bir milyon kadar hal
kı da bu sebeplerle iyi bir müşteri 
sayılmazlar. Fakat her şeye rağ -
men, onun, İtalya için büyük bir 
önemi, Adiryatiğin anahtarı olma-

sındandır. 

İtalya, Arnavutluğu elinde tut· 
makta, hem Doğu kıyılarını emni
y ete almış ve Balkan Yarım Ada
sında sağlam bir basamak elde et
miş, hehı de Yugoslavların cenu
ba sarkmalarına set çekmiştir. A
diryatiğin yegane kapısı, Otraiıto'
ya Cenubi İtalya ile Arnavutluk 
sahilleri hükmederler ve bu boğaz 
ancak her iki taraftan tutulabilir. 

Birleşik İtalyanın Arnavutlukla 
alakası, eskidir; 19 uncu çağın so
nuna doğru burasını bir müstem
leke yapmak istiyen Crispi zama-

6
,..,,.., .. hacılar () u.,kH ftoluontn 
u emeline Avusturya engel ol -

muş ve 1912/13 Balkan harpleri 
netices inde müstakil bir Arnavut
luğun vücut bulmasını temin etmiş 
ti; ki Avusturyanın maksadı aşi

kardı: İtalyanları Balkan Yarım 
Adasına bastırtmamak, Sırpları A
diryatiğe inmekten menetmek ve 
nihayet ileride kendisi için bir av 
hazırlamak ... 

Büyük harpte, İtalyanın Avus -
turyaya karşı harbe girmesinin se
beplerini karıştırırsak, Adiryatiğe 
hakim olmak arzusunun başta gel
diğini görürüz. Filhakika, 1915 
Londra mukavelesi, İtalyaya bol ke 
seden Adiryatik ve Dalmaçyada 
bazı yerler ve menfaatler teminin-

den başka, Arnavutlukta da, bir 
miktar hinterlandı ile beraber Av
lonya limanını ve bunun metha -
lindeki Saseno adasını vadediyor
du; ayni zamanda, ltalya Arnavut-
luğu harice karşı temsil edecekti. 
Yani Arnavutluk artık İtalyanın 
himayesine giriyordu. Fakat harp, 
İtalyanın iştirak ettiği tarafın za
feri ile bittiği halde İtalya, Arna
vutluğu elde etmek şöyle dursun, 
1920 yazında, işgalindeki Avlon
yadan çıkmıya bile mecbur edil -
miş ve elinde yalf!tZ Saseno kal
mıştı. Üstelik Arnavutluk, Millet
ler cemiyetine alındı. 

B üyük harp neticesi, Ama -
vutluk bir cümhuriyet ol

muştu. İç ve dış harpleri, istilalar 
ve bin türlü mahrumiyetler, niha
yet memlekette esaslı bir milli his, 
ve vicdan uyandırmış ve ihtilafları 

bir dereceye kadar susturmuştu. 

Küçük bir entellektücl parti mem
lekette reformlar yapmıya çalış -
mış ve bir dil birliği vücude getir
mekle beraber Arnavutça yazı için 
Latin harflerini kabul ettirmişti. 

a~tı, heı d ' J\N) - Ttitün müstahsil
q ~1llda : 'Ye reisi Ziyanın reisliği 
\o ttwk 01~Planınışlar, tütün fiyatları 
~~1~cıtıe?iuğu ~~in çok müşkül olan 
ha C!, elcıc nı gorüşrnüşlerdir. Neti -
içİtl lı~Rll.n rn~vcut tütünlerin matlu
lte İ3aşvc~;ılde satılmasının temini 

tn{4.aca lete ve İktısat VekAleti 
ata karar vermişlerdir. 

Faşist İtalya , hiç bir şeye karış
mıyor. ve Arnavutlukla bir ittifak 
kurmak için, zuhuru umulan silah
lı ihtilaflar neticesinde, memlekete 
hnkim olacak bir reisin çıkmasını 
bekliyordu .. Nihayet bu reis, Mati 
eşrafından Ahmet Zogo oldu. 

1895 te Orta Arnavutlukta do
ğan ve İstanbulda tahsil eden Ah
met Zogo, ince uzun, griye çalar 
mavi gözlü ve diizgün ağızlıdır; bi 
raz öne eğik yürür, zeki, cesur ve 
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Bugünkü Arnavut:uk orduıundan bir parça 
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Arnavutluğun hemhudut olduğu memleketleri gö.terir harita 

herşeyden evvel müteşebbis bir 
zattır. 18 yaşında, Osmanlı ordu
sunda, Sırplara karşı harp etmiş
ti. Onun Arnavutluk işlerinde ilk 
mühim faaliyeti , Müslüman olma 
sına rağmen, Prens Wilhelm zu 
Wied'i Esat Paşaya karşı müdafaa 
eden katolik Merdita'lıların reisi 
Prenk Bib Hoda tarafını tutmuş ol 
du. 

Büyük Harpte, Avusturyayı Ar 
navutluğun istiklaliyle alakadar 
etmek istiyen Ahmet Zogo şüpheli 
bir adam olarak Viyanaya götü
rüldü, nezaret altına alındı. Harpten 
sonra tekrar Arnavutluğa donmuş 
ve 1920 de, Sırplara karşı İşkodra
nın müdafaasında bulunmuştu. Ay 
ni sene Arnavutluğun Dahiliye Na 
zın, 2 sene sonra da Başvekili ol
du . Fakat memleket çok geri, bü
tün vasıtalardan mahrumdu. Ve
rem ve türlü hastalıklar her taraf 
ta tahribat yapıyordu. Malarya 
yüzünden sahil boyunca nüfus kal 
mamıştı . Yabancı mektep ve darül 
fünunlarda yetişmiş genç Arna
vutlar, halkı hiç tanımıyarak, he
nüz kan davalannın hüküm sür
düğü bir memleketi, liberal büyük 
devletlerin demokratik ideallerine 
göre idare edebileceklerini umu
yor ve memleketi anarşiye düşü

rüyorlardı . Buna karşı Ahmet Zo
go diktatörce bir intizam temin et
mek istedi ve 1924 Şubatında düş 
tü. Haziran ayında, onun keskin 
bir düşmanı olan ortodoks papazı 
Fan Noli bir darbe ile Tiranayı e-

le geçirince Belgrada kaçtı. • 
O sırada, Yugoslavya ile İtalya 

arasında, dostluk muahedesi akte
dilell henüz 6 ay geçmesine rağ
men, Dalmaçya meselelerinden do 
layı silahlı bir ihtilaf çıkmak üze
re bulunuyordu; onun için Ah
met Zogo, Belgratta hüsnü kabul 
ve yardım görerek, Verangel ordu 
su bakiyesi Beyaz Ruslardan mü
teşekkil bir kıtanm başında Arna-
vutluğa döndü, 1924 Miladı İsa ge
cesi Tirana'ya girdi, Fan Noli A
merikaya kaçtı ve 1925 İkincika
nun ayında Zogo devlet başkanı ol
du. 

Memlekete herşeyden önce yol, 
mektep, pulluk ve modern 

bir polis kıtası lazımdı . Fakat pa
ra yoktu. Dost Belgratta da para
sızlıktan sıkıntı çekiliyordu. Tam 
bu sıra İtalyanın faşist reisi B. 
Mussolininin muktedir aaamı, Ba
ron Aloisi, Tiranaya yetişti ve Ah-
met Zogo ile an1aştı; artık, Arna
vutluk Romanın yedeğine takıldı. 

23 Nisan 1935 te Svca kısa adlı 
bir İtalyan finans şirketi kuruldu 
ve Arnavutluğun imar işi için, 
% 7! faiz ve 40 sene vadeli 243 
milyon liretlik bir istikraz temin 
edildi. Credito İtaliana bankası da, 
aynca banknot çıkarmak için 50 
senelik bir imtiyaz ile bir Arnavut 
luk Devlet Bankası kurdu. 

Bu işlerle beraber ve hemen, Yu 
goslavya hududu tevkif tabyelcri 
ile teçhiz ve tahkim edilmiye baş
landı; bundan maksat, kafi de-

Ayni zamanda yol ve köprü in
şasına da başlandı. İtalyanlar da, 
diğer taraftan, Dracı birinci sınıf 
bir ticaret limanı haline getirdiler 
ve bütün bir donanmayı içine ala
bilecek olan Avlonya koyunda da 
icap eden tesisatı yaptılar. Bu ko
yun ağzında, en modern b ir suret
te tahkim edilmiş olan, İtalyan Sa 
seno adası vardı. 

Ahmet Zogo, bu arada, 1928 de, 
kendini kral ilan etmiş ve hüku
met merkezi Tiranayı da imar la
zım gelmişti. Bunun için, beyzi 
bir meydanın etrafına hükumet bi 
nalan kuruldu, 30 mebus için bir 
parlfımento, mahbus ve hasta 
evleri, bir otel ve kral için de kü
çük bir saray yapıldı . 

Tirana etrafına, İtalyan 7.abit
lerinin talim ve nezaret ettiği yeni 
Arnavutluk kıtalan için kışlalar
da inşa olunmuştur. İtalyanlar Si
cilya ve Maltadan damızlık hay
vanlar getirterek Arnavutlukta ka 
saplık hayvan adededinin artma
sına ehemmiyet verdikleri gibi bir 
takım çiftlikleri isticar suretiyle 
de buralarını İtalyan ordusu için 
birer iaşe ambarı yaptılar. 

Arnavutluk imar programından 
mütevellit taahhü tlerin % 70 ini 
İtalyan firmalarına vermek mec
buri olduğu gib i Arnavutluk dev
fot bcı.nknsının ihtiyat altını da Ro 
mada l)u unu,:yurau. Aynı zaman-
da, harici ticaretin yandan fazlası 
İtalya ile yapılıyordu. Bu suretle 
Roma, Arnavutluğu mali ve iktı -
sadi cihetlerden eline geçirdiği gi
bi, 1936 ve 1937 senelerinde, ak
dettiği mukavelelerle de siyasi ve 
askeri nüfuzu altına almıştı. Bu 
mukaveleler Tiranayı, devlet büt
çesinin yandan fazlasını ordu ve 
polise t;.,hsis etmiye mecbur edi
yordu, ki bundan maksat vari
datın büyük kısmını müsmer ol

mıyan yerlere sarfcttirip Arnavut
luğu daima mukrizin avcunda bu
lundurmaktır. 

Tirana, daha l 828 de faizi ödiye

mez bir hale gelmiş ve Ahmet Zo

go moratoryom istemişti. 3 sene 
sonra da. Svea'nın vereceği para-

lar bitince Tirana yeniden parasız 

kaldı. Roma Arnavutluğa tekrar 
100 milyon altın frank verdi. Bu 
para, Arnavutluk bütçesi 50 mil
yon altın frangı aştığı zaman on 
senelik taksitlerle ve faizsiz ödene 
ceğinden bu bir borç değil adeta 
bir h ediye idi. 

F aknt Tirana mali taahhütle
rini yapamadığından İtal

yanın mali kontrolünü davet etti. 
Bu hal Arnavutların kanına do
kandı ve memlekette açık bir mu
halefet kaynaşmıya başladı. Kral 
da, İtalyan isteklerine karşı dur
du, İtalyan mekteplerini bile ka
padı ; Roma buna karşı evvela Ar
navut ithalatına güçlük göster
mekle cevap verdi. 

Fakat, Tirana, malları için Yu
goslavya ve Yunanistanda yeni pa 
zarlar aradı. 

Kral Zogo, malik olduğu 1000 
kadar erkek ve kadın muallim ve 
75 i ilk ve 17 kudar da orta ve yük 
sek mektep ile Arnavutluğun üze
rinde manevi bir nüfuz tesis etmiş 
ve kendine sadık kıtalarla da kuv 
vet ve iktidarını arttırmıştı. Bu 
bakımdan kendine haklı olarak iti 
mat ediyordu. 1932 - 33 bütçesi
ni 31 milyondan 18 milyona indir
di ve bu suretle kendini toplama
yı bekledi. 

Fakat İtalya, Ahmet Zogonun 
zannettiği kadar beklemedi. 1934 
yazında Barthou'nun, sırf İtalyan 

l Devamı 8 incide) 

• Şiir de, edebiyat ta, resim de, hat-
ta bütün nefis sanatler, tabiati, in
sanı, cemiyeti, kainatı aksettiren a
deselerdir. Sanatkarın benliği, şah
siyeti, mevzuu veriştedir, yoksa sa
natkar mevzu değildir. Ayni tabiat 
;manzarasını, veya herhangi bir mev
zuu, her ressam ayni renk, ayni çiz
gi, ayni mana, ayni ruhla çizmez. 
Mevzu ayni olduğu halde, değişen 
renk ve çiqiler sanatkarın şahsiye
tidir. Sanatkarın "~fo" sunu ancak 
burada arayabiliriz. Sanatkar, tabi
atten, cemiyetten, muhutinden aldığı 
mevzulan ve tesirleri sadece ifade 
eden adamdır. Cemiyetten ve muhi
tinden sıyrılıp, yalnız kendi içini ak
settiren, yalnız kendi "ego" sunu din
liyen adam, belki yüksek sanat eser
leri meydana getirebilir, fakat mu· 
hitindekileri alakadar etmez. Yalnız 
kendi okumak üzere şiir yazan, veya 
odasında yalnız kendi seyretmek üze
re resim yapan sanatkar belki Yar
dır, fakat biz ne bu eseri, ne de ese
rin sahibini cemiyetin malı olarak 
telakki edemeyiz. 

Bugün edebiyat, hayatın seyri için

de individualist çerçevesinden çıkıp, 

cemiyete ve halka inmek temayül

lerini ~östermektedir. Zaten klasik 

edebiyatta da, bilhassa on sekizinci 

asır edebiyatında bunun çok numu

nelerini bulabiliriz. Bizim edebiyat

ta, halkın duygularını, terennüm e
den, onlarla alakadar olan şair ve 

edipleri az buluyorsak, bunda, sa

natkarların eski günlerde yaşadıktan 

istibdat devirlerinin tazyikini de he

saba katmak lazım. 

Yeni gençlerin, t'emiyete ve halkın 

içine inen, muhitlerine bakan eser

leri, bu itibarla bizi sevindirir. Bu is

tidatların kemale varması, hepimi
zin dileğidir. 

SöKEDE: 

Sahte Liralar 

Yapıyormuş 

Söğüt, (TAN) - Dönmez köyün

den Ismail oğlu Halil Şahinin yüz ve 

elli kuruşluk gümüş paraları taklit 

ettiği anlaşılmış, jandarma kuman

danı Tevfik Demir'in takibi ve mer

kez karakol kumandanı Sadettin Ça
vuşun gayretile kalpazan tutulmu 
tur. Uzerinde 16,5 lira sahte para b~ 
lunmuş, şimdiye kadar 38 lira yaptığı 
ve bunun 21.5 lirasını sürd "ğü· u an-
laşılmıştır. Kalp paralar ku 

rşun ve 
kalaydan yapılmıştır renkl . 

• erı mat-
tır, sıkletleri noksandır. 
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Burada yenip Estonyada yenildfklerimlz: Geçen sene Festival milnasebctile İstan
buln gelen güreşçilerin bir arada çıkardıkları bu resimde (1) numaralı İsveçli Ni
man o zaman Çobana ycnilmisken bu sefer Talinde Çobana galip geldi. (2) numa-

ralı Finlfınd.iyalı Pertunen de burada o zaman yenildiği (Hüscyin)l orada yendi . 
Güreş Şampionası Neticelendi 

Umumi Tasnifte Tek 
Puvanla Altıncıyız 
Dünkü nüshamızda da yazdığımızı düşmesi güreş gibi milli bir sporda 

gibi Avrupa güreş birinciliklerine gi hoş görülecek bir vaziyet değildir. 
den milli takımımız içinde Çoban nis 928 olimpiyadında takımımız o za
beten yüz güldürecek bir netice elde man 6 siklete ayrılmış olan Greko -
etmiştir. Gül"eşlerde finale kalan ye Romen güreşlerine 6 güreşçi ile işti
gane güreşçimiz Çoban, Danimarka- rak etmiş ve yaptığı 21 güreşin 10 
Jı (Liı.rsen) ile Alınan (Ehret) i tuşla tanesini kazanmıştı. Bu defa ise ye
yendikten sonra evvelki gece Eston- di kişilik takımla gittik. Hastalığı 
yalı (Kotkas) a ve ondan sonra da sebebile güreşemiyen Mustafayı he
ikincilik için güreştiği İsveçli (Ni - saba katmazsak 6 giıreşçi kalıyor. 
man) a tuşla yenilerek Avrupa üçün Bunlar ceman 16 güreş yaptılar ve 
cüsü olmuştur. Çobanı bu iyi neti- ancak 4 galebe temin ettiler. Bu ga
ceden dolayı tebrik ederiz. }ebelerin ikisi Mehmedin, biri Sai-

U mumi taanifte tek puvanla min, birisi de Küçük Hüseyinindir. 
altıncı olduk 936 da Bcrlindc bir dünya şampiyon-

Tallin, 18 (A.A.) - İkincilik ve ü

çüncülük için yapılan güreşte İsveçli 

Niman Türk Çobanı 12 dakika 54 sa 

niyede tuşla yenmiştir. 

Avrupa güreş ampiyonası müsa
bakaları bitmiştir. Ferdi son tasnif 

şudurı 

56 Kiloda: 

Birinci: Penınen - Finlandiya 

İkinci: Pettersen - İsveç 

Üçüncü: Schmitz - Almanya 

61 Kiloda: 

Birine\: İhlajamaki - Finlandiya 
İkinci: Suensson - İsveç 
Üçüncü: Solsvik - Norveç 

GG Kiloda: 

Birinci: Koşkelo - Finliındiya 

ikinci: Nettescheim - Almanya 
Üçüncü: Anderson - İsveç 

72 Kiloda: 

Birinci: Schaefer - Almanya 
İkinci: Svedberg - İsveç 
Üçüncu: Maeki - Finlandiya 

19 Kiloda: 

Birinci: Johansson - İsveç 
İkinci: Ozolns - Le ton ya 
Üçüncü: Frooman - Estonya 

87Kiloda: 

Birinci: Cadie - İsveç 
İkinci: Karklin - Estonya 
Üçüncü: Selenbinder - Almanya 

Ağırda: 

Birinci: Kotkus - Estonya 
İkinci: Nyman - İsveç ~ 
Üçüncü: Çoban - Türkiye. 

luğu, bir üçüncülük, bir dördüncülük 
kaydetmiş bir takım için bu, parlak 
bir netice sayılmaz değil mi? 

Bunun mesulü var mıdır? Birkaç 

aydanberi güreş işlerini eline almış 
olan yeni federasyon erkanını bun-
dan dolayı tahtic etmek hakmzlık 

olur. İşin sakat taraflan takımın ih

tiyarlığı ve kendilerini rakipsiz his

seden güreşçilerin çalışmamaları, an 

trenörün kifayetsizliği, umumi gü -

reş faaliyetinin noksanlığıdır. Esa

sen Mehmet ve Saim gibi 10 seneden 

fazladır takımda bulunan güreşçiler 

artık bu işlerden bıkmış gibidirler. 

Yaşar ve Mustafa da müsabaka he

yecanını kaybetmişlerdir. Bizce bu 

takımı yenilemek, her siklette birkaç 

güreşçi yetiştirerek birkısım güreş

çilerin kendi sikletlerinde hissettik

leri rakipsizliği ortadan kaldırmak, 

sık sık müsabakalar yapmak ve iki 

seneden fazla zamandır milli takımın 

başında bulunan Finlandiyalı antre
nörün de takımı bu hale getirdikten 

sonra artık memleketine ebedi bir sı

la yapmasına karar vermek federas

yonun bu Avrupa şampiyonasından 

alacağı en kıymetli dersler olacaktır. 

Tebliğler: 

Atletizm Bayramı 

Seçme Müsabakaları 

TAN 

i 
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~ iKi GÜNLÜK HIKA YE 
Futbol: İ Mektupları 

: ·--- ........... . 
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Güneş Takımı Yolcuların Resimleri ~ 

Klüpler Muhteliti Neden iade Edilmiyor? § 
il O Devlet dcmiryollannın birkaç se- : e yn uy or yahate şamil olmak iizere ihdas et- = 

tiği bir takım tenzilitlı biletleri var : 
dır. Bu biletlerle yalnız bir tek kişi 1: 
nin seyahat etmesini kontrol için üze·: 
rine sahibinin fotoğrafisi yapıştırıl- _ 
maktadır. : -Biletin müddeti ve hükmü bitip : -te !'>On parça yolcunun elinden alınır : 

~~· 

Milli küme maçlarına bu hafta şeh
rimizde ve İzmirde devam edilecek
tir. Fikstür mucibince bu hafta Fe
nerbahçe ile Güneşin, Galatasarayla 
Beşiktaşın karşılaşması icap ediyor
du. Fakat Fenerbahçenin müsabaka
lardan çıkarılması üzerine Güneşin 

karşısında İstanbul altı klüp muhte
liti yer alacaktır. 

Federasyonun altı klüp muhteliti
nin mil1i küme tnkımlarile yapacağı 
karşılaşmalarda puvan meselesinin 
mevzuubahsolamıyacağı ve milli kü 
me takımları yenilse de yense de 3 
puvanını alacağı yolundaki kararı Ü· 

zerine bu karşılaşmanın hiçbir kıy
meti kalınamıştır. 

ken, fotoğrafiler ~ahiplerine iade e- E 
dilmektcdir. Tan tahrir ailesine men : 
sup bir arkadasımızın pek yakınla • E 

d b. B . b d .. k 1: rın an ır ayan, un an on gun a : Artistin Vaadi 

Diğer taraftan Beşiktaş klübünde

ki son ihtilaflar ve bazı oyuncuların 

istilası Galatasaray Beşiktaş maçının 

ehemmiyetini de yarı yarıya azalt -

mıştır. Karşılaşmalar Şeref stadın -

da yapılacak ve Beşiktaş - Galata -

saray maçını Adnan Akın, Güneş -

Muhtelit takım maçını Ahmet Adem 
idare edecektir. 

İzmirde yapılacak milli küme maç 
lan ise cumartesi günü Harbiye -
Alsancak, pazar günü Harbiye - Üç
ok karşılaşmalarıdır. 

Sümer Sahasındaki Ma~lar 
Sümer spor klübünün Samatyada

ki sahasında pazar günü sanat okulu 
birinci takımı ile Sümer spor birin
ci takımı arasında hususi bir maç ya 
pılacaktır. Saat 16 da yapılacak bu 
karşılaşmadan evvel her iki klübün
B takınılan saat 13 te ayrıca bir maç 
yapacaklardır. 

Bu hafta 
Şehrimi7rlPlzi 

Güreşler 

Bu hafta pehlivanlarımızla karşılaşa
cak olan Amerikan Şerman (ayakta) 

rakıbini ipler arasına sıkıstırmış 
vaziyette 

Bu hafta Taksim stadında güreşe-

dar evvel böyle bir biletle ve Toros E 
trenile Ankaradan avdette Haydar • E 
paşada bileti alınırken fotoğrafisinin 
kendisine iadesini istemiştir. Fakat 
şeftren hayli diirüşt bir ~ekilde res-

Yaza n : Gruhenberg - Çevire n : B. Tol< 

mi nrmiyeceğini söylemiş, bu yiiz • 
den çıkan münakaşaya diğer me • 
murlar miidahalc etmişler ve res'!1İ 

şcftrenden alarak iade edeceklerini 
söylemişlerdir. Fakat, şeftren bulu
namadığından resim bu memurun e
linde kalmıştır. 

Resim !'lahibi namına biraderi on 
gündiir müteaddit detalar gar mü • 
diirliiğiinc ve işletme kalemine mü • 
racaat ederek hemşiresinin reıımini 

istemiş, hidayette re!'lmin buldurula
rak iade edilct'eği vadolunduğu hal
de en son olarak fotoğrafın kontrol 
maksadile hasılat dairesine gönde • 
rildiği ccvahın ı \'ermişlerdir. 

Bu tenziliıtlı biletlerden ha!jka!'lt i!'I 
tifadc etmesin diye iizerine !'lahibinin 
re ·mini yapıştırtmnk \'e biletin hük 
mü hitinciye kadar o resimli parça
yı rırrımak demiryolları idaresinin 
hakkıdır. Fakat biletin hükmü bit • 
tikten \'e son kısım yokunun elin • 
den alındıktan ~onra artık fotoğra

(a lüzum kalmamaktadır. Esasen yol 
cular \'C hele kadın yolcular için re
simlerini bilet memurlarının '\"e ha
!'lılat kontrolörlerinin eline bırak • 
mak zarureti yoktur. Umuyoruz ki; 
bilhassa kadınların hns~asiyetine te 
.... u1.:ı ~U~ll llU UVft.lc&J. ve~ lV&. &.ICIUl.l -

yolları idaresi tashih ederek yine es 
kisi gibi bilet sahiplerine fotoğTafi-
lerinin nde ini servis memurlarına 

emreder. 

• 
İş AranıyO\ 

Askerliğimi bitirdim. Fransızcayı oldukça 
konuşurum. TezglıhUırlık veya şirket ve 
ya1.ıhanelerdc de ne iş olursa olsun can -
dan çalışmıyn hazırım. Ltltfen şu adrese 
m(inıcaat: istnbul, Mnhmutpaşa Yeşildi -
rek fınn yanında bakkal Abbas elile Rıza. 

Memlekette: 

Aydında Lig Maçları 
Aydın, (TAN) - Aydın spor mın 

takası lig maçlarına bu hafta devam 
edilmiştir. İlk maç Aydın ve Nazilli 
Menderes spor klüpleri arasında ya
pıldı. Ve Aydın takımı 2-0 galip 
geldi. Çine takımı sahaya gelmedi • 
ğinden Nazilli Sümer takımı hükmen 
galip sayılmıştır. 

Niksar Futbolcüler i 
Tokatta 

~l l l lllllllll l llllll l lll l lil 
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- Evet, şimdiki gibi hatırlıyo-
rum .. 

Artist, gözleri meçhul bir nok
taya takılmış bir halde sözüne de-
vam etti: 

- Ne güzel gece idi o .. Ben siz
den bir tek öpücük rica etmiştim. 
Siz ise öpücüğünüzü perakende ola
rak vermek istemediğinizi söy liye
rek reddetmiştiniz!. 

- Doğru bir prensip:. 
- Ben buna rağmen çok ısrar 

etmiştim .. Çünkü çok sarhoştum .. 
Sonra siz o kadar güzeldiniz ki... 

- Bunun için beni bu kadar ça
buk unuttunuz ... 

- Hayır, hayır. Ben sizi unut
madım .. Hadisat unutturdu .. 

- Daha doğrusu ardarda kazan
dığınız muvaffakıyetler sizi sarhoş 
etti, henüz meşhur olmadığınız za
manlar sizi beğenen basit bir kızın 
hatıralarını kafanızdan süpürüp 
attı .. 

Artist kısa bir tereddütten son
ra: 

- Maamafih bu •şte biraz da si
zin kabahatiniz yok değil .. Beni bir 
defa olsun, gelip niçin aramadınız? 

- Ben bunu cok nüsünnüm,_Xt.Kat ul!nı yöıuı~ aııntlinnn.t.aaırK -

tum. Vadinizi hatırlatmak için sizi 
aradığım zehabına kapılmanızdan 
çekindim .. 

A rtist merakla genç kızın yü

züne baktı: 
- Nasıl bir vait, dedi? Ben bu· 

nu da hatırlamıyorum .. 

- Şu halde affımı rica ederim .• 
Her halde siz alkolün tesirile böy
le bir vaitte bulunmuş olacaksınız! 
Halbuki ben bunu ciddi telakki et
miştim .. 

- Çok rica ederim söyleyiniz. 
ne gibi bir vaitte bulundum? 

- Siz o akşam bana aynen şun
ları söylemiştiniz: "Hayata ilk mu 
vaffakıyetli adımı sizinle atıyorum. 
Şayet bu muvaffakıyetler peşimi 

bırakmazsa, bunu sizin şansınıza ve 
rcceğim ve muhakkak surette sizi 
de sahneye çekeceğim!.,, 

- Evet, şimdi bu vadini de ha
tırladım .. 

- Ne yazık ki tutmadınız! 

- Fakat siz bunu bana hatırlat-
malıydınız!. 

- Rica ederim, bu nasıl olurdu? 
Benim yerimde siz olsaydınız ha
tırlatabilir miydiniz? Yoksa size: 

• 41 ~lllllllltllllllll111111 

kızın artistle başbaşa konuşmaları
nı yarım saattenberi biraz da gıp
ta ile takip eden ev sahibinin kızı, 
Dora, hemen Lilyanın yanına koş
tu: 

- Kuzum, dedi, bir saattenbe
ri Kosta ile ne konuşuyordunuz? 

- Sorma Doracığım .. Ben çok 
mesudum .. Yarın film şirketinde if 
alıyorum. 

Dora, kaşlarını çattı: 
- Fakat nasıl olur, dedi? Ba -

bam, Kostayı rahatsız etmemenizi 
sizlerden rica etmemiş mi idi? 

- Fakat Kostanın eski bir vaa
di vardı .. 

- Sen onu eskiden tanır mıy -
dm~ ... 

- Hayır, ne münasebet!. 
- Peki, şu halde? 

- Mesele gayet basit: O bu vaa-
Ji bana değil de lalettayin bir kıza 
yapmıştır .. İşte ben onu bu vadini 
tutmıya mecbur ediyorum .. 

- Sen artistin bu vadini biliyor 
muydun? 

- Hayır, ben hiçbir şey bilmi
yordum.. Fakat Kosta, vaziyetin-
deki erkeklerin tutulmamış, unutul 
muş bir yıron vaitleri vardır. Onl~ 
rın bu müphem hatıralarını uyan-
........... _ --x-- • -- - • -

lemek kafi gelir .. Onlar, o vakanın . -
kahramanının şahsiyeti mustesna 
olmak üzere, derhal her ~yi hatır• 
larlar .. O zaman. o kahramanın ye
rine kaim olmak işten bile değil
dir. 

- Sen, böyle hareket etmek_. 
lahiyetini kimden aldın? 

- Aldatılmış yüzlerce kızdan
Birdenbire: 
- Kafi, her şey anlaşıldı!. Diyea 

Kostanın sesi duyuldu .. 
Kosta, genç kızlar, farkına var• 

madan yanlarına sokulmuş ve on• 
ların bütün konuşmalarım dinle
'mişti .• 

S apsan kesilen Lilya, Kost.a· 
ya döndü. Artist genç kıZ1 

elinden tutarak bir köşeye götür " 
dü. Genç kıza doğru eğilerek ve 
dikkatle gözlerinin içine bakarak: 

- Demek ki, siz, üç yıl evvel 
kendisile şampanya içtiğim kız de
ğilsiniz? 

Hala sanlığını muhafaza edell 
Lilya: 

- Hayır, ben değilim, dedi.. 
Artist, genç kızın gözleri içine 

bakmakta devam ediyordu. Lily• 
sordu: 

- Bana çok mu danldınız? 
- Hayır ... Hıç darılmadıın .. y,J 

Milletler itibarile tasnüte de Is -

veç on beş, Finlôndiya on, Almanya 
cek olan ecnebi pehlivanlar dün mat-

1stanbul atletizm bayramı tertip 
baamıza geldiler. Güreşçilerin pehli-

Niksar, (TAN) - Niksar idman 
yurdu gençlerinden müteşekkil yir -
mi beş kişilik bir kafile Tokat genç
lerile karşılasmak üzere Tokada ha
reket etmişlerdir. Bu münasebetle 
mıntaka lig maçlarının programı da 
tespit edilecektir. 

"Aziz Kosta! Beraber şampanya iç
tik .. Gevezelik yaptık.. Siz bana 
sarhoşlukla bir şeyler vadetmiş

tiniz!,, gibi şeyler mi yazmalıy

dun? Yazmadığıma isabet etmi -
şim .. Ne gülünç bir mevkie düşe
ceğimi siz de Anlıyorsunuz! Fakat 
mademki şimdi her şeyi hatırla
dınız!O takdirde şimdi sizden vadi-

nız ortada başka bir mesele vat··· 
Yapacağım filmde artık size çfçell 
satıcısı rolünü oynatmıya iJnkil' 
yok .. 

yedi, Estonya, altı, Letonya iki, Tür heyetinden: 

kiye ve Norveç birer puvan kazan- İstanbul atletizm bayramı seçme 
mışlardır. Diğer altı millet hicbir ou müsabakaları bir mayıs pazar günü 

Bebekte kollej sahasında yapılacak-van alamamışlardır. 

TAN: Puvan hesaplarına nazaran 

A \Tupa giircş şampiyonasında üçün

cüye kadar sayı verilmiştir. Bizim 

bir tek puvanı da Çobanın üçüncülü 

ğii temin etmi tir. 

Tal indeki müsabakaların 
neticelerini aldıktan sonra 

tır. 

Müsabakalar seçme· programı: 
Saat 
9.30 100 M. Birinci seçme gülle, 

yüksek. 
9.50 

10.00 
10.25 
10.30 

400 M. Birinci seçme, 
Uzun. Disk: 
1500 M. Birinci seçme, 
3 adım. Cirit. 

Talin şehrinde yapılan Avrupa gü- 10.50 200 M. Birinci seçme, 
reş şampiyonasında, Çobanın haya - 11.15 Sırık 

tında kaydettiği en iyi derecesi olan 11.40 100 M. İkinci seçme 
agır silHct üçüncülı.iğünden başka 11.50 110 M. Birinci seçme, 
müspet bir netice almadık. Gerçi ta- ı 12.00 200 M. İkinci seçme, 
kım buradan giderken alakadarlar bil 12.10 400 M. İkinci seçme, 
yük ümitler beslemiyorlardı amma Her sene İstanbul atletizm bayram 
bu sefer alınan neticenin, takımımı- larında hakemlik eden arkadaşların 

zın nisbeten çok acemi olduğu 928 pazar günü sabahı kollej sahasında 
olimpiyadındnki neticeden de aşağı bulunmalan rica olunur. 

vanlık derecelerini görünüşlerile ölç

mek kabil olamadığına nazaran yal

nız hariçten yaptıkları 'tesiri ve söy
lediklerini nakletmekle iktifa edece-
ğiz. . 

Gelen pehlivanlardan biri Ameri-

üç kilo daha ağırdır. Kuvvetli bir a
dam zannını veriyor. 

Güreşçilerimiz için 

ne diyorlar? 

kalıdır, ismi Şerman'dır. Kilosu dok- Bu hafta çarpışacakları pehlivanla
san, doksan iki kilcı kadardır. Kulak- nmız hakkında ba~ı sualler sorduk. 
lan uzun müddet güreş yaptığını bel- Türk pehlivanlarını yakından gör
li ediyor, kırılmş ve şişkin ... Yaşı yir- mediklerfni fakat şöhretlerini işittik 
mi dokuzdur. Uzun müddet Ameri- !erini söylediler. Türkiyede dalavere
kada güreş yapmış, Cenubi Amerika- li güreS olmadığını da biliyorlar. Cid
ya uğramış. Rekorunun en dikkate di güreşler yapmak üzere buradan 
değer noktası, Wanderveld'i Cenubi yapılan teklifi kabul ettiklerini mü
Amerikada yenmiş olmasıdır. MalUm temadi tekrarlıyorlar. 
dur ki, Wandervelt Tekirdağlı Hüse- Üç gün sonra Mülayim ve Kara A
yinle geçen seneki güreşinde tam bir li ile çarpışacak olan bu ecnebi peh
saat dayanmıştı. livanlar idmanlarına devam edecek-

Görünüşte, zeki bakışlı ve çevik lerini söylediler. 
hissini veriyor. Onları idmanlarında seyrettikten 
Diğeri İsveçli Negrin biraz daha yaş sonra kanaatlerimizi yazmayı muva

h, kulağı daha dönmüş, kilosu da iki fık buluyoruz. 

nizi yerine getirmeyi rica ediyo
rum .. 

- Maalmemnuniye .. Emirlerini
zi yerine getirmiye her vakit ama
deyim .. Lutfen yarın atölyeme ge
liniz!. Yalnız, henüz bir acemi ol
manız itibarile size mühim bir rol 
vadedemem .. 

- Ben mutavazi bir kızım .. En 
basit bir role razıyım .. 

- Şu halde çok güzel.. Esasen bi
ze de çiçek satıcısı bir genç kız la
zımdı.. Vakıa bu büyük bir şey de
ğil.. Fakat bu, bir adımdır .. 

- Şu halde çok bahtiyarım. 

E v sahibinin yanlarına gelme 
sile konuşmaları kesildi. Ev 

sahibi artisti büfeye götürdü. Genç 

- Demek, yok. ha? 
Kosta, kati bir sesle: 
- Evet, yok ı dedi.. 1-
Ve ufak bir tcrddütten sonra 

lave etti: 
- Hayatta, bu kadar iyi komedi 

oynamasını bilen bir kıza fıund' 
daha büyük roller yaraşır. 

Amerikah Çocuklaruı 
Hediyeleri f ~ 

İzmit, <TAN) - Amerikalı çoC tJSI" 
!arın K~zılay ge~clik d.~rneği uf11

1
,t" 

merkezı vasıtasıyle Turk çocuk ~ 
na göndermış oldukları hediyeıeeİ 
bir kısmı şehrimiz gençlik d~r;l6' 
tarafından diin akşam HalkeVI ~· 
nunda çocuklarımıza da~tıl~ 
Çocuklarımız bu güzel hedıyel;;' 
dolayı Amerikalı kardeşlerine 

kür mektubu yazmışlardır. 



Bugünkü Hindistan : 

TAN 
Şu Garip Dünya : 

Tiyatroda 
Gunahsız 

Bir Cinayet 

'I 

KAZALARA KARŞI : 

Gandiye Göre Haricanlık, 
İngilteredc Lakanşir tiyatrosunda 

garip bir cinayet olmuştur. 
Piyeste, bir evli kadının, kendisine 

hıyanet eden kocasını bıçakla öldür
mesi lazım geliyormuş. Piyesin son 
provasında, bıçağa kılıf geçirilmiş. 
muhtemel bir kazanın önü alınmış
tır. Fakat, asıl oyun gecesi, sahnede, 
artist kadın, koca rolünü oynıyan er
keğe, bıçağı çekerken birden kılıfı 
düşmüş, bıçak erkek artistin ta kal
bine saplanmıştır. Fakat hakikati an
lamıyan seyirciler. hain koca öldü
rüldü diye, kadını tekrar tekrar alk1' 
lamışlardır. 

Hinduizmin. En Büyük 
Günahıdır 

M ahatma Gandhi'nln faali-
yetleri birçok cepheye ayrı

lır. Fakat hepsinin kökü Hint ce
nıiyetini baştan aşağı ıslah ve kıs 
Jnen de yeniden bina etmiye va
:rır. Ben bu faaliyeti başlıca üç 
JnÜhim kısma ayırıyorum: 

Harijan sınıfını kaldırmak, Hint 
\'atanının başlıca bir cüzü ve esası 
telilkki ettiği köyleri ıslah etmek; 
din bakımından biribirinden ayn 
Ve ekseri birlbirine muanz olan ce 
Jnaatler arasında vahdet temin et 
ınek. 

Köyleri ıslah azim ve güç bir 
teşebbüstür, çünkü esası iktisadi 
olması zaruridir. Bizde "'aç ayı oy 
namaz" derler. Ben inanıyorum ki 
aç köylü için ıslah kelimesinin hiç 
bir manası yoktur. Bunu Mahat
rna pekala görmüştür. Ve bundan 
dolayı en evvel köy sanayiini ih
Yaya teşebbüs etmiştir. 

Gunddistlerin makine sanayiine 
"Ve hariçten gelen eşyaya itirazları 
hu noktadandır. Bu meseleye daha 

esaslı bir surette üçüncü kısımda 
ternas edeceğimiz için şimdi Delhi 
civarında Mahatma ile beraber zi. 
Yaret ettiğimiz birkaç köyden bah-
ledeceğim. 

Q elhiden ayrılmadan evvel 
Mahatma köylere bir veda 

ll,Y.aretl yapar Buplaı:.dan birine 
~ni de davet etmek nezaketini 
g?sterdi. Bu ziyaret esasen bütün 
•ılesne ve bir hayli misafirle be
raber yapıldı. Köylere bir mil me
l!afe kalıncaya kadar arabalarla 
gittik. Sonra indik yürtıdük. Ben 
Mahatmanın arabasında idim. Ka 
tibi Mahadev onu bir battaniyeye 
&arc:ıı, arkasına yastık koydu. Kö 
§esinde iki büklüm oturan bu ih-
t' ' 1Yarın vücudünün zaafı ile dima-
ğının kudreti arasındaki büyük ve 
g:rip farkı o gün en çok anladım. 
Çunkü bu üzunca araba seyahatin 
den istüadc ederek ondan birçok 
§eyler sordum. Ve suallerim o gün 
eıı Çok Harijanlık meselesine te
~as ediyrdu. İçtimai ve siyasi ba
k ltndan, hatta biraz da iktısadi ba 

1nıdan (Harijan) lık meselesi Hin-
distan için çok mühim olduğu için !' evvel bunu anlamıya çalıştım. 
li8:1sen Harijanlığı kaldırmak için 
~nduların müesses bir cemiyeti 

rdır. Bu cemiyetin katibi umu
~lsi Dr. Malkani bu hususta tari-
1rı· "e istatistiki malUmatı bana ver 
tı~§ti. Bunun esasını kısaca anlat 
t tan sonra Mahatma ile mülaka 
ltnı~a geçeceğim. 
liindistanın ilk halkı ırkan Ar-

~':ı de.ğildir. Lisanları, harsleri, 
~enıyetleri bambaşkadır. Bun
"et" urnumiyetle (Dravidian) ismi 
ht ıli~or. Ekseriyeti bugün Cenu-

te liındistandadır. Cenubu ben 
~tnec1· lta ırn. Bu medeniyete ve hal-

liır.~air uzun izahata girmiyece
b\e Yalnız renklerinin çok es
lltı r, hatta siyaha yakın olduğu-

' Ve t• ı .. _·. ,. ıpleri Mongollara çok yak 
:ıı151nı .• 1 "~ soy emekle iktüa edece-

Lt lndistanı Aryanlar istila etq t··· 
l\e .... ıgı vakit bu yerli halkın 
ı._ '"ede · ~ten . nıyetini, ne de suratlarını 
detıi lllışler. Aryanlar Hindu me
L ~etini k 
'1 ,.. .. Urduğu zaman bu hal-h .. ,Utnk" 
•raı- un olduğu kadar hariçte 

j l\l'tıak • 
lltılıtın ıstemişler. Ve asıl Hari-

lan d esası renk farkından do-
:r oğrnu t 
ertltli lzn· ş ur. Aryan ırkı beyaz 

etmek . ış, bu rengi muhafaza 
ı_ latern· 
~~&at ış, koyu renk adamlar 
!\ ~.~esmiş. Bu tıpkı Ameri-
tı~-.... iri Müttehidesinde ce

-.:rıcne · rı beyazlardan ayn 

,~.l'.1'"'6~1'" 

~ Yazan: i 
iHalide Edip~ 
- lifT'.I' .I' .I' l'-..1' l'I' ~.iV .... ~ 

Bir Hindu köylüsü 

tutmaya çalışan cemiyete benzi
yor. Harijanlık esası yalnız renk 
meselesi de değildir. Hindular dört 
caste, yani Brahmen, Asker, Tüc
car ve Kqylü diye dört taksimli 
bir cemiyet kurdukları zaman bu 
dört caste'den bir çok insanları ha 
riç tutmak istemelerinin başka se 
bebi de vardır. Brahmenler kendi 
}erini en yüksek ruhani insanlar 
telakki ederler. Bu ruhaniyeti 
muhafaza için temas ettikleri in
sanlar~ ve gıdalarına çok ehemmi
yet verirler. Onlar et yemez, Ha~ 
rijanlar et yer, hem de leş dahı 
yer. Hindistaru , kısaca bir müddet 
için (Budizm} istila ettiği vakit bu 
ırk ve ruh tefevvukuna gülmüş
ler ortadan kaldırmak istemişler. 
Fakat onlar da .iktısadi bakımdan 
sınıflar ihdas etmişler. Hayvan öl
dürmek, ve hayvana taalluk eden 
bütün iş ve sanayi en aşağı bir 
meslek telakki edilmiş. Bütün deri 
sanayii yapanlar, avcılar, kasaplar 
balıkçılar en aşağı bir meslek sını
fı telakki edilmiş. Biraz son
ra Hinduizm Budizmi orta
dan kaldırıp tekrar Hindistana ha 
kim olunca, bu meslek sahiplerini 
tamamen caste harici telakki et
miş. 

Bugün Hindistanda kırk milyon 
Harijan vardır. 

.. B en Mahatmaya şöyle bir su
al sordum : 

"- Anladığıma göre Hinduiz-
min mukaddes kitapları caste ve 
Harijanlığı tesis etmiştir. Bugün 
bütün muhafazakar Hindular bu 
içtimai şekli muhafaza etmek is
tiyor ve Harijanlığı kaldırmak te
şebbüsünde Hinduizm sistem) i
nin mahvını görüyor. Mahatma 
bunu kaldırmaya mesa verecek, 
Hindu mukaddes kitaplarda bir-

- .. , " 
şey goruyor mu. . . 
"- Evet, dedi, Gitalarda Harı-

janlığın lağvını kabul edecek yer-

ler vardır." 

Gita'lar nedir? Bu yedi yüz mıs 
ralı bir Epic'tir. Gerçi Vedaslara, 
yani eski mukaddes kitaplara bağ 
lıdır. Fakat onun dini bir mahiyet 
alınası on dokuzuncu asrın sonla
rına doğru, üç büyük Hindunun 
yazdığı tefsirle vücude gelmiştir. 
Bu üç müfessirden biri Mahatma 
Gandhinin kendisidir. Ona göre Gi 
ta'larda eski mukaddes kitapların 
bütün esası vardır. Hatta bütün 
dünya dinlerindeki başlıca esaslar 
vardır. Şurasını da söyliyeyim ki 
Hinduizm birtek mukaddes ada
mın kitabına yahut (sistem) ine 
bağlı değildir. Hinduizme birçok ki 
tap ve (sistem) ler esas olmuştur. 
Bunlar muhtelif devrelerde gel
mişler, hepsi daha evvelkileri ihti
va ettiği gibi, kendi zamanının ih 
tiyacına göre yeni ahkam da ilave 
etmiştir. Hinduizmin sabit görü
nen harici şekline rağmen, içinde
ki bu intibak kabiliyeti ona za
man zaman yeni hayat ilave etmiş 
tir. Çürüyüp inkıraz bulmasına 

manı olmuştur. Demek onu 
yaşatan muhafazakarlar değil 

Mahatma Gandhi gibi o köh
ne bünyeye yeni hayat getiren 
mücedditlerdir. Ve Mahatma Gan 
di inkılap ve teceddüdünün halle 
nazarında dini cevazını (1) Gita'
lardan alıyor. Sordum: 

"- Dini cevaz dahi olmasa Ha
rijanlığı kaldırmıya teşebbüs e-
der miydi?. 
"- Evet, hatta dini cevaz dahi 

olmasa bu kadar gayrı insani bir 
teşekkülü ortadan kaldırmak için 
calışırdt." 

M;ıhatma Harijanlığı (Mysoul' 
ısayonz) ismindeki eserin

de şöyle tarif ediyor: 
"İ~timai bakımdan bunlar cüzam 

lı gibidirler; iktısadi bakımdan \'&· 

ziyetleri esirden fenadır. Din bakı
mından bizim yanlış olarak "Alla
hın Evi" ismini verdiğimiz mabet
lere giremezler. Caste dahili Hin
duların kullandığı yol, mektep, 
hastahane, kuyu, bunlara kapalı

dir. Caste doktorları ve avukatları 
hunları tedavi etmez ,.e mahkeme
de müdafaalarını Üzerlerine al
maz." 

Mahatmaya göre Harijan teşki 
latı Hinduizmin en büyük günahı
dır. Onun için bunu kaldırmak, 

Hinduizmin vazife~idir. Ve bunun 
için bu işte yalnız Hindular çalış
malı. Bu iddiasının siyasi cephesi
ni ilerde muhakeme edeceğiz. Bu
rada Mahatmanın muhafazakar 
Hinduları ikna, hiç olmazsa sustur 
mak için kullandığı bir tek cümle 
vardır: "Harijanlık kalırsa Hindu-
izm ölüme mahkumdur." İşte bu 
mu~afazakar . Hinduları o kadar 
ürkütmüştür ki lağvına itiraz et
miye mecalleri kalmamıştır. 

f akat bunun lağvına mute-
riz olanlar yalnız caste 

Hinduları değildi. Ekseri Harijan
ların kendisidir. Bu garip psiko
lojiyi ben başka başka bakımdan 
kendimce şöyle izah ediyorum: 

1 - Bir Harijan kendi cemaati 
haricindeki zelil vaziyetine ne ka 
dar hassas olursa olsun, cemaatin 
dahilinde kendisini emniyette his 
seder. Fert her zaman yalnızlık
tan korkar. Fert mutlak kendini 
bir teşekkülün parçası hissetmek 
ister. Bir Harijan kendi cemaatin-
den çıkarsa ne olur? Alelade Hin
du. Halbuki öyle şey Hindlstanda 
yoktur. Her Hindunun mensup ol 
duğu bir teşekkül vardır. Demek 
ki Harijanlık kalkarsa caste'ler de 
kalkmalıdır. İşte Mahatmanın yap 
mak istediği şey budur. Yine bu 

(Devamı 11 incide) 

(1) Sanction manasında kullanı
yonım. 

Gramofonlu çocuk arabaları 
Kanadada, Vinipeg'de bir firma, 

gramofonlu çocuk arabaları yapmış
tır. Bu arabalar, onalar ve mürebbi
yeler tarafından memnuniyetle kar
şılanmıştır. Çünkü. bir düğmeye ba
sıldığı zaman, otomatik surette gra
mofn derhal çalmıya başlıyormuş ... 
Plaklar da yine otomatik olarak de
ğişiyormuş. Ağlamakta olan çocuk 
çalgı sesini duyunca, derhal susup 
gülmiye başlıyormuş .. Çocuğun uyu
ması istenildiği zaman da tekrar düğ
meye basılıyor, gramofon ninni plak
larını çalıyormuş. 

'f.. 
Bir filmin adı 

Holivutta, bir filmin ismi için bir 
anket açılmıştır. Ankete 132 bin ki
şi iştirak etmiş, bunlardan her biri 
bir isim bulmuş ve göndermiş. Roy 
Haris isminde bir Amerikalının bul
duğu "İnsan kalpleri,, ismi çok mü
nasip görülerek beğenilmiş ve bu a
dama, bu 1ki kelime için beş bin do
lar ikramiye verilmiştir. 

• Elma ağacı birincı 
Berlinde beynelmilel meyvacılar 

kongr~i toplanmıştır. Kongreye, 40 
memleket iştirak etmiştir. Bir mu
rahhas, meyvalar hakkında, dtongre
ye çok enteresan bir istatistik yer
miştir. Bu istatist~e göre, en çek 
meyva veren elma ağaçları imiş. 

Elma ağaçları dünya?a mcv -
cut bütün meyva ağaçlarının 

beşte ikisini teşkil ediyorlarmış. El
ma ağaçlarından sonra gelen erik a
ğaçları, dünyada meyva ağaçlarının 
yüzde 28 ni, armutlar yüzde 10 nu 
ve şeftali ağaçları da yüzde 14 nü 
teşkil etmektedir. 

Avrupada en çok elma ağacı yeti
şen memleketler, Almanya ile İngil
teredir. Fakat bütün dünyada en çok 
elma ağacı Birleşik Amerika devlet
lerinde yetişmektedir. 

Dar ıokaklar, 'bozuk kaldırımlı cacldeler, otomobil kullananla 
mü,külcita uğratan ıebepler araıında gelir 

Şehrin Bug~nkü 
Yolları Şoförler 

için Bir Felaketti 
..... ,,.....~,.,..._,..,., ...... ..._.... YAZAN : ,...,....,...,,vr ...... .-~.---.. 
"' .. 
:AvukatveŞoför Kenan Oner 
~"".1.1'...,."""'"" ~._,...,,. ""l'-1".# I .I" .I' ~ ~ 

E lektrik şirketinin uygunsuz 
hareketleri arasında şunla 

n da sayabiliriz: 
Dünyanın her tarafında sokaklar 

gece silinip süprüldüğü halde bu 
şirket her gün mutlaka bir yerin 
tamiri ile meşguldür. Hem de cad 
delerin en işlek zamanında. O hiç 

çekinmeden işlek yerin on a
dım ilerisine k11mızı bir levha şiş 
ler, hazan elektrik kaynağı yapa
cak 3.lfıt ve edevatını da oraya yı
ğar. Bu levha bir kere asıldı mı 

kendisi için her işkence mübahtır. 
Bu mıhlandıktan sonra hali hazıri 
le mürur ve ubur temin etrniyen 
bu dar caddeler laakal iki metre 
daha daralmış, yollara oldukça de
rin hendekler kazılmış, amalenin 
hayatı hiçe sayılarak onlar her da 
kika ezilmek tehlikesi altında çalı 
şırken bütün vasıtai nakliye halk 
ile birlikte sokaklara dökülüp kal 
mıştır. 

Filhakika bitmek tükenmek bil
miyen bu yol tamirleri otomobil
lerin yollarda tevakkufundan faz
la yolu daraltan, tehlike doğuran 
bir amildir. Yolun genişliği alelek
ser buradan uzaklaşarak kazayı at 
latmaya müsaade etmez, bugünkü 
otomobillerin imal tarzı önünü vu
zuh ile görmiye fırsat vermediği 

A 
ı·~9 

için birçok defa hendek içine d 
lıp çıkar, makas kırmamış, last 
patlatmamış iseniz şirketin 

lutr ve atıfetinden bu kadarla k 
tulduğunuza şükreder geçersin 
Öte tarafta hurda otomobiller P 
yaparlar, birtakımlan da yan so 
lara dalıp çıkarken sıkışıp kalı 

lar, herşey durur, tramvaylard 
inerek bir kısım halk ne olduğu 
anlamnğa, bir kısmı da otomob 
iterek yol açmağa çabalarlar. N 
hayet şoför nasılsa bu biribirini 
kip eden binlerce beladan yaka 
kurtararak soluğu Taksim mey 
nında alır. Fak'it daha ileri gitm 
için artık kendinde kabiliyet kz. 

mamıştır. 
Mevzuu değiştirmemek için b 

şirkete daha fazla temas edemiy 
ccğim. Öyle zannediyorum 
tramvay arabaları bütün münteh 
ları biribirine bağlasa, bir an evv 
tehlikeli tek hatlarını çiftlcştirs 

tamirlerini el ayak çekildikten so 
ra yapsa, arabalarının ahenk v 
emniyeti reftarını temin etse şehi 
içindeki kazaların yüzde otuzu, a 
ni istikamette muhtelif yollar t 

kip edebilse mutlaka ellisi bert 
raf olacaktır. 

E zdihamı def ve tehlikeler 
bertaraf edebilmek için al 

nan tedbirlerdekı şiddet te temi 
edebildigi salah ile mütenasip de 
ğildir. Bir kere intizamı ammey 
taalluk eden düsturlar koymay 
her akla gelen saliıhiyettar olma 
dığı gibi dünyanın hiç bir yerind 
neşredilmiyen kanun bile mer'i o 
mazken bildirilmiyen ve kimin t 
rafır:dan ittihaz olunduğu anlaşıl 
mıyan bu kabil - hakkı hürriyet· 
takyid eden - emirlere icap etdği 
kadar hürmet edilmemesinden do 
layı kimsenin kimseyi tenkide hak 
kı olamaz. Mesela ortada iyi kötü 
bir seyrüsefer talimatnamesi var 
dır. Bu ihtisasları olmıyan insan
lar elinden çıkmış, içinde biribiri
ni nakzeden maddeler, akla uy
maz hükümler bulunmuş olsa da 
yine birşeydir. Nakil vasıtasını 
sevk ve idare eden herkes bu tali
matnamenin gayri kabili tatbik 
noktalarını da tatbika cabalarken 
ansızın ya ona bir maddenın ilave 
veya tadil edildiğini - tatbik edi
lirken - halıcı: alır öğrenirsiniz. 
Fakat iılelekscr bu noktada ceha
let eshabı mazeretten bile madut 
olamaz. Bu keyfi memnuiyet kev
fi muamelatı da istilzam edcceği~
den değiştirilen veya zammcdilen 
bu meçhul hükmü - an cehaletin 
de - tatbik etmiyenlerden kimi ih
tarla geçiştirildıği halde kimi po 
lis merkezine kadar götürülür. E 

. 1. m 
nıyet ve se ametı ammenin t . . • . emını 

(6) 
n~ hadı~ olması icap eden bu ted-
bırler hır tezebzüp vasıtası olmak 
ta
1 

n başka bir mana ifade etmez. 
Kakmacılık ve sedefçilik Türkün asal sanatlerindendir. Türk ve İslam 
eserleri müzesinde bulunan şu çekmece Türkün yüksek kabiliyet ve sa· 
natini gösteren kıymetli bir eserdir. Sedel ve bağa ile işlenmiştir. 18 inci 
asra aittir. Şimdi Dolmabahçe sarayı tarih sergisinde teşhir edilmektedir. 

er. 

Arasıra zabıta memurları mün
hasıran Beyoğlundaki caddelere 

(Devamı ı ı incide) 
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SENFONİLER: 

C=O&~ir&lLUC« ~&[Q)W© 
(Ç~lr\Y/1§160 

zurkalanndan. 22.25 Ostrava: Bando 
muzlka. 22.45 BOkreş: okantadan kon
ser nakli. 23.15: Prag: PlAk konseri. 
23.20 Peşte: Radyo orkestrası. 23.30 LA
ypzlg: Gece musikisi. 

~~~~ ~ Çarıamba, 4. 5. 1938 

~"""', , .1""""" 

SENFONİLER: 

lava: Çocuk musikisi. 18.25 Peşte: Koro. 
19.02 BQkreş: Karışık plAk musikisi. 
19.20 Prag: Kahvehane musikisi. 20 Ber 
lln kısa dalgası: Asker! bando. 20.30 
Peşte: Çigan orkestrası. 21 Ulypzig: Ba
riton, Soprano, Keman, Piyano. 22 Bra
tisltıva: Slovak musiki. 22.45 Bükreş: Lo 
kantadan konser nakli. 23 Peşte: Plı'ık 
musikisi. 23.20 Vlyana: Hafif musiki. 
23.30: LAypzig: Halk musikisi. 

izMi'ITE: Arnavutluk • ltalya 

Evlenmek Vadile Münasebetleri 
(Başı 5 incide) 

Kızın Evine 
Gidip Geliyormuş 

• nüfuzunu azaltmak için, Balkan 
seyahatine çıkması, Yugoslavya
nın Arnavutlukla birleşmesi ihti
mallerinin belirmesi ve Yunanis
tanın Arnavutlukla olan hudut ih
tfüı.flarını uyutması üzerine Mus-

14.45 Roma kısa dalgası: SentonDc 
konser. 22 Roma, Bari: Fllharmonlk ta
kımın konseri (Funtwaenıler'in idaresi 
albnda: 1 - Bruckner, 2 - Strauu, 3-
:Mzart - Vlvaldl). 22.15: Prag: Senfonik 
mwıiki. 

OPERALAR, OPERETLER: 18.30 Roma kısa dnlgast: Senfonik kon 
ser. 21.30 Florans, Napall: Senfonik kon
ser (Mozart, Rota, Vivaldl.) 

ODA MUSIJcfSt: 

Izmit, (TAN) - Kağıt fabrikasın

da işçi Kazım oğly. Kadir isminde bir 
genç, Karabaş mahallesinde Hüseyin 
kızı Makbule Ozyolcu'yu nikahla al
mak istemiş, bunlar bir müddet be
raber de yaşamışlardır. Sonradan 

solini Draca 19 harp gemisi gön
derdi; amiral Cantu'nu, donanma
sını selamsız ve habersiz limana 
sokması gerginliği derhal yatıştır
dı. 

!HAFİF KONSERI .. ER: 11.15 Berlln klsa dalgası: Oda musi
kisi konseri. (12 Keza). 

'1.10 Berlin kısa dalgası: Bayram tem
posu: (8.15: Devamı). 9.45 Berlin kısa 

dalgası: Bir mayıs programı. 9.50 Paris
:Mondlal: Pltık. 10.45: Keuı. 11.35: Keza. 
13 Parls - Mondlal: Konser nakli. 13 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (H.15: 

12 Berlin kısa dalgası: Opera hava
lan. 21 Peşte: Donlzettl'nln "Don Pas
quale,, operası. 21.05 Prag: Dvorak'm 
"Dichschaldel" isimli operuı. 

HAFİF KONSimLER: RESİTAI,LER: 
araları açılmış ve kız, annesinin evi

ne dönmüştür. Kadir, kızın evine de Ve nihayet Mussolini Habeşis
tan seferi dolayısiyle sükunet is
tediğinden Baron İndelli'yi Tira
naya göndererek Arnavutlukla 19 
Mart 1936 muahedesi yapıldı. Bu
nun üzerine 1931 istikrazının te
diyesi geriye vuruldu, ziraati inki
şaf ettirmek için Tirana, Roma
dan yeniden 12 milyon liret aldı, 

3 milyon liretlik bir tahsisatla da, 
tütün inhisarı kuruldu. Roma da 

RESİTAI~I..ER: 
7.10 Berlln kıs3 dalgnsı: Ncsell karı

şık musiki (8.15: Devamı). 9.50 Paris -
Mondinl: Plak. 10.15. Keza. 11.35: Keza. 
12 Berlln kıs:ı dalgası: Kanşık konser. 
13: Hafif musikisi (14.111: De\'nmı). )3.15 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki. 13.25 
Bükrcş: Orkestra. 14.30 Parls - Mondial: 

16.30 Berlln kısa dalgası: Brahms'ın 

şnrkılnnndan. 17. Bcrlin kısa dalgası: 

Eski gilzel havalar. 18.30 Berlin kuıa 

dalgası: Piyano konseri. 19.15 Bertin kı
sa dalgası: Zlmbal tıletfle süit. 20.15 Bük 
reş: Pltık. 22.30 Berlln kısa dalgası: Ma
yıs şarkılan. 

-aınql{t?J~ '.Iq§1wu1§uq a.A1w1alif d!P!~ 
nin küçük kardeşi 16 yaşında Hasan 
buna kızmış ve Kadire eve gelme-

Devamıı). 13 BUkrcş: Dinlku orkestrası 
(14.30: Konserin devamı). 13.15 Roma 
kısa dalgası: Kanşık musiki. 15: Keza, 
14.15: Paris - Mondlal: Konser nakli. 
16,15 Berlin kısn dalgası: :Mayıs Bayra
mı programı. 17 .45 Berlin kısa dalgası: 

11 Berlin kısa dalgası: Brahms'ın şar
kılnnndıın (15.15: Piyano konseri). 18.25 
Brllno: Dvornk'tan (lç piyano parçası. 
18.30 Bertin kısa dalgası: Brahms'ın e
serlerinden piyano konseri. 19.10 Ostra
va: Şarkı konseri. 19.15 BUkreş: Çift pi 
yano konseri. 19.30 Peşte: Piyano kon
seri. 19.45 Prag: Saksofon solo (Flclsch
hans, Kıılach.) 20.20 Prag: Şarkılar. 20.30 
Berlin kısa dalgası: Solist konseri. Ke
man. 21.45 BUkrcş: Enstrümantal kon
ser. 

Konser. 14.30 Bükres: Romen musikisi. 
17.10 BrOno: Radyo orkestrası. 17.45 Bcr 
lin kısa dalgası: İş sonu konseri (18.50: 

DANS MUSİKİSİ: 
20.10: LAypılg. 

mesini söylemiş, fakat dinlememiş

tir. Nihayet bu yüzden aralarında 

kavga çıkmış, Hasan, bıçakla Kndi-

Neşeli akşam musikisi. 18 Peste: Radyo 
orkestrası. 18 Prag: Fok orkestrası (Di
vorak, Smetana vesaire). 18.50 Berlln 
kısa dalgası: Neşeli akşam musikisi. 
19.15 Bilkrcş: İlkbahar .musikisi (Ban
do). 20: Keza. 20 Peşte: PlAk konseri. 
20 Berlin kısa dalgası: Halk Bayramı 

programı. 20.30 Bilkrcş: Akpm konseri. 
(20.10: Devamı). 20.45 Roma, Bari: Ka
rışık musikisi. 20.50 Paris - l\{oodlal: 

DANS MUSİKİSİ 

Devamı). 18.30 Berlin kısa dalgası: Kü
çük halk musikisi konseri. 18.40 Brüno: 
Şarkı, Piyano ve balladlar. 19 Ostrava: 
Köylii muzlkas.ı. (19.20: Devamı). 19.15 
Bilkreş: 18 inci asra ait Alman musikisi. 
19.20 Prag: Salon orkestrası. 20 Peşte: 

'~::;;;;3~,~ 
~~.iYi"'" ~....,.._~~ 

SENFONİLER: 

ri sol böğründen vurmuştur. Kadir, 
kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Kü-

çük katil tutulmuştur. 

GEMLİKTE: 

bunlara karşılık Arnavutlukta pet 
rol imtiyazları ve Pratikte bütün 
Arnavutluk zirai mahsuliı.tının ih-· 
raç monopolünü aldı; İtalyan 

23.30: Viyana. 
_ .... ,.....,..... ............. ,....,..... ...... ",.....~-

Kahvehane musikisi. 21 Viyana: Neşeli 
musiki. 20.30 :MilAno: Karışık musilWi 
konseri. 23 Bilkreş: Hatu pUik musikW. 
23.25 Peşte: Çigan orkestrası. 

~ Salı, 3. 5. 1938 -
~l'\l'l"I' ,,,,. "'"""""""'~ 

SEXFONİLER: 
18.30 Pe~te: Senfonik orkestra konse-

ri. 

OPERALAR, OPERETLER: HAFiF KONSERLER: 

17.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 
musikisi. 21.30 Torino: Johann Strauss 
operetlerinden birini nakil. 22.30 Lille -
Toulouse - Llmoges: Opcra piyesi nak
IL 

ODA MUSİKİSİ: 
18.30 Roma kısa dalgası: Oda musiki

si konseri. 19.30 Prag: Yaylı sazlar ku
arteti. 
RESİTALLER: 

12.15 Roma kısa dalgası: Halk şarkı
lan. 16 Peşte kısa dalgası: Macar halk 
prkılan ve orkestra. 18.30 Berlin k~a 
dalgası: Alman Çocuklan prkı sö;rlil
yor. 19 Bratlslava: İşçi ıarkılan. 

DANS l\IUSiKiSi: 
23.35: Prag: 24 ten sabah 4 de kaaar: 

Viyana (Dans ve hafil musiki). 24.15 
Torlno, Mfldno. 

'MUHTELİF: 
19.10 Roma kıs:ı dalgası: Ara~a mu

sikill program. 20.37 Bari: Türkçe mu
sikili program_ 21.15 Bari: Yunanistan 
için musikili program. 22.30 Parls P. T. 
T., Grenoble: Tiyatro: "Prcnez garde a 
la pelnture." 

~
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Pazartui, 2. 5.1938 t 
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HAFİF KONSERLER: 
17.10 Berlin kısa dalgası: Halk konse

si. (8.15: Devamı). 13 Berlin kısa dalga
m: Hatu musikJ (14.15: Devamı). 13:25 
Bilkrcş: Pltık konseri (14.30: Devamı). 
17.10 Bratislava: Hafif dans fantazlleri. 
17.45 Bcrlin kısa dalgası: Halk muslklsl 
(18.50: Devamı). 18 Peşte: Çigan orkea
trası. 19.20 Prag: Tanbur klübünün kon
seri. 19.30 Brüno: KUlslk piyano musi
kisi. 20 BOkreş: Orkestra konserl. 
(21.05: Konserin devamı). 20.40 LAypzig: 
Askeri bando. 21 Viyana: Tarihi marşlar 
(Straug ailesinin eserlerinden). 21.30 
LAypzlg: Balet musikisi. 21.30 Berlin Ju 
sa dalgası: Karışık program. 22 Berlln 
kısa dalgası: Eğlenceli akşnm proıramı. 
22 Viyana: Musiklll ve slSzlQ Viyana sah 
neleri. 22.25 Prag: Szlmanowskinln ma. 

- Hayır. Doğru. 

7,10 Bcrlin kısa dalgası: Hafif musiki 
(18.15: Devamı). 13 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musikisi. (14.15: Devamı). 13.25 
BUkreş: Romen halk musiklf>i. (14.30: 
Karı.şık musiki). 15.15 Berlln kısa dal
gası: Kanşık program. 17 Berlln klsa 
dalgası: Artistik program. 17 .45 Berlin 
kısa dalgası: İş sonu konseri. ( 18.50: De
vamı). 18.30 [rng: Cenubi Amerika mll
leUerinln musiki pltıklan. 19 Bratisln
va: Macarca musikili neşriyat. 19.10 
Yüksek dalgalı Bükreş: Plak musikisi. 
19.20 Prag: Posta ve telgraf orkestra 
heyetinin konseri. 20.10 Ulypzig: Neşeli 
ve mizahi neşriyat. 20.20 Florans, Napo
li: Bando muzikn. 20.35 Prag: Sesli film 
musikisi. 20.30 Roma, Bari. Radyo or
kestrası. 21.40 Peşte: Çigan orkestrası. 
22.05 Brllno: Leh musikisi. 23.15 Prag: 
Pldk musikisi. 23.40 Pe~te: Orkestra kon 
seri. 

OPERALAR, OPERETLER: 
19.10 Bilkreş: Wagner'in "Gottes d 

arnmerung,, isimli operası. 21.30 Flo
rans, Napoll: Operet musikisi. 21.30 Ber
lln kısa dalga'!ı: "Herr Dnndolo,, isimli 
opera. 22 MllAno - Torlno: "Elettra,, 
isimli Strauss'un opereU. 22.111 V.tyana: 
Yeni operet musikisi. 23.45 MilAno - To 
rino: Rosslnl'nln 1'h signor Brusch.l.no.. 
operası. 

ODA MUSiKiSi: 
19.10 Bükreş: Trlyo konseri (Beetho

ven). 20.10 Viyana: Ev muslkl!i konse
ri. 22.45 Berlin kısa dalgası: Kücilk ada 
musikisi konseri. 
RESİTALLER: 

10.45 Berlfn kısa dalgası: Brahms'dan 
piyano konser!. (12: Keman resitali). 
16.45 Berlln kısa dalgası: Keman konse
ri. 18.111 Berlln kısa dalgası: Piyano mu-
sikisi. (Brahms, Schumnnn). 19.25 Os
trava: Piyano konseri. 20.10 Peşte: Ke
man resitali. 23 Pe~e; Bella Bartok ta-
rafından piyano konseri (Bach, Scar
latti), 23.15 Roma, Bari: ViYolonsel kon
seri. 

DANS 1\fUSf KfSf: 
23.20: Viyana (Hafif musiki ve dans). 

23.40: Llıypzfg. 

- Belki, cepheye gidip orada ölen bir komünist 
hakkında, sana, hayatını proleter diktatorası için 
feda ettiğini söylediler. 

Biraz düşündükten sonra: 

- Hayır .. hayır. Dedi. 

- O halde diktatörlük tehlikesi görüşünü nerden 
alıyorsun 

Ermeni akşamı (Şarkı, piyano, keman, 
koro). 20.30 Ostrava: Radyo filmi. 20AO 
Roma, Bari: Karışık musikisi konseri. 
21 Lflypzlg: Halk dansları. 22.30: Deva
mı). 21 Viyana: Fransız musikisi. 21.25 
Bükreş: Pllık (Glazounov). 21.30 MllA
no: PlAk. 22 Viyana: Eğlenceli program. 
22.05 Btikreş· Orkestra. 22.30 Florans, 
Napoll: Japon musikisi. 22.50 Peşte: Rad 
yo orkestrası. 23.40 Prag: Pliık konseri. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.30 Bcrlln kısa dalgası: "Herr Dan

dolo,, isimli opera piyesi. 12 .15 Roma kı 
sa dalgası: irik opera musikisi. 17.15 Ro 
ma kısa d:ılgası: Lirik operalardan bir 
perdesi. 22.05 Prag "Straus,, isimli koro 
ve piyanolu radyo piyesi. 

ODA :MUSİKİSİ: 
17.15 Berlin kısa dalgası: Kuartet kon 

seri. 

RESİTALI~ER: 
10.45 Berlln kısad algası: Piyano mu

siki. (Brahms). 14.45 Roma kısa dalga
sı: Halk şarkıları. 15.15 Berlln kısa dal
gaın: Brahms'ın eserlerinden piyano re
sitali. 20.45 Bükrcş: Şarkı resitali. 20.45 
Berlin kısa dalgası: Karışık havalar. 22 
Roma kısa dalgası: Şarkılı konser. 22.45 
Bertin kısa dalgası: Piyano musikisi 
(Haydn). 23.15 Prag: Piyano konseri 
(Ravel). 23.35 Brüno: Vi.Yolonsel - Pi-
yano resitali. 

DANS MUSiKİSİ: • 22.30: Viyana. 23.30: Florans, Napoll. 
23.40: Ulypzlg. 24.15 MilAno, Torino. 
24.15: Peşte. 
MUHTELiPı 

19.10 Roma kısa dalgasJ ve Bari: Arap 
ça musikili neşriyat. 20.37 Bari. Tilrkçe 
haberler ve musiki parçaları. 21.15 Ba
ri: Rumen muslklll neşriyat. 

l"#'..I'.,,., .1 ""'' "'"""~"~ 
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SENFONİLER: 

20.45 Bükreş: Senfoni (Dvorak). 22.10 
Viyana: Senfonik konser (P.fitzmer). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: S:ıbnh koruıe 
ri (8.15: Devamı). 9.45 Bcrlln kısa dal
gası: Halk musikisi. 18 Berlln kısa dal
gası: Hafit musiki (14.15: Keza.) 13.25 
Biıkrcş: Pltık musikisi. 15.15 Berlin kısa 
dalgası: Küçük eğlenceler. 14.30 BUk
r~: Mandolin orkestrası. 17.30 Ostrava: 
Hafif musiki konseri. 17.45 Berlin kısa 
dalgası: iş sonu konseri. (18.50: Keza). 
18 Peşte: Radyo orkestrası. 18.10 Bratis-

12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 20 Berlin kısa dalgası: Senfonik 
konser (Brnhms). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa dalgası: Ncşell musl: 
ki. (8.15: Devamı). 13 Bcrlin kısa dal
gası: Hııfif musikisi (14.15: Devamı). 

13.25 Bilkreş: Pldk (14.30: Keza). 17.15 
Roma kısa dalgası: HafiC musiki kon
seri. 17.45 Berlin kısa dalgası: iş sonu 
konser! (18.50: Devamı). 18 Peşte; Çigan 
orkestrası. 20.30 Roma, Bari: Orkestra. 
(MilAno - Torlno: Keza.) 20.35 Bilkreş: 
PlAk. (Yüksek dnlga). 21 Utypzig: Aşk 
şarkıları. 21.50 Peste: Radyo popurisl. 
22.30 Berlin kısa dalgası: Halk musiki~!. 
22.30 Berlin kısa dalgası: Halk musikisi. 
Bari: Varyete neşriyatı. 23.15 Mlldno, 
Torino: Konserto. 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kua dalgası: Bir perdelik 

lirik opera nc~yatı. 19.55 Viyana: "Mar 
gar.ete,, isimli opera piyesi. 21 LAypzig: 
Verdl'nln "TRAUİATA,, operası. 

ODA MUSİKİSİ: 
14.45 Roma kısa dalgası: Oda musiki

si konseri. 17.30 Prag: Triyo (Schubert). 
20.35 Bükreş: Oda musikisi konseri. 23.40 
Peşte: Oda musikisi konseri. 
RESİTALLER: 

11 Berlin kısa dalgası: Şarkı serisi. 
11.45: Eski g(izı-1 havalar. 15.15 Berlin 
kısa dalgası: Mayııo, havaları (16.30: Pi
yano). 17.10 Brüno: Halk şarkıları po
purisi. 18.30 Roma kısa dalgası: Halk 
şrakıları. 19.15 llükr~: Romen şarkıla
rı. 19.20 Ostrava: Piyano musikisi, 20.20 
BratisJAva: Slovak arkılan. 20.35 Bilk
reş. 

DANS MUSİKİSİ: 
23.35: I.Aypzlg. 23.45: Viyana. 24.15: 

Roma, Bari. 
MUHTELiF: 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari. A
rapça muslklll program. 20.30 BarJ: 
Tilrkçe haberler ve çocuk bahsi. 21.15 
Bari: Yunanistan için musikili prog
ram. 

~
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SENFONİLER: 

20.10 Viyana: Senfonik konser 
(Brahms). 

HAFİF KONSERI .. ER: 
'1.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli musi

ki. (8.15: Keza.) 13 Berlln kısa dalgası: 
Hafit musiki 14.15: Devamı). 17.4:1 Ber-

Halkevi Gençleri 
Gemlik, (TAN) - Halkevi spor 

klübü ile suni ipek fabrikasının 
gençleri ilk defa karşılaşmışlardır. 
Halkevli gençler hasımlannı 2 ye 
karşı 7 golle yenmişlerdir. 

İZMİRDE: 

Bir Batında 3 Çocuk 
hmir, (TAN) - Bostanlıda eski 

karakol sokağında oturan bahçıvan 

Bayezidin karısı Gülbahar ilk ola -
rak rpcmleket hastanesind.e doğur -
muş, bir erkek ve iki kız dünyaya ge 
tirmiştir. Hepsi sıhhattedir. 

lln kısa dalgası: İş sonu konseri (18.50: 
Devamı). 18.30 Roma kısa dalgası: Ka
rısık konser. 19 Ostrava: Hafif musiki. 
19 Peşte: Stüdyo orkestrası. 19.15 Bilk
reş: Asker! bando. 19.20 Prag: Salon or
kestrası. 20.1!5 Peşte: PlAk musikisi. 20.30 
MilA;no, Torino: Karışık musikisi. 21 
Ltıypzlg: Sopran, tenor, <ırkestra. 21.15 . 
Bilkreş: Snlon orkestrası. 22.15 Florans, 
Napoli: Asker! marşlar. 22.45 Bükreş: 

Lokantiıdan konser nakli. 23,50 P~te; Aıı 
kert ba~do. 

OPERAI..AR, OPERETLER: 
9.30 Berlln kısa datıası: Operet musi

kisi. 12.15 Roma kısa dalgası: Lirik ope 
ralardan bir perde. (14.30: Keza). 20.15 
Bilkreş: MQntehab operet parçalan. 

ODA l\IUSİKİSİ: 
17.15 Roma kısa dalgası: Oda musi

kisi konseri. 18 Peşte; Düo musikisi. 

RESİTALLER: 
13.15 Roma, kısa dalgaıı: Halk prkı

lan. 20 Floranıı, Napoli: Şarkılı konser. 
21 Viyana: Aşk şarkıları. 22 Milano, To 
rino: İtaiyan şarkılnrı. 

DANS MUSİKİSİ: 
12.15 Berlln kısa dalgası. ııs:z:ı: Peşte. 

23.30: Prag. 23.30: Viyana. 23.35: :Münih, 
LAypzlg. 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kısa dalgası, Bari: Arap
ça musikili neşriyat. 20.35 Bari: Türkçe 
musiklll neşriyat. 21.15 Bari: Rumca mu 
sfkiU program. 

mektepleri de tekrar açıldığı gibi 
İtalya için lazım olan Avlonya li
manının himayesi maksadiyle Yu 
nan hududu -İtalyan mütehassıs
larının nezaretinde- tahkim edil-
tniye başlandı, ayni zamanda Sa
seno adasına hakim olan kara yol
ları da tahkim olundu. Bütün bun 
lar İngilterenin bir protestosu ol
madan yapılmıştı. 

Arnavutlar, daima memleket
lerinin efendisi olmak his

sini kuvvetle taşıdıkları için yeni 
mukaveleler Krala karşı yeni bir 
muhalefet kaynaklan olmuştur. 

Hükumet, 1936 da, yol inşası için 
mecburi hizmet mükellefiyeti ih-
das etmek istediği zaman ekalli
yette kaldığı gibi, Mayıs 1937 de 
büyük arazi sahiplerinden Eski 
Dahiliye Nazırı Etem Tato'nun, ce 
nubi Arnavutluğu Tiranaya karşı 
ayaklandırması da, hükümdann, 
İtalyaya dost politikasının bütün 
Arnavutlukta makbule geçmediği
ni gösterir. 

İtalyanın, Kralın evlenmesin
den yeni is.W\ldelw; temin e:tınek 
ve Arnavutluktaki vaziyetini 
kuvvetlendirmek istieyceği tabii
dir; ki İtalyaı;un Arnavuth.~ktaQ 
durumu bu memlekette kafi dere
cede bir İtalyan muhacir kütlesi 
peyda oluncıya kadar sağlam sayı
lamaz. Bu muhacirler için, Arna
vutlukta boş yer ancak sahil bo-
yunca varsa da buralarının büyük 
kısmı henüz bataklık olup, ancak 
büyük zahmetlerle ve masraflarla 
imar olunabilir; bu da pek uzun 
bir zaman ister. 

Krallarının evlenmesi münase
betiyle, bizim, dost Arnavutluğa 

ve kardeş Arnavutlara yegane te-
mennimiz uzun bir barış devresin 
de mesut bir kalkınmadır; çünkü 
terakki, temeddün ve kültür haki
kt istiklalin ve hakiki hürriyetin 
temelleridir. 

Bunları 'sadece tevkif ettiklerini öğrendiğim za
man memnun oldum. Köylünün biri: 

- Üç tanesini öldürdük. Dedi. Bunlar, köylü sen
dikasının reislerini öldürmüşlerdi. Fakat ötekilerin 
silahlarını ellerinden aldık, hapsettik, bunlar artık 
tehlikeli değillerdir. 

Sonra fütursuz bir tavırla ftave etti: 

Bunun bir tahmin olduğunu söyledi. Bir daha bu 
cümleyi tekrar etmiyeceğini bize vadetti, fakat ilk 
nutuk vermek fırsatı karşısına çıkınca ilk önce bu 
cümle ile başladı. Aşağı indiği zaman bizden özür 
diledi, bunun tahteşşuurunda bir şey olduğunu ve 
bunu kontrol edemediğini ilave etti. Onun bir hatip 
sıfatile sahip olması icap eden nefsine itimadını (ba
zı anarşistler nazarında bu çok mühimdir) sarsmak 
için: 
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• - Tabii, sizlerin de, kasabanın biraz ötesinde çar

pışanlara iltihak edeceğimiz gün gelince, lçerdeki a
sılzadeler bize zarar vermezler, ihtiyarları, kadınla
rı rahat bırakırlar. 

- O halde senin aklında ezberlenmiş klişe bir cüm
le vardır, tıpkı bir ayet gibi, kendini ondan kurta
ramıyorsun. 

Nihayet bu taktik muvaffak oldu. Kendi tah

minlerile mücadele edecek yerde, insanların tabii 
iyilikleri üzerinde karar kıldı. Onu gücendirmek is
temiyordum. Birçok anarşist arkadaşlar, sosyalistler, 

ve kommünistler gibi bize, cümhuriyetçilere iltihak 

etmişler, bizim zaferimiz için kahramanca çapı§l

yorlardı. 

Günün ortasında Slerra Morena'ya geldik. Tarla· 
ları, Despenaperros'ların klbik geçitlerini silAhlı 
köylüler bekliyordu. Pasaportlarımızı dikkatle mua
yene ettikten ıonra geçmemize müsaade ettiler. 
Köylülerden biri yolun ortasına çıktı, trendeki bo
rulu münadiler gibi, borusile Herdeki bekçilere, geç
memize müsaade etmeleri işaretini verdi. Bize Mad
ritte vaziyetin nasıl olduğunu sordular, Madriti din
ledikten sonra, onlann oldukları yerlerden düşmanın 
geçemiyeceğinl temin ettiler. 

ugıeden sonra saat O.çte Montro'ya vardık. Mın· 
cakanın merkezi burada idi. Montro on bin nüfuslu 
bir şehirdir. Burada Endülüsten ziyade cenubu pr
ki havası . vardır. Endülüs şehirlerinin neşeli genif
liğinin aksine olarak sert, sıkı, kasvetli bir görünü'1i 
vardır. Arkadaşlardan bazıları ıubeleri tanzim için 
orada kaldılar. Kamyonları, bir gemi provasına ben
ziyen, koyu sarı renkli bir katedralin kapısı önün
de bıraktık. Yanımıza Hizım olan eşyayı küçük oto
mobillerden birine doldurduk, iki seyyah otomobili-
1~ cephenin yolunu tuttuk. Arkadaşlardan birinin, 
Madritten gelen karısı sizinle beraber geleceğim di· 
ye tutturdu. Kadın, güzel, esmer, narin, fakat canlı 
bir Endülüslüydü. Madritten buraya kadar yolların 
tozuna, uykusuz gecelere tahammül ederek buraya 
kadar gelişi ona bizimle beraber gelmek cesaretini 
veriyordu. İçerisinden rüzgarların geçtiği şeffaf ve

ya parmakla uğuşturduğunuz zaman parlıyan kris

taller vardır. Bu kadınla konuştuğunuz zaman veya 

ona baktığınız zaman, bakışlarının, tıpkı bir kristali 

uğuşturmuş gibi parladığını görürsünüz. O da Cul
tura Popular'da, çocuklar kütüphanesinde çalışıyor, 
çocuk tiyatro ve sinemalarının programlarını hazır
lıyordu. İş ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar ace. 
le olursa olsun, en büyük karışıklığın içinde bile o
nun, parlak bir kristal gibi parlamasına mani olmu
yordu. Onu Montro'da bırakacağımızı anlayınca, fe
na halde üzüldfı. Onu beraber götürmemiz için bana 

amdeta yalvardı. Arkadaşlarla konuştum, nihayet 
beraber almayı kabul ettiler. Onun vücudu her yer
de bizim için huZU'l' verici bir şeydi. Filvaki onu Mad
ritten buraya hiçbir zorluk çekmeden, daha doğru
su onu rahatsız etmeden getirişimizde yolun iyi ol
duğuna alametti. Bu da arkadaşları kandırmıya yar· 
dım etti. 

Adamuz'a gayet muntazam bir köy yolundan gel
dik, fakat o kadar çok toz kaldırıyordu ki, arkamız

daki otomobil tozdan sakınmak için geri kalmıya 

mecbur oluyordu. Üzüm bağlarından, zeytin orman

farından geçiyorduk. 
Köye girer girmez, sokak kapılarının arkasına sak

lanan l;adınlar, bizim kendilerini SP.lfımladığtmızı gö

rünce, ayni şekilde yumruklarını sıkarak bizi selam· 
ladılar. Kadınlar pek sinirliydiler. Bizden evvel ka .. 
saba faşistlerin eline düşmüştü. Bu zaman içinde, 
bunların birçoğunun evlerini istedikleri gibi soymuş, 
\.e her evden bir iki kişiyi de öldürmüşlerdi. Köy
lüler kasabayı av tüfekleri, az bir miktar dinamit 
bombalarile tekrar zaptedince, civardaki büyük top-

rak sahiplerinin oğullarını da götürmüşlerdi. Bun
lar bir gece evvel olup biten şeylerdi. 

Köylülerin bunları öldürdüğünü tahmin ediyor· 
duk. Bununla beraber sormaktan kendimizi alama
dık. 

- Asılzadeleri ne yaptınlZl dedim. 

Bu kelimelerin manası, hepimizin gitmesi icap et
tiği son dakikada bunları vururuz, demekti, Bu mah
puslar, civardaki derebeylerinin oğullan idi, köylü
lerin bunlara senelerdenberi yaptıkları işkencelerden 
dolayı kinleri vardı. 1934 te sağların zaferinden az 
sonra rastgeldiğim bir köylü bana, bu eyaletin top· 
rak sahipleri hakkında duyduklarını gözleri kinle 
parlıyarak anlatmıştı: 

- Bir gün, bunların dağlar üzerinde dansettikle
rini muhakkak göreceğim. 

Bu sözlerin manası, bu derebeyleri o kadnr büyilk 
bir sefalete düşecek, bütün malikaneleri ellerinden 
gidecek, keçiler gibi dağlarda othyacaklardır, de
mekmiş. Bu emellerine 1935 - 36 da bir dereceye 
kadar nail olmuşlardı, o zamana kadar yabanı ot 
köklerini kaynatarak geçinen koylülere cümhuriyet 
epey imtiyazlar vermişti. Fakat derebeylerine karşı 
olan hınçları, bu son isyanda tekrar kabarmış, bun· 
ların zaferi kendi açlıkları olduğunu anlamışlardı. 
Buna rağmen hfila ayni köylüler, çarpışmanın şuuru· 
nu, ve maneviyetini kuvvetle kavradıkları halde, 
hala toprak sahiplerinin hayatına hürmet ediyor 
"ancak mücbir bir sebep olunca,, köyü terketınez· 
den evvel, ihtiyarların ve kadınların hayatını errı· 
niyet altına ~lmak için bunları öldüreceklerini söY
lüyorlardı. 

(Devamı var) 
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Şamil, Gimri Uzerine 
Şiddetli Bir Baskın Yaptı 
Aslan Beyin, maksadını tama 

mile keşfetmiş olan Şamil, 
derhal Hamzat Beyin önüne geçe
rek: 

- Biz, şunun bunun ihtiras ve in· 
tikarnına alet olacak değiliz. Aslan 
l3ey, kendi düşmanlarını bize te
l>eletrnek istiyor. Halbuki bizim gö
receğimiz işler var. Herşcyden ev 
Yel, Gimriyi düşmanlardan istir
dat etmeliyiz. 

Dedi. 
Girnrinin düşman elinde bulun

ltlası, Şamilin vicdanına son derece 
de azap ve ıztırap veriyordu. Ecda 
dtıun mezarlarım ihtiva eden, ve 
~~ndisini yetiştiren bu küçük avulu 
ır an evvel düşmandan geri almak 

için sabırsızlık ediyordu. 
Fakat Gimride, General Sanski 

~erleşmişti. Her tarafı ehemmiyet
li surette tahkim etmişti. Bu tah
~hnata karşı hücum edip muvaffa 
hyet kazanabilmek için elde mü
him bir kuvvet bulunmak elzemdi. 
~&rn:zat Bey ise, böyle büyük iş-
t?re girişmek .. ve bilhassa şu aralık 
Siik<ın içinde bulunan Çar kuvvet
lerini kızdırarnk yeniden harekete 
ietirıneye taraftar değildi. 
. Şarnn; neticenin bütün mesuliye 
tın· " 
~ Uzerıne alarak, Avulunu kur 
~ ~k. için teşebbüse girişmişti. 
d cndısıne iman eden sadık dostlar 
r an, rnüritler, mücahitlerden mü
"~l~kep olmak üzere bin iki yüz ki-
yi ık b' k .. G' ti " ır uvvet elde etmıştı. un-
...._.tıZerinc, şiddetli bir baskın ver
·•dŞti. 

)'ı Bu ba kın, General Sanskiyi fe
~ halde şırtmı ı. Siperlere ko
ll ılSkcrler, Şamilin bu hücumu
l'i~ en şiddetli top ve tüf ek ateşle-

; karşılamışlardı. 
l'ledlikat bu kahir ateş ne Şamili ve 
(Ş h~ arkadaşlannı yıldıramamıştı. 
"o~k ıt İrnam) ın köyünü, şarap ve 
ln ~ içen düşmanlardan temizle
ltııe:ı aırncden müritler; sevgili ar
lıı i a~ ve İmamı (Gazi Muhammet) 

U ntıkamını almak için pervasızca er· · 
Ilı 1 atılan Şamilin peşinden ayrıl 

all'lışlardı ö h • 

lle 1
1
urn saçan silahların altında, si

k .. r ere tırmanmışlar ... Önlerine çı"•n 1l1 • 
heıe . UJik ve kaznklan, kılıç dar-

Dağıstan ordusu generalle-
rinden Golovin 

menzal ile; biri on dört, diğeri de 
henüz sekiz yaşında bulunan diğer 
Avar Prenslerinin katline taraftar 
olmadığı halde, o arbede esnasın
da iki Prens katledilmiş, yalnız en 
küçük Prens Horç köyüne gönde
rilmişti. (O da orada ifna edil
mişti). 

Vakıa; büyük bir inkılapçı olan 
Şamil, millet ve memleketine mu
zır olan insanları ölümden affe
decek kadar zayıf yürekli değildi. 
Avar Hanlarının, Çarlık siyasetine 
alet olduklarını anladığı gündenbe 
ri, o Hanedanı ortadan kaldırmak, 
Şamil için de mathip ve mültezcm-
di. Ancak şu var ki, bu Hanedanın 
belli başlı erkanı, üç çocukln, bir 
de dessas ve hilekar kadından iba 
retti. Çocuk ve kadın öldürmek i
se, Şamilin kahraman ruh ve his
siyatile telif kabul eden bir hare
ket değildi. Nifokim, - çok haklı o 
larak - Bahu Bikenin kafasını ke
sen müridi bile: 

- O kadını, başka türlü de sus
turabilirdin. Kılıç, ancak elinde si
lah olanlara karşı kullanılır .. Al
laha, ve vicdanına karşı tövbe ve 
istiğfar et. 

Çarlığın fesatçılan tarafından sure 
ti mahsusada gönderilen serseriltır
le doludur. Bunlann yüzünden, o
radaki Avarların saf ahlaklan da 
bozulmuştur. Ben burada kalaca
ğım. Bunlan ıslaha uğraşacağım. 

Diye cevap vermişti... Halbuki 
memleketin umumi vaziyeti. tehli
ke içinde idi. Gimriye kadar daya 
nan Çar ordusu, ilk müsait fırsat
ta harekete geçecek .. Bütün Dağıs 
tanı istila edecekti. Böyle bir za
manda, İmamın bütün kuvvetile 
bu istila ordusunun karşısına di
kilmesi Uızımgelirken, onun Avar 
sarayına yerleşerek memleketin bo 
zuk ahlakını düzcltmiye uğraşma
sı da doğru bir hareket değildi. 

1 şte, bu sebpelere binaendir 
ki. Şamil - bütün varlığı ile 

merbut bulunduğu - Gimriyi kur
tardıktan sonra, artık Honzaha av 
det etmemişti. Burada kalarak Çar 
ordusunun mukabil hücumlarını 
beklemeyi tercih etmişti. 

Şamil, burada böylece müdafaa 

tertibatı ile meşgul olurken, Ham

zat Bey de Honzahta birtakım ic
raata girişmişti. 

Kasabada tellallar bağırtarak 

şunları ilan ettirmişti: 

1 - Tütün içmek .. şarap, votka 
vesair ispirtolu içkiler istimal et
mek, katiyen yasak. 

2 - Her fert, (müritler tarika
ti) nin umdelerinc hürmet ve ita
at edecek. 

3 - Namaz kılmıyanlar, ve di
ni hissiyata riayetkar olmıyanlar; 
şiddetle tedip edilecek. 

4 - Dini ve ahlaki tasfiyeyi ka
bul edenler, bıyıklarını kesecekler. 
Böylece, dine ve fazilete ehemmi
yet vermiyenler arasından seçile
cekle.-

(Devamı var) 

l_E _K_O_N_O_M_i j 
İC PİYASALAR: 

Tavşan Derisi 
Satışları 
Canlanıyor 

Ziraat Bankasının buğdaylann -
dan 160 bin kilo 7-8 ç.ıvdarlı yumu
şaklardan 5,28 kuruştan, yetmis beş 
bin kilo sert buğday kilosu 5,20 ku-

ODADA: 

Son Yerli 
Mallar Sergisi 
Bu Yaz Açılıyor 

Tavşan derilerinin ihracatı artmı- ruştan satılmıştır. TUccar malı ola -
ya başlamıştır. Anadolunun muhte- rak 20 bin kilo Urfa malı çuvallı sert 

· 5,30 kuruştun, 30 bin kilo dökme sert 
lü mıntakalarından piynsamıza getı • buğday 5,15 kuru§tun verihniştir. 
rilmiş olan tavşan derilerinin mikta- f * 
n 135 - 145 bin kadardır. Bu sto- ı Samsun nrpalanndan 350 bin kilo 
kun bir kısmı satılmıştır. İki günden 4,07 kurustan, 200 bin kilo otuz bir 
beri 75 bin kadnr bir stok daha satıl gün vfıdcll satışla 4,06 dan, 105 bin 
mış olduğundan piyasada ancak 55- ·• kilo Anadolu arpası 4,13 - 4,14 ku -

, ruştan ve çuvallı olarak Samsun ar-
60 bin deri kalmıştır. Bir hafta evve- ·, paSJndan 75 bin kilo 4,30 kuruştan 
line kadar tanesi 15 kuruşa düşen satılmıştır. 
bu deriler 17 kuruşa yükselmiştir. ,, * 

İktısat Vekaleti bu sene açılacak 
İ Yerli Mnllar Sergisi için bir talimat 
t name hazırlamıştır. Bugünlerde Mil ! li Sanayi Birliği de sergi faaliyetine 
• başlıyacnktır. Bu seneki sergi yine 
: Galatasarayda açılacaktır. Gelecek 
f seneler için şehrimizde Taksim mın i takasında daimi bir sergi sarayı ku
$ rulması kararlaşmış olduğu için bu 
~ seneki sergi sonuncu olacaktır. Da-

Son satışlar yüzde on iskontolu ola- • '.lTıı11:ya ıruşyemıerlndcn 10 bin kl-
rak ve tanesi 17 kuruştan yapılmış- lo 6,35 ten, 15 bin kilo 7,15 ten, 44 : 

bin kilo 7,10 kuruştan ve yirmi bin ~ 

tır. kiloluk bir parti kilosu yedi kuruş-
Dabağhaneler ve fabrikalar piya- tan satıbnıştır. 

sadan tuzlanmış sığır derilerini top- * : 
lamakta devam ediyorlar. Son üç . Adapazar san mısırlanndan otuz ! 

bin kilo çuvallı 5,10 kuruştan, on bin "' 
gün içinde 65 balya deri satılmış ve kilo susam 16,30 kuruştan, Karadeniz İ 
kilosu 38 - 39 kuruştan verilmiştir. iç fındıklan 35 kuruştan, pamuk • 
Tuzlu kuru deriler ayni müesseseler . yağlanndan bir parti 34 . - 38. kuruş t 
tarafından kilosu 35 - 41 kuruştan t arnsında müşterisine verılmiştır. l 
1660 balya ve hava kurusu deriler- !,.•••••••••••••••••••-
den 15 balya kndar mal kilosu 50 -
52 kuruştan verilmiştir. 

i Her balyasında ağırlığına göre 

40 - 50 kadar deri bulunan keçi de

rilerinin satışları da iyi gitmektedir. 

Son üç günde çifti 160 - 165 kuruş 

tan elli beş balya keçi derisi satıl
mıştır. 

Yapağı Satııları Arttı 
Yerli fabrikalarımızdan birkaçı 

Alivre olarak yeni kırkım Trakya 
yapaklarından satın almıya başla
mışlardır. İlk alınan parti yüz balya 
kadardır. Bu miktar için kilosu 63 
kuruştan angajman yapılmıştır. Yer 
1i fabrikalarımız piyasadan ayrıca 
kilosu 54 kuruştan altmış balya ka
dar Anadolu renkli yapaklarından 

almışlardır. 

Ankara mıntakasında da tiftik ke
çilerinin kırkımına başlanmış ve An 
kara piyasasına bir miktar turfanda 
mal getirilerek 92 - 93 kuruştan ve
Tilmi~ir. Son günlerde piyasamızda 
75 balya kadar Ankara, Beypazarı, 

Ayaş deri tiftikleri satılmıştır. Bun
lardan kısa deri mallan kilosu 70 ve 
'Uzunlan 78 kuruştan verilmiştir. Es
kişehir mallarından da 15 balya ki
losu 115 kuruştan satılmıştır. 

Buğdayı Koru
ma Vergisi 1 çin 
Bir Teklif 
Şehrimizde bulunan un değirmen

leri ile kırmacılar Büyük Millet 
Meclisi ile Başvekalete ve alakalı 

diğer vekaletlere müracaat ederek 
buğdaydan alınmakta olan buğday 
koruma vergisinin kaldırılmasını di 
!emişlerdir. Yapılan müracaatta ha
yatı ucuzlatmak için c'{Vela ekme -
ğin ucuzlatılması lazım geleceği ile
ri sürülmüştür. Değirmenciler bu 
müracaatlarında diyorlar ki: 

Ekmek fiyatının pahalılığına ye
gane sebep buğdayı koruma vergisi 
ıle ikinci derecede muamele vergisi
dir. Bu iki vergi ekmeği aşağı yuka
rı kiloda yüz paraya yakın artırdığı 
için bugünkü pahalılığa sebep ol
maktadır. 

Hem devlet hazinesini zarar gör
meden, hem de yalnız büyük şehir
lerdeki halk gibi orta derecede ve 
hattiı küçük şehir ve kasabalarımız
da bulunan bütün halkın da nefis ve 
temiz fabrika unu yemesini temin et
mek mümkündür. Bunun için evvel 
emirde koruma vergisinin kaldırıl
ması lüzumu aşikardır .. , 

Verginin kalkmasından hazine de 
bir şey kaybetmiyeccktir. 

imi sergi için hükumetçe lazım ge
len tahsisat kabul edilmiştir. Sergi 
sarayının kıştan evvel inşasına baş
lanacağı ümit ediliyor. 

BORSALARDA : 

Hayvan Borsasında 

Satılan Hayvanlar 
Evvelki gün şehrimize getirile

rek hayvan borsasında satılan kasap 
lık hayvanlar şunlardır: 659 beyaz 
Karaman, 63 kıvırcık, 1559 kuzu, 215 
süt kuzusu, iki öküz, bir inek, altı 
dana, bir malaktır. Karamanlar diri 
olarak kilosu orta fiyatla 24,86, kı
vırcıklar 25,49, kuzular 25,31, süt 
kuzuları 20,11, öküzler 14, inek 15, 
danalar 13,90, malak 14 kuruştan ve
rilmiş ve Mezbahaya gönderilmiştir. 

Pamukipliği Getirtilecel< 
Piyasamızda takas usulile pamuk 

ipliği getirilmesine teşebbüs edilmiş

tir. Son kararname hükümlerine gö
re getirilecek pamuk iplikleri için ta 
kas primi yükselmiştir. Mevcut ip

liklerin ihtiyacı karşılıyncak miktar 

dan az olması ve iplik fiyatlarına ko

nulmuş kıymetin dcğic:tirilmesine im 
kan olmadığından takasçılar bu fır

sattan istifadeye kalkmışlardır. lp

lik takas primi yüzde kırk beşe çika
rılmıjtır. Bu 'O'a:tfyôt :tplik Işi yapan

ların şikayJiichne -yol1'Bçmıştır. 

BURSADA: 

lpekböcekçiliği 
ilerliyor 

Bursa, (TAN) - Son günlerde ko
za satışı o kadar canlı olmamakla be 
raber tohum satışı oldukça hareket 
lidir. Beher kutuyu yüz kuruşa ka
dar satılan tohumlardan sekiz bin 
kutu satılmıştır. Esasen satılacak to 
humlnrın hepsi on beş bin kadardır. ~ altında, parçalamışlardı. 

~U neraı Sanski, bu dayanılmaz 
l~ull'l knrşısında, fena halde boca 
lltı~Ştı. !'oplarını güç hal ile kaçır 
llliiıı~ Sı~rıerde bulunan askerin, 
olar hır kısmım fedaya mecbur 
lt~ ak kendisi de Gimri deresinin 
~iiIJ 1 Yakasına kaçmış.. Köprüyü 
lııt; er, ve el bombalarile parça
ıtıı~t tş .. hayatım, güçlükle kurtar-

Diye, tekdir etmiiiti... İşte bu 
meselede Hamzat Beyin, - sırf, As
lan Beyin sözüne uyarak, ve onun 
intikamına· alet olarak - çocukları 
öldürtmesi, bu yüzden de knsaba 
içinde kanlı bir hadise çıkarak Ba 
hu Bikenin o şekilde katline sebe
biyet vermesi, (Şamil) e büyük bir 
teessür vermişti. 

HASTAYA 

Değirmenciler buğday koruma 
vergisinin kaldırılması veya indiril
mesi ile hazinenin daha ziyade isti
fade edeceğini misaller ve he -
sapla izah ediyorlar. Şehirde yirmi iki bin kilo kuru ko 

zadan (5) bin kilosu İtalyaya ihraç 
edilmiştir. İhraç edilecek vazyiette 
olmıyan bin kiloluk kuru koza da yer 

Y 1. 

~:ilin bu ani dnrbesi, General 
~§tı de Çılgın bir infial uyandır
~ l l3u darbenin intikamını al
hağı çfn, Gimri avulunun o zengin 
hltt~l'ıru ve tarlalarını kamilen 
~ dr:n:ı~; Çekildiği istikamette, bir 
1-f ilc..iiı ağaç bırakmnmıştı. 
~ZAT BEK'1N öLOMO 
Ş alllil; Kafkas ordusu kuman

lta1a~ h. danının, bu darbeyi kolay 
~l§ti. aırnedemiyeceğini tahmin 
~Utia.ıa bcr~al, kendi usulünce, 
~llda ~ tertıb~tına girişmi?ti. ye 

• ~e ' Çok ısabct etmişti. Çun-
~~ Çenista_ d . t· elitı, l) ~ n an geçen bır fırka 
~e dair agısıan hududuna girdi-
~ 'il haber gelmişti. 
ltı' ı '1 bu mühim kuvveti karşı
eı~~l ~ n Yeni tedbirler almakla 
bıı ı~u li0~h1,f arnzat Beyin ikamet 
ll:l ra gelrn . ta kanlı bir hadise zu 
~eı t~i bir iş, b~ da; (İkinci İmam) 
~itti, §Ckıldc ölümüyle neti

ttı.ı facitı.:yı 
lla ..... 8.tıecteı· ?ıakletrnedcn evvel şu 
-<q~ ırn k' 

~ll at l3e:yı ı; son znmanlarda 
ho~t\ Şllr>-ıil il'\ rı takip ettiği siyaset
taıllt lltsı.ı~lu~rnnun değildi. Ve bu 
tcıı: ~ti.ı:ıd da başlıca şu nok-

1 c ternerküz etmekte 
'Ş 

~1.gc 
nç Avar Hanı Ebu. 

2 - Hamzat Bey adeta, - iki 
yüzlü bir rol oynıyan - Aslan Be
yin tesir ve nüfuzu altına girmişti. 
Adeta onun bir intikam aleti ol
mak istidadını göstermişti. Halbu
ki (Şamil), ancak (din, millet ve 
yurt düşmanları) na karşı çekilen 
kılıcın herhangi bir sebeple olur
sa olsun, başka maksatlara kulla
nılmasına katiyen taraftar değildi. 

3 - Hamzat Bey, Avar Prensle
rile Bahu Bikenin katillerinden 
sonra boş kalan Avar sarayına yer 
leşmişti. Ve kendisine, adeta (A
var Hanı) mevkiini vermişti... Vak 
tile, Avar Hanlannın sarayında u
zun seneler geçirmiş, onların ek
meklerini yemiş ve iyiliklerini gör 
müş olan bir adamın bu hareketi 
de (Şamil) gibi mertlik, ahlak ve 
fazilet düsturlarından kıl kadar ay 
nlmak istemiyen bir adam için ko 
lay kolay hoş görülür şeylerden de 
ğildi. 

4 - (İmam) sıfatını haiz olan 
bir zatın, (Honzah) gibi Çarlığın 
entrikalarına kaynak olan bir yer 
de ikametini de Şamil hoş görme
mişti. Ve bunu kendisine ihtar et
mişti. Halbuki Hamzat Bey: 

- Evet .. hakkın var ... Fakat bi 
lirsin ki; Honzah kasabası, birçok 
yerlerden kaçıp gelen: vevahut 

İnsan ha'.'lta olunt'a siit içer, ay
ran i<:er, yoğurt yer. Ra~tahğa gö
re baska vemeklcrdcn yemesi de 
yasak· cdilmiyebilir. Fakat hemen 
her hastalıkta <:orba gıdanın esası
dır. Sulu olmasından dolayı çorba 
yı i<:cmiyccek hastalar p.ck azdır. 

Çorbanın da savılamıyacak ka
dar <:ok çeşitleri olur. Ant'ak hep
sinin esası ya sebze suyu, yahut et 
suyudur. Bizim sade suya pirinç 
<:orhası da yine bir sebze suyu de
mektir. Onun için bu <:orba bahsin 
de ilkin sebze suyu ile et suyunu 
söyliyet'eğim. Çorbalarda hazan 
siit et suyunun ~·ahut sebze suyu
nun yerini tutahilirse de ona çor
ba dcmiye insanın dili varmaz, 
siitlü ezme demek daha doğru o
lur. 
Sağlam adamların i<:et'ekleri t'or

banın suyunu evin aşc;ı:rıı kendi bil
diği :rıanatına göre çıkarır. Fakat 
ha<ı;faya l<'zzt>tli hir çorha icirehil
mek için bu kaidelere riayet etmek 
lazımdır. 

Bir ker<', ku~hnnedc pişen pilav
la helvahanede pi en pilav ayni lez 
zctte olnmıyau,frından, hasta <:or
hası da mutlaka kiiciik bir tent'ere
de pi irilmelidir. Bir litre su ko
nulacak corha için iki nihayet iki 
bu<:uk litrelik tencere yeti ir ... Rem 
de hasta ~·emekleri göz kararlama
siyle i>lçiilmez. Mutlaka terazi ile 
tartılarak, ölcekle ölçiilerck pi~i
rilmelidir. Ölçiisiiz pişirilen ~·e
meğin tatsız olmak ihtimali daima 
bulunur. Sağlam adam yemeğin 
tatsız olmasını hoş görse bile has· 
ta üziiliir, aç kalır. 

Hasta t'orhası kapalı tencere için 
de pişirilmelidir. Arada sırada ka
pağı açıp bakmak lazım olsa hile 
hemen kapaınayı unutmamalıdır. 

Sebze suyu çıkarmak için kulla· 
... 1 ... ,."°1r '111V11f'_ salgam, pırasa, pa-

tates ve daha başka sebzeler iyi
ce temizlenerek, yani bozuk yerle
ri çıkarılarak, yıkanıp tekrar ku
rulandıktan .sonra, soğuk suyun 
içine dl'ğil, kaynar suyun İ<:İne a
tılmalıdır. Kuru sebzelerle taneler 
yine önceden dikkatle yıkanılarak, 
<:Orba tent'eresindeki su daha so
ğuk iken atılır. 

Et suyu kaynadığı müddetçe su 
yun üstünde.ki kabarcıklar daima 
küçük olmalıdır. Kabarcıklar bü
yiiyünce ateşi biraz kesmek lazım 
olur. 

Çorba suyunun tuzu, et suyu ol
ııun. sebze suyu olsun, daima so
nunda yani <:orha suyu iyice kay
nadıktan sonra konulur. 

Bir litre soğuk su kaynadıktan 
sonra 700 santimetre mikabından 
daha az olmamalıdır. Şayet suyun 
buharı çok ka<:mış olur<ı;a, iizcrine 
tekrar su katarak vinc 700 santi
metre mikabına. ha~tta hastaya içi
rilet'ek <:orhanın harif olma'lı i:rıte
nilirse, bir litreye kadar çıkarılma 
lıdır. 

Sebze SU),mu süzge<:ten geçir
mek yetişir. Fakat et suyunun her 
rak olması İ<:in tiilhentten süzmek 
lazımdır. Bazıları, tiilhentten da
ha İnt'e siizgeç demek olan, kaba 
kağıttan hile ge<:irirler. 

Çorba suyu pek çabuk bozul4u 
ğu İ<:in bir giin pişen <:orba suyu
nu yirmi dört saat sonra, hatta on 
iki saat sonra tekrar kaynatmalı
dır. En iyisi bir günliiktcn fazla 
çorba suyu pişirmemektir. 

Mikroplar <:orba suyunu pek se
verler, onun içinde <:abuk iirerler. 
Buna meydan vermemek kin t'or
ba suyunu. yalnız bir günliik bile ol 
sa. giinde bir, iki defa beş dakika 
tekrar kaynatmalıdır. 

Çorba suyu daima serin bir yer. 
de. evde buz dolabı Yarsa onun 
içinde tutulur. 

, ... 

B ORSA 
28 - 4 - 1938 

ÇEKLER 
Açıl1' Kaııan1$ 

Paris 25,475 25,465 
New-York 0.792075 0.791760 
MilAno 15,0535 15.0475 
Brüksel 4,70 4.6980 
Atina 86,78 86,7460 
Cenevre 3.4440 3.4425 
Sof ya 63,5175 63,4020 
Amstcrdam 1.4228 1.4222 
Prag 22.7660 22.7575 
Madrid 12.7034 12.6984 
Bcrlin 1.9690 1.9682 
Vıırşova 4.1970 4.1950 
Buda peşte 3.9896 3.9880 
Bükreş 106.0738 106.03ı7 

Belgrad 34.5375 34.5238 
Yokohama 2.7219 2,7210 
Stokholm 3.0812 3.08 
Londra 629, 75 630.-
Moskova 23.8175 23.8275 

PARALAR 
Alıl Satı1 

Frnnk :: 
Dolar ..: 
Liret !j 1: H 

Belclka Fr. s 
C> 1 

Drahmi .§ 
tsvtçre Fr. 

ı: 
Cll 
> 

Leva .. 
c:ı 

Florin İÜ 
Kroo Cet .. 

"' Q, 

Marlı: ı:: 

Zloti c:ı 
'tJ 
c:ı Pengo f 

LeJ o 
CQ 

Dinar 
ltron hYec 

"'" .J - --· 

• li fabrikalar tarafından satın alınmış 
tır. Kuru kozaların fiyatı 250 den 
fazladır. Bursn ipekçiliğini tanıtmak 
ve yabancı memleketlerde müşteri 
bulmak için Bulgaristana ve Hindis 
tana tohum nümuneleri gönderil -
miştir. 

NİKSARDA: 

Çifçi Tütün 
Satmak için 
Müşteri Arıyor 
Niksar, (TAN) - Satış mevsimi

nin girmiş olmasına rağmen tütün 
piyasasında çiftçinin ümidini tahak
kuk ettirecek hiçbir hareket görül
memektedir. lnhisar dairesine nak
ledilen tütünler, masrafı bile ödeme
yen teklifler karşısında meçhul bir 
zamana kadar muhafaza edilmek ü
zere anbarlara istif edilmektedir. 

Çiftçi, derdini yanacak yer ara
mak tadır. 

Çocuklara Yardın 
Niksar, (TAN) - Çocuk Esırgtı

me kurumu altmış erkek, on beş kız 

çocuğu giydirmiş, çocukları sünnet 
tc ettirmiştir. 

Bir Kadın Boğuldu 
Niksar, (TAN) - Derebag mahal 

lesinde oturan Kayalı mt.ıhacirlerin
den Dilsiz Ahmedin anası, bağına 
gitmek için dereden geçerken duş
muş ve boj!ulmu tur. 
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Atinada Tezahürat Londra 
Müzakereleri 

Zelzele Felaketzedelerine Yardım 

Memurlar da yüzde iki 
Nisbetteyardım edecek 

(Başı l incide) 

Majeste Yunan Kralı, Dün 
Başvekilimizi Kabul Etti 
Ve Uzun Müddet Görüştü 

meselesi olmuştur. Bu işin konuşul
masına başlanmadan evvel, Çember 
layn, Ingiliz - Fransız müzakerele
rinin muvaffakıyetine imanı olduğu-
nu söylemiş, daha sonra Ingiliz na- (Başı 1 incide) 

zırları Ingiliz - Italyan itilft.fının ne relsngı altında, vilB.yet şube müdür
gibi şerait dahilinde müzakere ve im- leri, kaymakamlar, idare meclisi a
za edilmiş olduğunu ve bu itila!tan zası, yüksek mektepler müdürleri, 
istikbalde ne gibi neticeler beklemek üniversite umumi katibi bir toplantı 
te olduklarını etrafiyle izah ve teş- yapmışlardır. Bu toplantıda zelzele

rih etmişlerdir. den zarar gören yurttaşlarımızın va-

____ ........... 
Ataturke 
Çekilen 

Telgraflar 
(Btı§ı l incide) 

Gece, Türk elçiliğinde bir ziyafet 
ıverildi. ve bunu bir suvare takip etti 

Yunan Baıvekilinin sözleri 
Atina, 28 (Hususi surette giden ar

kadaşunızdan) - Dün Türk - Elen 
ımunzam paktının imzasından sonra 
r.Başvekil General Metaksas, Türk ga
ızetecilerini kabul ederek şu beyanat
ita bulundu: 

"Türk matbuatının muhterem mü
ımessillerini selamlamakla bahtiya -
ırım. Burada kendinizi bizzat kendi 
ımcmleketinizde tcMıkki etmenizi ve 
Türkiyeye dönerken Türk milletine 
Elen milletinin hararetli ve samimi 
hissiyatını götürmenizi dilerim. 

Bu mühim dakiknda, Türk hüku -
metinin muhterem reisine karşı olan 
hayranlık ve dostluk hislerimi bildir
mek isterim. O hükumet reisi ki mil
letinizi, yüksek mukadderatına gö -
türrnek yolunda azimkti.r ve kiyasetli 
bir elle idare etmekte ve eski ve 
mümtaz dostum B. Aras gibi şayanı 
takdir mesai arkadaşlarına malik bu
lunmaktadır. 

Vasıtanızla, Türkiyenin Büyük Şe
fi Kemal Atatürk'e tazimlerimi ar -
zetmek te isterim. O Büyük Adam ki, 
dahiyane bir surette, milletin canlı 
kuvvetlerini, yüksek hasletlerini tan 
zim etmiş ve Türkiycde esaslı bir me
deniyet ocağı meydana çıkarmıştır.,, 
Hariciye Müsteşarının telgrafı 

Dün Türk - Elen munzam paktı
nın imzasını müteakip B. Celal Ba-
yar ve Tevfik Rüştü Arasa, Harici
ye nezareti daimi müsteşarı B. Mav
rudis'in telgrafı takdim edilmiştir. 

Nekahet halinde buluan B. Mavru -
dis, bu telgrafında, sihhi sebepler -
d~p dolayı il;njflşuu, 'rürk vekilleri
nin ve Elen hük1imct reisinin imza
lan yanına koypmıyacağından dola
yı teessürlerini ve ayni zamanda yeni 
paktın akdinden dolayı hararetli se

vincini bildirmekte ve iki milletin 
gittikçe daha sıkı birliğinin başarıl -
ması hakkındaki temennilerini sun
maktadır. 

"Türk - Yunan paktı, 
sulhün zaferidir,, 

Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı bil 
diriyor: 

Hemen hemen yalnız dünkü gü
nün klişeleri ve röportajları ile dolu 
olan bu sabahki bütün gazeteler, baş 
makalelerinde dün imzalanan Türk 
- Elen munzam paktını tefsir etmek 
tedir. 

Ellinikon Mellon gazetesi: "Bu pnk 
tın imzası, sulhün bir zaferidir.,, di-
yor. • 

Elefteron Vima da şunları yazıyor: 
"Halkın yeni pakta karşı göster -

diği heyacanlı hüsnü kabul ve Türk 
Vekillerine yapılan tezahürler, iki 
memleket arasında işbirliği lüzumu
nun, iki hükumetin şuurlarına girme
den evvel, iki milletin ruhunda his
sedilmiş bulunduğunu göstermekte • 
dir. Dün imzalanan pakt, Elen -
Turk işbirliğinin hayatiyeti ve dina
mizminin ve ayni zamanda iki millet 
ve iki hükümet arasındaki dostluk 
önünde açılan yeni düşünüşlerin mü
temadi genişlemesinin bir bürhanı -
dır. Yunanistan ve Türkiye, yalnız 
barışmış ve bir daha çarpışmamayı 
taahhüt etmiş iki millet değil, fakat 
lüzumu takdirinde mülki tamamiyet 
!erini ve istikballerini müşterek su-
rette müdafaa için kuvvetlerini bir
likte hareket ettirecek iki müttefik 
devlettir.,, 

Proia diyor ki: 
"Dün akşam söylenen nutuklarda 

herhangi bir protokol nutku mahi -
yeti mevcut değildir. Bu nutuklar, a
ralarında muallakta kalmış eski me
selelerin tasfiyesinden sonra biribir
lerini hiçbir şeyin ayırmadığını de
ğil, fakat Akdenizin Şark havzasın
da müşterek menfaatleri için her şe
yin kendilerini samimi bir birliğe sev 
kettiğini gören iki milletin hissiyatı
na tam tercuman olmaktadır. 

Bu zihniyet dahilinde, munzam 
pakt, ferah verici yeni bir ruhla ve 
yeni bir ileri hareket için bidayet 
noktası teşkil etmektedir.,, 

Başvekilimizin Nutku 
"Yeni Muahede, Türk- Elen Birliği 
Yolunda Mühim Bir Merhaledir,, 
Atina, 28 (Tan muhabirinden) -

Dün akşamki ziyafette, Yunan Ba~
vekili General l\letaksas'ın nutkuna 
Türkiye Başvekili Celal Bayar şu 
mukabelede bulunmuştur: 

kınlık ve benzerliklerin tesiri altın
da tabii inkişafını takip etmekten 
başka bir şey yapamazdı. Pek güzel 
ifade buyurduğunuz gibi Türk - E
len birliği yolunda bir yeni mühim 
merhale daha te .. kil eden bugün im-"Bay Başkan, ~ 

Ekselansınızın gerek şahsım gerek zaladığıınız muahedeyi, bu diişünce 
arkadaşım Aras hakkındaki çok dos- ile ve hu ayni sulh ideali ite hareket 
tane sözlerine karşı duyduğum şük- ederek akdeylemiş bulunuyoruz. 
ram istediğim gibi ifade hususunda, Bay Başkan, 
bu müttefik memlekette asil Yunan Yeni Türk - Elen muahedesinin 
milletinin bizi kabulde gösterdiği mahiyetini ve şiimulünü sarih ifnde
fe\'kalade samimiyetin hala tesiri al- lerle o derece iyi tarif eylediniz ki 
tında olarak, kelime bulmakta sıkın- bu munhcdcdeıı bahsederken benim 
tı çekiyorum. Bununla beraber kra- için eksclünsmızın beliğ sözlerine iş
liyet hiiklımetinin bize ihzal eylediği tirakten haşkn h.ir şey kalmamakta: 
• • · · · dır link ettiklcrı refah ve saadctı lutufkar mı afırper\'erlıkten dolayı · ' . . 
k 1• ı d k d" · b"" m"ılletlcrine cidden temın edebılccek e se unsınızın şa ısın a en ısıne u-

t .. k lbi ı t kkür etmek ve bü-ı yegiıne &milin sulh olduğuna kani un n m e eşe Ih .. · · 
tün Elen milletine de, giizel memle- bulundukları için ancak ı.u u. ıstı-

k t• • t ki g"ırd·ı;ı;.;miz an :ren iki memleketin bu hararetlı az-e ının opra arına ,,.. · · .. 
· "b h kk d ·· ·t d"ğ" minden bu şerait dahılınde, 1930 ve dan ıtı aren a ınu:z a gos e ı ı • . . • . 

· ı k h tl" l"k d 1933 vcsıknlarına ılave edılmckle ıçten ge en ço arare ı a a a an , . 
d 1 d · · • ··k 1 kalmıyan ve l;ntente Cordıale mua-o ayı erın ve samımı şu rnn arımı-

( k · t • B a seneden hedcınizin bizzat ruhunu da tamam-zı arzc ıne ıs ernn. unc 
sonra, bütün Yunanistana ve asil lıyan ve genişleten bu muahede do
Yunnn milletine Tiirk milletinin kar- ğabilirdi. O Entcnte Cordiale mua

deşçe seiamlnrını ve Yunanistanın 

refahı ve daima daha yüksek gör
mek istediği saadeti hususundaki di
leklerini getirmek üzere memleketi
min bir murahhası olarak Elen top-
rnklarmda tekrar bulunmaktan mü
tevellit bu anda duydugum derin he
yecanını gizlemek benim için çok zor 
olur. 

Münasebetlerimizin en 
bariz vaaıllan 

Memleketlerimiz münasebetleri-
nin niivesini teşkil eden nisbetcn kı
sa bir maziye göz atarsak, bu müna
sebetlerin bu derece sağlam, samimi 
ve çözülmez bir dercce~·e bu kadar 
süratle erişmesi iiniinde heyecana 
knpılınamak imkfmsızdır. Miinnse
bctlcriınizin bariz vasfı olan hu sağ
laınlık, ~anıimiyet ve çöziilmezlik, 
ckselllnsınızın da çok giizel ifade et
til:ri gibi, müeyyide ini katiycn insa
ni olan çifte zarurette, müşterek 

menfaat ve karşılıklı duygularda bul
maktadır. iftiharla seyretmekte hak
lı olduğumuz bu muhteşem başarı, 

son zamanlar tarihinin kaydettiği ba
şarıların muhakkak ki en güzellerin
den biridir. Yine muhakkaktır ki 
memlckctlerimiz, bu ölmez eseri, a
sırların tnriİıinden menfaatleri lehine 
dersler çıkarmış olan milletlerimizin 
hikmet ve ki~·asetine medyundurlar. 

Yalııız menıleketlerimiz için değil 
fakat ayni zamanda Balkan Antantı 
blokunun doğmsaına ahit olan ya
rımadamız için de mesut hadiselerle 
bu derece dolu olan son sekiz sene
lik zaman da itminan verici mahiyet
tedir. 

hedesi ki yalnız ismi, muhteviyatının 
ruhunu göstermeye kafidir. Türk -
Elen kardeş birliği. 

Balkan Antantı konseyinin son top 
lantısında müzakere edilen, Romen 
Yugoslav ııılitteliklerimiz tarafından 
hararetle tasvip olunan ve bizzat 
Balkan Antantı zihniyetile tasarla
nan bu yeni muahçde iki meml~keti
mizin kendilerini biribirine bağlıyan 
rabıtaları daima dahn 'Ziyade s1lulaş
tarmış azimlerinin bir ifndesidir. Bu, 
bizzat kendi menfaatlerimiz bakı

mından olduğu kadar beynelmilel 
sulhiin menfnati bakımından da ta
hakkuk ettirilmiş kati bir sulh vesi
kasıdır ve bugiin, bu muhabbet ese
ri, Türk - Yunan birliğinin bu rem· 
zini biitiin diinyaya, Balkan azaları 
nrnsındn hükiim süren tam tesanüt 
ve geniş ve halisane teşriki mesainin 
bir misali olarak iftiharla giisterebi-
liriz. 1 

Cihan banşt yolunda 
Antantın rolü 

Bay Başkan, 
Milletlerimizin yarattığı hu derece 

mühim ve netkcli bir eseri tahakkuk 
ettirmek devlet adamlarına her za
man nasip olamaz ve gerek benim 
için, gerek arkadaşım doktor Aras 
için, 1'iirk - .Elen birliği yolunu tev
sik ve teyit cyliyen bu vesikanın al
tına, cksclônsınız gibi, yüksek siyasi 
ehliyet ve vatanperverlik faziletlcri
le, son seneler içinde yaptığı hizmet
lerden dolayı vatanın şükranına hak 
kazanmış \'e birliğimizin hararetli 
bir taraftarı olarak ioımi Türk - Yu
nan münasebatı tarihinde altın harf
lerle yazılı kalacak olan mümtaz bir 
şahsiyetin imzası )'anına imzamızı 
atmak büyük bir saadettir. Sevincim 
çok hüyüktiir. Hususile ki, umumi 
o;ulh davasına samimi bir hizmette 
bulunan muahcdemizin imzası, ufuk
ta beliren ve muztarip beşeriyete fe. 
rahlık getiren bir ~iikunet devresine 
tcsadiif ediyor. Cihan barışı yolunda 
atılan adını, aralarındaki antant bir 
sulh kalesi olan biz BalkanJann an-

B. Daladye, bu itilMnamenin ak- ziyetleri görüşülmüş ve memurların 
dinden dolayı B. Çemberlaynı Fran- yapabilecekleri teberrüler hakkında 
sa hükumeti namına tebrik etmiştir. muhtelif fikirler ileri sürülmüştür. 

lngiliz efkfın umumiyesine göre, Neticede vali muavini, teberrüün a
bu diplomatik vesika, İngiliz siyase- zami miktarını herkesin himmetine 
tinin esasını teşkil etmekte berde-
vam olan Avrupada umumi huzur ve bırakmayı, fakat asgari paranın yüz

de ikisi nisbctinde olmasını teklü etsüktlna doğru yeni bir merhaleyi gös 
miştir. Ittüakla kabul edilen bu tek

termektedir. Buna iştirak etmek içm 
B. Mussolini tarafından kabul edil- ifin şimdilik bir defaya mahsus kal 
miş olması halinde lngiliz _ ltalyan ması ve bu ay başı her daire şefinin 

bu işle meşgul olması kararlaştırılmüzakerelerine iştirake amade bu-
lunduğunu beyan etmiş olan Fran- mıştır. Teberrüler, daire mutemetle-
sa, Roma ile normal münasebetler te ri tarafından makbuz mukabi!inde 
si~ etmek maksadıyle Ingiliz - Ital- Kızılaya verilecektir. 

yan itiliif ı akdedilir edilmez müzake T eberrüler yekunu arhyor 
relere girişmiştir. 

Diğer taraftan, kültür müdürlü-Bugünkü müzakerelerden sonra 
Tngiltere hariciy~si bir tebliğ neşre- ğünde lise, orta okul, öğretmen, ve 
derek görüşülen bütün meseleler ü- sanat okulları müdürlerinin iştiraki
zerinde mutabakat görüldüğünü bil- e müdür Tevfik Kut'un başkanlığın 

dirmiştir. ' da dn bir toplantı yapılmıştır. Bu 
B. Daladye gazetecilere vukubu- toplantıda zelzele felaketzedeleri için 

lan beyanatında bu tebliği teyit et- lstanbul maarif ailesinin esaslı şe
miş ve bütün mühim meseleler üze-
rinde arada tam bir görüş birliği ol- kilde yardımda bulunması kararlaş-
duğunu anlatmış. hatta daha evvel mıştır. lstnnbuldaki bütün lise, orta, 
görüşülmiycn meseleler üzerinde ya öğretmen ve sanat okullarına men
pılan konuşmaların da ayni neticeyi sup muallimlerdcn, maaşlarının %2 
verdiğini söylemiştir. sinden aşağı olmamak üzere, bir yar 

B. Bonne ise, bugün, İtalya ile ya- dım istenmesi kabul edilmiştir. 
pılan İngiliz ve Fransız görüşmeleri Diğer taraftan yurdun her tara
nin Habeşistan meselesinin, İspanya fında vatandaşlar tarafından yardım 
daki gönüllülerin geri çekilmesi işi- ve teberrüler devam etmektedir. Kı
nin ve ingiliz - Fransız askeri işbir 

Zııay Cemı·yeti Istanbul şubesine evliği meselesinin görüşülmüş olduğu -
nu tasrih etmiştir. vclki güne kadar yapılan teberrü ye-

Habeşistan mestlesinde, İngiliz ve kunu 1673,50 lira iken, dün bu mik
Fransız nazırlan, 9 mayısta toplana- tar 3177,50 liray~ çıkmıştır. Vanikö
cak olan Milletler Cemiyeti konseyi- yünde mısır şurubu ve nişasta fab
nc müracaata karar vermişlerdir. rikası sahibi Bay Hayrettin de Kır-, 

Press Asosyasyonun bildirdiğine _şçhir felaketzedclerinden 40 kişiye 
göre, lmgUn, 'Pragaan bazı miltem - bizzı\t beşer lira dağıtılmak üzere, 
mim haberler ve malıimat alınmıştır: 

200 lira yollamıştır. 
Müzakereler esnasında bu malumat-

Gemlikte, evvelce toplanan 434 tan da istifade edilmek istenmesi üze 
rine, Çekoslovakya meselesinin mü liradan başka 676 lira daha toplan-
zakeresi yarına bırakılmıştır. Yarın mış ve Kırşehir felaketzedelerine 
görüşülecek meseleler arasında fran- gönderilmiştir. Denizlide Parti tara
gın istikrarı, İsviçrenin bitaraflığı ve fından feltıketzedelere 250 lira gön

Uzak Şark meseleleri de vardır. derilmiş. ayrıca yardım toplanmıya 
Bu akşam Fransız nazırları Ingil-

başlamıştır. Afyon belediyesi de 500 tere kralı tarafından Windsor şato-
sunda misafir edilmişler ve akşam lira göndermiştir. 103 vatandaş ta 

yemeğini kral ve kraliçe ile birlikte teberrüde bulunmuştur. Afyonda yar 
yemişlerdir. dım devam etmektedir. Izmitte de 

* 
Tam anlQ_fmıya varıldı 

bir yardım listesi açılmış, ilk günde 

500 lira toplanmıştır. Izmit memur

ları dn maaşlarından bir miktarını 

Kırşehir felaketzedelerine gönder

meyi kabul etmişlerdir. Maraş, Gire-

sun, Sinop, Bursa, Çankırı, ve Sam

sunda da yardımlar başlamıştır. 

Anknra, 28 (A.A.) - Kırşehir zelze1~ 
:.rJ: 

dolayısıylc RelsicOmhur Kemal Atatw 
ile Elenler Kralı Afganistan kralı, Suri 
Relslcllmhuru ve' Ürdün Emir! arnsında •' 
şağıdnkl telgraflar teaU olunmu~tur: 

Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara;; 
Son zelzele esnasında bu derece traj 

bir surette ölenlerin kaybı karşısında d~ 
ve müttefik Tilrk milletinin elemine benle' 
ve milletimin çok snmlmt surette işti~ 
etmekte olduğumuzu bildiririm. 

GeorgcS_ 

Majeste İkinci Gcorgcs 
Elenler Kralı 

Ati na 
Kırşehir zelzelesi dolayıstyle Mnjcsteııl 

zin bana gllndcrmck lOtfünde bulundul 
nazik mesajdan ziyadesiyle mütehassis C" 

larnk, en derin teşekkilrlcrlmin kabulit 
ve Türk milletinin dost ve milttefik ıııi 
!etin ve onun mufahham hüklimdarıııl 
scmpatll('rindcn p('k ziyade mlitehıısf. 
hulunduğunn itimat eylemelerini rica cd 
rim. 

K. Atatiirk 

Ekscllins Kemnl Atntiirk 
Türkiye Rcisicümhuru 

Ankartl 
Türkiyede zclzelf'nin insan zayiatına..; 

maddi hasarlara sebep olduğunu lşittJ' 
ziyadesiyle müteessir oldum. Derin se 
pati hlıılmmin kabulünU ekselAnsınııd 
rica ederim. 

A Fıranistan Krıılt 
Muhammed Zahit 

Majeste· Muhammed Zahir Han 
Afganistan Kralı •1 Kahı : 

Majestelerinin Kırşehir zelzelesi nı0" 
sebetlyle sempati hislerini havi oV 
gönderdiı?I mesajdıın 7lyadeslyle mO; 
hassis olarnk en hararetli tcşekkürl 
min kabulünü rica ederim. 

K. Atatnt• 

EkseHins Reisicümhur Afatiirk 
Ankııtf 

Tilrk milletinin mnnız kaldığı ı 
!eltıketl hakkındnkl haberler beni deri~ 
rette müteessir etti. Gf'rck şahsım JI' 

Suriye Cümhuriyetl nnmınn ekscıaıı l' 
dıın t~ssflrHI sempııtl hislerimi kabul 
yur~ r.!.c!l ~im J 

. Ha~em AtaS" 

Ekselans lfn.,cm Atac;si 
Surive Rcisicümhuru 

. $9~ 

Kırşehir zelzelesi dolayısiyle ban11 

dlrmek Uitf\lnda bulundutu sempati 
terinden 2.lyndesile mütehassis oıarııl'eı:1 
hnrnrctli teşekkürlerimin kabulünil 
lftnsınızdan rica ederim. 

Reisicümhur HaZl'etlerine ti 
An1<~ 

Nevyork, 28 (Hususi) - United 
Press'in Londra muhabiri tarafından 
bildirildiğine göre İngiltere Başvekil 
ve Hariciye nazırı ile Fransa Başve
kil ve hariciye nazırı arasındaki ko· 
nuşmalar bugün tam bir anlaşma ile 
neticelenmiştir. Bugün bilhassa harp 
hazırlıkları, İtalya ile münasebetler, 
İspanya meseleleri. Akdenizde vazi -
yet konuşulmuş ve Çekoslovakya me 

Çiçekdağı kaymakamı Hareketi arzdan dolayı derin dUJ etfl 
nmı takcHm eder ve zatı fahimancl dt 
ve az.iz TUrklycnln seUımet ve sıııı 

Ankara, 28 {A.A.) _Yer depren- cennbı haktan niyaz eylerim. 
Abdull'~ 

tekaüde ıevkedildi 

mesi mıntakasına dahil olan Çiçek-

selesi yarına bırakılmıştır. dağı kazası kaymakamı Iroç, ilk sar- Altes Abdullnh Hazretlerine 
İki taraf da aralarındaki görüşme sıntı haberini "Ok geç verdiği ve böy- ·n 

~ urdlin Enıiri ,., 
birliğini temin ediyorsa da anlaşma- le felaketli bir zamanda vaziyetin i- Aıtt"' ~ 
nın esasları hakkında bir şey söyle- Kırşehir zelzelesi münasebetiyle oıl 
memektedir. cap ettirdiği hassasiyet ve faaliyeti derilen telgraflnrından 2.lyadesile 111 ıı' 

Muhakkak olan bir nokta İngilte- göstermediği anlaşıldığından tekaüde hnssls olarak uıtı fchnmetpennhilcri 
ı ked l . samimi teşekkürlerimi sunarım. • re ile Fransa arasındaki münasebet e sev i mıştir. , 

rin Umumi Harptenberi hiçbir vakit r~~~~~~~!'!! .. ıiiiiı!iii!!iiiii~~~!!!!!!!ii!-~--~-·ı ~ ~ ~ - _!C·_A~ 
bu derece sıkı olmadığıdır. : ~ __ ,_ ' ~~/ 

Londra, 28 <A.A.> - Avam kama- • • y A R o ı M Adanada Bir Tale"' rası, Ingiliz - Italyan anlaşması hak 
1 

1 

kında sabırsızlıkla beklenen müzake 1 Muallimini Dersti 
relere pazartesi günü başlıyacaktır. L •ı s T E s •ı . 1 

!\1alüm olduğu üzere bu anlaşma me- B ki 1 dl 
riyete girmek için parlamento tara- 1 ıça a yara a 
fından tasdik edilmek Uızımdır. Zelzele 1e.Uıketzedelerl için açtığı- 1 ·dt 

(Başı 1 inCI 

Filhakika, çok kara bulutların kı
tamız üzerinde c;ık ı-ık yıkıcı kasırga 
tehlikeleri doğurduğu :zamanlarda, 
dört memleketin bütün müteyakkız 
ve yapıcı gayretlerini hundan böyle 
ebedi miişterek eserleri olan Balkan 
Antantına snrfctmclerinden daha zi
yade muhteşem bir manzara tasav
vur olunabilir mi? Bu işte de millet
lerimizin hikmet ve kiyaseti galebe 
çalmıştır. l\tenıleketlerimiz ve ayni 
zamanda cııternnsyoııal sulh için çok 
hayırlı bir biiyiik eser doğmuştur: 

cnk tasvibine mazhar olabilir ve bil- nü görmek hususunda ekselansını
hassn Tiirkiyc ile Yunanistan Akde-

zm yiiksck dileklerine blitün kalbimniz:le teşriki mesaiyi ve münasebet-

mu: yardım listesine iştirlik ederek 
yardımlarını idarchancmlze diln ya- 1 

tırnn okuyuculnrımızın isimlcrl aşa-
ğıdndır. ~ 

51 
allimin göğsüne sapJamıştır· 

ıf9 tnki diğer çocuklar bağırışt11. c1ı ' 
Balkan Antantı, ittifakları dört ıneın 
leketi ycgan yegôn biribirine bağlı
yan rabıtaların beliğ bir semholiinü 
teşkil eden Yunanistan, Romanya, 
Yugoslavya ve Tiirkiyeyi bundan 
b(;yle çelik kanatları altında topla
maktadır. 

Türk - Elen birliği yolunda 
yeni bir merhal.e 

Böyle bir hava içinde Türk - E
len Eııtente Cordiale'i, memleketle
rimizi hiribirine f ken bu derece ya-

lerin ahenkleştirHmesini istihdaf c- le iştirak ederken. kendi aralarında 
den her eseri daima büyük bir mem
nuniyetle knrşılıyacaklardır. Çünkü 

yıkılmaz bir hale getirmeye muvaf

fak oldukları bu sulhün en kiyasetlı 
böyle bir eser, bu mıntakada olduğu ve en mert kefili olan milletlerimizi 
kadar biitiin imzamız da muhakkak tebcil etmek isterim. 
sulhün tarsinini intaç edecek ve bu 
suretle Türk - Yunan birliğinin e
min ve feyizli inkişafı hususunda en 
müsait havayı yaratacaktır. Sulhün 
memleketlerimizde nasıl ebediyen 
payidar olacaksa bütün dünya üze
rinde de kati olarak hüküm sürdüğü-

Kadehimi, Elenler kralı majeste 

İkinci Jorj'un sıhhatine, dost ve müt 

tefik Yunanlstanın refah ve itilasına 

kaldırır ve ekselansınızın ve sevim

li Bayan Metaksas'ın şahsi saadetle
rine içerim.,, 

(SEKiZiNCi LiSTE) 
Lira K. 

1 1291 04 DilnkO yekun 
1 10 00 Tahtakalede Menaşe hanın 

1 

da komisyoncu Haas ve 
Salt! 

25 00 İlAncılık Kehosah kollektlt 
elrketl 

2 00 Ali Ergöç 

lamışlar, büyük talebeler NeJ9rıı 
kalıyarak elinden bıçağı aırnı) 

1
l 

vaffak olmuşlardır. Hadisereıııfl 
el koymuş, çok ağır yaralı 0 t11 

• 81111 yan Binzet tedavı altına ıt' 
tır. Müddeiumumilik Nejndı 
etmiştir. ı 

.. btl 
Yaptığım tahkikata gore. "" 

be. geçen sene sınıfta kalmış. J 
IJ neki yazılı yoklamalarda 08 t11' 

11

__ ğber 

1328 04 Yekun not almıştır. Bundan m~ btll 
ı_...~~--------~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;ıiiiiiiiiiiiilıil böyle ~irkin bir teşebbuste 

- - - - mak cüretıni göstermiştir. 
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(Başı 7 incide) 
Ylğılarak bu emir ve talimatın tat
bikini temine uğraşır dururlar. Fa
kat bu faaliyetten elde edilen fai
de hemen hemen mevcut izdihamı 
Ya daha ziyade çoğaltmaktan, ya
hut başka tarafa nakletmekten 
başka bireşy değildir. Caddeye çı
kılması caiz görülen yan sokaklar 
lüzumundan fazla çok ve her tür
lu emniyet tertibatından mahrum
dur. Bu sokaklardan Caddei Kebi
re çıkacak her otomobil sağını da 
solunu da görmeden halkın biribi 
rine kenetlendiği bütün vesaiti 
Jlakliycnin arka arkaya dizilerek 
Yukarı doğru sürüklendiği, tram
vayların aşağı doğru da kaydığı bu 

Yoldan ziyade .mesireye benziyen 
Yol kasırgasında körebe oynarcası
na çıkmak ister. Kendisine yol gös 
terecek, çıkına imkanını temin ede 
cek kimse yoktur. Her şoför mutla 
ka bu ara sok~klardan çıkarken a
rabasını da, kendisi ve müşterisini 
de Allaha emanet etmekten baş
ka çare göremez. 

B eyoğlunun Galabırarıcydan 
Taksime kadar olan kısmı 

çok fazla havasız ve ziyasız yer
lerdir. Burayı bir mesire addet
tnek kabil olmaz. Bilakis Taksim
le Şişli ve Maçka arasındaki cad
de daha güzel, daha muntazam ve 
seyrüsefere daha müsnit olduğu 
halde - bilhassa Pazar günleri -
Şehrin bütün halkı aheste revişle 
Galatasaraydan Taksime kadar çı 
karak meydanda beyin tırmalıya
rak gürültü ile miicadeleye iştira
kini isbata yeltenen hoparlörün 
fe~adüfiganını dinler gibi görün
dukten sonra ayni reftnr ile yine 
a.Şağı, dönerler, biraz da Nişantaşı 
v~Ya Şişli tarafına geçerek daha 
i:1rUrnek, daha iyi hava almak im-
anından istifadeyi akıllarına bile 

g~tirrnczler. Burada da tatil günle 
~ı Ynağazalar kapalı olduğu için 

l 
alkı buraya çeken cezbe de vitrin 
er· 

1 ın tesiri yoktur. Olsa olsa ekran 
~r Üzerinde hayalini gösteren di
§ı, erkek sinema yıldızlarının su;et. Ve siretleri bir mıknatıs vazi
besı görür. Halk öğleden, hatta sa
d ahtan akşama kadar bir sinema-

an diğerine mütemadiyen girip 
iıkarlar, fakat bu izdiham kaynak 
karını caddenin mümkün olduğu 
d adar ileri veya gerisine yayarak 
ağıtınak: kimsenin hatırına gcl

lllez. 

r ~ele ara yollara sapdınız mı, mü 

ba abesizlikten kazandığınız scr
esı· · . ıyı bu sefer de tabiat sizden 

~ırger. Bozuk kaldırımlardan fır
a~!an kaya parçalan size etrafı da 
ı:.Osterm n ez. Galatasaraydan Topha 
~l~ inen yolda maruz kaldığınız 
la ~keler ve heyecan dolu viraj
r; 0 nünde tir tir titrerken bir ta
E:ib ~an da sıtma nöbetine tutulmuş 
sın 1 

terlemekten kendinizi alamaz 
ız. 

oğ{fıkıa , gelme, gitme yolları Bey 
ltadunda Taksim ile Galatasaraya 
ela. ;: o~an yerde, İstanbul tarafın 
l'ılttı bırçok adımlık mahalde ay
l'ın ı~ır. Fakat orada tramvayla
~di11tnesine de, gelmesine de mü 
len ~.vardır. Bu suretle gidip ge
?tıe ı tramvay ile mesela Taksi
~e,_, ~ıkan bir otomobil bir hizaya 

'llığ· 
?tıaı 1 .zaman cadde başka şey al-
~r~ hıriken ve biribirine göğüs 
huıll'ı n halk - genişliği iki metreyi 
Qall'ı ayan - Yaya kaldırımlarına sı 
~ tr~~· nıütekabil tazyikın ıtesiri
~ v uvardan aşağı indiniz mi ka 

13ıı \bela hazırdır. 
~l'lt-rn ,~s~ Yollarda gidip gelmeyi 
el aıı; ıçin ·ı · · e ot0 ı tıhaz olunan tedbır 
b· l"lıob'l 
,,,

1r fe};,k ı kullananlar için adeta 
.ı." ... ett· 
1 lln!:!le . ır: Taksimden mesela 
ab gıttnek · · · a.Şı.. ıçın bıraz evvel Tar 
C ·•a d ı 
Jt ·~latasara a arak Balıkpazarından 
'-lınkerı Y karşısına çıkmak müm 
ıta.,.. son .. 
lı: "arıab gtinlerde yine mutla -

0r>aran aşına daldıktan sonra Toz 
l><!b a kad · 
Sık aşı Yolu 

1 
ar ınecek, sonra Te-

ac<lk Y a Galatasaraya kadar 
il(!) ' orad k' .. 
~ Caddesi .a ı uç yol ağzından Tü 
~: E:ürııeı-~1 taki~ edebileceksiniz. 

~llYu e taınır dolayısile Gü 
Yolu da bü h .. sbutun kapan-

TAN 

mış olduğu için Ayazpaşadan Dol 
mabahçcye inmek istiyenler ya 
Maçka yolunu takip edecekler, ya 
but yine Tarlabaşı - Galatasaray -
Tophane tarikile aşağı inerek Top 
hane - Beşiktaş yolundan, yahut 
ta Galataya inerek tramvay cad
desinden maksut mahalle varacak 
lardır. Dünyanın hiç bir yerinde 
bu kadar külfet halkın bir kısmı-
na tahmil olunamaz. 

Bugünkü 
Hindistan 

( BaŞt 7 ncide J 

noktaya yukarıda zikrettiğimiz ki 
tab

0

ında şöyle temas ediyor: 
Harijanlık o kadar hududunu 

aşmıştır ki bütün Hint milletinin 
kökünü çüriitmüştür. Bütün Hin
distanda "Aman bana yaklaşma,, 

zihniyeti hakimdir. Bu zihniyet bir 
beyaz karınca gibi milletin temel
lerini yemiştir. Bu zihniyeti kal
dırırsak caste denilen §ey dl!, din 
farkı denilen şey de kendi kendi
ne kalkacaktır. Yalnız o zaman 
Hindistanda bir Hint milleti ola
caktır. Müslümanlar, Sikh'ler, Hı
ristiyanlar, Parsiler, Yahudiler, hü 
lasa bütün cemaatler, büyük bir 
ağacın muhtelif dalları gibi arala 
rındaki birliği hissedecektir." 

Maamafih "Aman bana yaklaş
ma!" zihniyeti Hindistanda bir re
alitedir. O kadar ki her müceddit 
o topraklarda Harijanlığın, bu zih-
niyetinden mesul olduğunu farze
derck, lağvına çalışmıştır. Mese
la (Arya - Samaj) hareket ve te-
şekkülü bunda eskiden en çok mu 
vaffak olmuştur. Fakat Arya - Sa-

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

BUlilJ1'KU BUL.UACA 
ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Hane - Aydınlık gelen yer 
2 - İçki - Yaylım ateşi 
3 - İz - Garbi Anadoluda bir kasaba 
4 - İstanbulda bir semt 
5 - Kurum - Bağlnmıya yarar 
6 - Meşhur bir komik 
7 - Tarik - Gözyaşı dökmek 
8 - Bir maden - Güzel koku 
9 - Büyiik su kabı 

10 - Bir dza - İşık verir 

YUKARIOAN AŞAGIYA: 

1 - İstanbuluh bir sayfiyesi - Zarf 
edatı 

2 - Geniş - Evin bir parçası 
3 - Bir rüzgAr 
4 - Zerzevat - Mülk 
5 - Geçer fiyat 
6 - Çabuk muhabere vasıtası 
7 - Bedava - Emir - Sorgu edatı 
8 - Makinede yapılmıyan ~ey - Medet 
9 - Erkek adı - Sorgu edatı 

10 - Cefa - Yere serilir. 

AYDINDA: 

Çöyürlük Köyünde Av 
Aydın, (TAN) - Avcılar klübü 

mensuplarından 30 u Çöyürlük köyü 
ne gitmişler, bu köylülerin de iştira 
kile bir sürek avı tertip ederek 30 
domuz öldürmüşlerdir. 

1 

ESKi HA YDEN, YENi 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 
en mükemmel olan bu mağaza
da muhtelü mobilyaların en zen
gin çeşitlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucuz fiyatlarla tedarik edebilir
siniz. 

Levazım Amirlii!i hilnl.r; 1 . 
Maslakta Prevantorium için yapı- 1 

lacak elektrik tesisatının pazarlık 

la eksiltmesi 3 mayıs 938 salı günü 
saat 15 te Tophanede levazım satınal 
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 1904 lira 95 kuruş ilk temi 
natı 142 lira 87 kuruştur. Keşfi İst. 
K. Inşaat şubesinden bedeli mukabi-
linde alınır. İsteklilerin kanuni ve -
sikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (501) (2440) 

* Maslakta Prevantorium su ihtiya-
cını temin için tesis edilecek motör 
pomp ve tcferrüatının pazarlıkla ek-
siltmesi 3 Mayıs 938 salı günü saat 
14,30 da Tophanede levazım amirli
ği satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Keşif bedeli 1116 lira ilk te
minatı 83 lira 70 kuruştur. Keşfi İst. 
K . İnşaat şubesinden bedeli mukabi
Jinde alınır. İsteklilerin kanuni ve -
sikalariyle beraber belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (502) (2441) 

Istanbul Asliye Mahkemesi Altın
Cl Hukuk Dairesinden: Mehmet Ali 
tarafından Kantarcılarda Odun kapı 
yokuşu Mutasarrıf sokak 7 nu
maralı evde iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Miyase aleyhine ika
nıe olunan boşanma davasında tah
kikat günü26.5.938 perşenbe saat 9,30 
olarak tayin olunarak yenileme ar
zuhali sureti! ile davetiyenin bir nüs 
hası mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan muayyen gün ve 
saatte müddeialeyhin mahkemede ha 
zır bulunması lüzumu tebliğ yerin
de olmak üzere ilan olunur. 

maj da nihayet başlı başına bir 
caste olmuştur. Içtimai inkılaplar 
şimdiye kadar Hindistana yeni bir 
caste daha iJave etmekten başka 
birşey yapamamışlardır Bütün bu 
inkılaplar bir caste'den öteki cas
te'e birtakım insanları nakletmek 

a '••••••••••••••• İstanbul BJrJncl Ticaret Mahkeme 

ten ibaret kalmıştır. Mahatma 
Gandhiyi eski inkılapçılardan ay
ran şey budur: O ilk defa (caste) siz 
bir Hint milleti düşünüyor. Ona 
doğru yürüyor. 

Satrhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kahnh • 
iında makine transmisyon, şaft, 

kasnak ve .vatakJan ucuz fiyatla 
satıhktır. TAN matbaasına mil
raeaat cdini7.. . 

r~DiUROL .. 

sinden: Osmanlı t3ankasının Ankara 

2 - Haricanlarm şimdiye ka 
dar teşekküllerini muhafa

zalarında bir başka sebep daha 
vardır. Müslümanlar Hindistanı 

istila ettikleri vakit müslüman o
lan her Harijan zelil mevkiinden 

şubesinden İstanbul merkezine hita
ben almış oldukları 15-2-938 tarih ve 
8595-2770 No. lu üç bin lirayı muh
tevi çek başkasına ciro edilmeden za 
yi olduğundan iptaline karar veril
mesi Soriyano ve Hananel tarafın -
dan talep ve hamili bulunduğunu 

mübeyyin vesika ibraz edilmiş ol -
makla ticaret kanununun C638) nci 
maddesi mucibince ziyaı iddia olu -
nan mezklır çeki bulan tarafından 

Böbrek ve karaciğer sancıla- mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz 
rını, bel, diz, kalça ağrılarını edilmediği takdirde 45 günlük müd-
geçirir. Idrar yollarını temizler. detin hitamında iptaline karar veri-
Kum ve taşlan, asitürik ve ok- ıeceği ikinci defa ilan olunur. (7245) 
zalatı, mafsallardaki birikintileri kurtuluyor, hakim bir sınıfın mü 

savi haklı bir ferdi oluyordu. On
dan dolayı birçok Harijan hatta 
başka derecesi aşağı caste efradı 
müsluman olmuştur. Fakat neden 
hepsi olmamıştır?. İngilizler Hin
distanı hakimiyetlerine aldıkları 

eritir, atar. Şişmanlığa mani o- \stanbul İkinci İflas Memurluğun 
lur. Komprime halinde emsalsiz dan: Müflis İlya Zalmanın masasına 
hir müdrirdir. 

-====:.:========~ gelen hazinenin kaydettirdiği 954 li • ~ a radan mübrez ihbarname ve son ge-

zaman Harijanların, hepsi Hıristi
yan olsa yine teşekkülleri ortadan 
kalkardı. Bunu yapabilmek için 
Hıristiyan misyonerleri çok emek 
sarfetmiş ve hala da etmektedir. 
Halbuki Hıristiyan olanların sa
yısı müslüman olanlara nisbeten 
çok azdır. Neden hala bugün kırk 
milyon Harijan var?. Neden bun-
lar Müslüman veya Hıristiyan o
larak kendlierine bu kadar zulmet 
miş olan Hinduizm'den ayrılmıyor 
lar? Çünkü nekadar derecesi aşa
ğı olursa olsun inandıkları ecdat
tan kalma bir dinleri var. Ekseri
yet bunu bırakmaktansa, her zil
lete katlanmayı tercih ediyor. İş
te burada Hindistanda elle tutu
lur gibi varlığını hissettiğiniz baş 
ka bir realite ile karşı karşıya ge
liyoruz: Din realitesi. 

PERFEKT mal'kası kullanışlı, 

dayanıklı ve elverişli olan ye
gane süt makinesidir. 

Satış yeri: M. CAMCAN 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 
61. Telgraf: Camcan - İstanbul 

ZAYİ - İstanbul İthalat giimrü -
ğünün 24-12-37 tarih ve 3;42111/8456 
No. lu makbuzu zayi ettiğimden, ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. Jak Eskcnazi 

Osmanh Bankasına Memur Ahnmak 
İçin Müsabaka ilanı 

Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur
ların intihabı için mayııf 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır. 

Yaşı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler nam
zetliklcrini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere nisan ayı 
zarfında her hafta sah ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
lı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede-

bilirler. 
Taliplerin hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikname ya

hut şehadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

len evrak ve merbutatına nazaran 

müflisin hAlen tahakkuk eden 156 
lira borcu olduğu anlaşıldığından 

mezkur paranın 5 inci sıraya ~aydı
na ve fazla alacak talebinin reddine 

ve Yorgi Ermanın istediği 618 lira 50 

kuruşun adiyen 6 ncı sıraya kayd \"\? 

kabulüne masa memurluğunca ka -
rar verilmiş ve .sıra defteri düzeltil-
miş olduğu ilan olunur. (7256) 

' 
"Üsküdar Hukuk Hakimlikinden: 

Kadıköy Maltepesinde inhisarlar tü

tün enstitüsünde memurMücahit oğlu 

Abdürrezzakın karısı mezkur ensti -

tüde mukim Neyyire aleyhine açtığı 
boşanma davasının tahkikat günü 
tebligata rağmen mahkemeye gel -

mediğinden hakkında gıyap karan 

ittihazile flAnen tebliğine karar ve -
rilmiş ve tahkikat günü olarak 
20-6-938 tarihine müsadif Pazartesi 
giinü saat 10 a tayin edilerek bu bap 
taki gıyap karan mahkeme divanha 
nesine talik edilmiş olduğundan yev 
mi mezkôrda müddeialeyh Neyyire
nin mahkemeye gelmesi ve aksi hal 
de gıyabında tahkikata devam ve i
cap eden karar ittihaz olunacağı ilin 
olunur. (7241) 

ZAYİ -2483 sicil numerolu ara
bacılık ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü kalma 
mı§tır. Arab11eı 0.man 

ıı=== 

Neden 
.A.spirin ? 

Çünkü-ASPİRİN ~seneler .. 
denberi her türlü ' soğukal;

gınlıklarına ve ağrılara karşı' 
Tesiri şaşmaz bir_ilaç olduğunu~ 

isbat etmiştir. 

A S P . İ R •ı N injtesırınaen 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz .• 

marka • ..: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Aile Tarifesinde Mühim Değiılklikler 
l Mayıs 938 tarihinde meriyete konulacak aile tarüesi Mayıs başından 

eylül sonuna kadar tatbik edilecektir. Biletlerin meriyet müddetleri ild 
aydan dört aya çıkarılmıştır. Biletler Gidiş - Dönüş ücreti mecmuunun 
yüzde yirmisi ayrıca tediye edilmek şartiyle beşinci ay için temdit edile
bilir. Yolcular, beş yüz kilometreye kadar bir ve daha fazla mesafeler • 
de de beher beş yüz kilometre ve kesri için keza bir istasyonda· biletleri
nin meriyet müddeti dahilinde tevakkuf edebilirler. Grup meyanından 

bir kişi Grupun azimet seyahatinden sonra gidiş - Dönüş istasyonları a
rasında mıntakada mer'i tarifelere ve daha ehven düşerse Gidiş - Dönüş 

tarifesine göre hesap edilecek ücretlerin yansı mukabilinde biletin me
riyet müddeti dahilinde istediği kadar seyahat edebilir. Fazla tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. (2425) 

*** Avrupa Hattında Mühim Tenzil&t 
Avrupa hattında 5 Mayıs 938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına mü

him tenzilat yapılmıştır. 
1 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her 

hangi bir istasynouna ve bilmukab~le yapılacak nakliyatın ücretleft, sı
;nıf farkı aranılmab•zın, ton ve kilometre ba11DA; perakende (3), aapri 
beş ton ücreti verilmek şartile (2, ~) ve ugarl on ton ücreti verilmek 
şartiyle (2) kuruşa indirilmiştir. 

Tenzilat miktarı % 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İstanbul 
arasında "Peynir, Manifotra, Tuhafiye, Kavafiye, Bakkaliye, Zücaciye ... 
gibi" bir sınıfa tabi eşyadan ton başına: 

' Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuruş ye 
rine 700 ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

2 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hatttmın 
herhangi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş 
ton ücreti verilmek şartiyle, ton ve kilometre başına "1,50" kuruşa in
dirilmiştir. 

3 - Avrupa hattının herhangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşilköy 
kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti verilmek 
şartile nakledilecek dökme ve çuvallı zahirelerin, yağlı daneleri, tohum
ların ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe için ton başına "400" 
kuruşa indirilmiştir. 

4 - Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2424) 

*** Gidi! • Dönüı Biletlerinin Müddeti Uzatrlmrıtrr. 
1 Mayıs 1938 tarihinden itibaren gidiş - dönüş tarifesi, biletlerin me

riyet müddetleri bir aydan iki aya çıkarılmak ve yokulara gidiş - dö
nüş mesafesi mecmuu üzerinden beş yüz kilometreye kadar bir ve daha 
fazla mesafelerde beher beş yüz kilometre ve kesri için keza bir istas
yonda tevakkuf hakkı verilmek suretile değiştirilmiştir. UcreÜerde de
ğişiklik yoktur. 1 Mayıs 938 tarihinden evvel alınan biletler eski tarüe 
hükmüne tabi olacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1232) (2426) 

Deniz Bank Akay lıletmeılnden : 
Adalar ve Anadolu Kıyııına Göç Nakliyatı. 

Yazlığa gideceklerin göç eşyalarının şehirdeki evlerden sayfiyedeki 
evlere kadar biitün medeni memleketlerde yapıldığı gibi rahat, emni
yetli ve ucuz olarak nakli için işletmemizin teşebbüsile Antalya Umu
mi Nakliyat Türk Anonim Şirketi hususi bir servis açmı§tır. Büyük par 
ça eşyanın nakil ücreti araba, hamal, vapur dahil 120 kuruştur. 

Telefon 24220 ve 23801 nakliyat mayısın birinden haziranın 15 ine 
kadardır. Yaz sonunda dönüş te ayni suretle olacaktır. 

Eşya tarifesinde tenziliit 
Eşya tarifesinde 1 mayıs 1938 tarihinden başlamak üzere aşağıda

ki tenzilat yapılmıştır: 
6 kuruştan 25 kuruşa kndar 

26 ,, 50 kuruşa kad.ar 
51 ,, 100 kuruşa kadar 

101 ,, yukarı fiyatlarda 

2,5 kuruş 

5.- " 
7,5 " 
10,- " 

Açık Eksiltme llCinı 
Haydarpaıa Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
~ay27darpaşmia Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe ıçın as

garı 5 aza . 280 metre elbiselik lacivert kumaş açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksıltme 5 Mayıs 938 perşembe günü saat 14 de fsta b 1 K " 
tür Direktörlüğü binası içinde Liseler muhasebeciliMnde topl n uk ul 

. 6' anaca Ko-
mısyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin cari se T" 

od . . ne ıcaret 
ası vesikasından maada bu nev'ı kuma§ yapan fabrika ve · 

1
• 

sah'b' 1 . ıma atane ı ı o duklarına daır vesika ibraz etmeleri mecburidir. c2229) 



BAYAN LEYLA YAZIYOR; 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor .. Ve küçük buruşukluklarımın 

tamamen zail oluncıya ka 
dar günden gline eriyip 
1'aybolduğunu kemali hay-

Bayan leylinm hakiki 
fotoğrafı 

"Anc~k bir haf ta süren bir 
tedaviden sonra bu derece 
gtizelleştiğime §aşıyorum. Bütün 
arkadaşlannı böyle daha ıenç ve 
daha güze) görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve p
yanı hayret bir §ekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadın, cazip bir tene ka
vuşmuş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşukluklan kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
nn: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlannı kaybetmeden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve tazeleşecektir. İşte; Viyana 
'Onivcrsitesi profesörü Dr. Stej
akal'in keşfi bu derece ehemmi
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olduğu 

retle görüyordum! .. ,, 

Bayan Leylanın yalnız 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnmıı ve retiiı 
görmemiJ hakiki fotoi• 
rafı. 

ve "Biocel,, tabir ettiği bu canlı 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken, cildinizi bcsliye-
cek ve gençleştirecektir. Bir. 

hafta zarfında bütün buruşuk
luklannız kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengin
deki "Tokalon,, kremini kullanı
nız. Bir kaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve en çirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
latır. 

BAY ANLARIN NAZARI DIKKA TiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük bir 

kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kunıt alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatları 
bulunan T okalon müsabakuma ittirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

' 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir 91dadır. 
Saçların köklerini kuvvetlen
dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bü 
yUme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 
BU latif. kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

EC ZAN ES i 
BEYOCLU - IST ANBUL 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
l\Ukdan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 

Kilo Lira Lira 

8 000-9.000 Yün fanila ipliği 23400 1755 

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

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

teminatlariyle pazarlık günü saat 14 de komisyonda bulunmaları. (2159) ---- - --- ·----------

edilmesindeki sebep 

GRiPi N I 
Bütün ağrilara, hastalık b~lan

gıçlarma. kartı tesiri yüzde yüz 
1 

olan ve hiç zaranız en kuvvetli 

müsekkindir. 

G RIPI N , 
Nezle, soğuk algınlığı, grip, rahatsızlıklarında, bat, dit, mafsal 

1 

romatizma, asap ve adale ağrılarında 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. ismine dikkat. 

T akli ti erinden sakınınız. 1 

750 kariimizi davet ediyoruz. 
Y arm Taksim de T O R K 

. 
smeması 

( MODERN TÜRKiYE> Mecmuasına 

ta.heia edilmittir. Saat 12,30 da ellerinde mecmua bulunan 
750 kari sinemaya meccanen girecektir. 

DiKKAT . Sinem8: an~ 750 kiti a_1abil.diğinden kaJabalrk 
• dolayıııle aınemaya gıremıyenler mecmua)'I 

saklamak tartile 2 Mayıs saat 11 matinesine girebilecekleri 
ilan olunur. 

Modern Türkiye Mecmuası 

Edirne Nafıa Direktörlüğü nden : 
Cinsi Miktan l\luhammen Muvakkat teminat 

Kilo bedeli miktarı 

Betonarme demiri 31113 4978,08 Lira 374 Lira 
Tuğla 203000 Adet 3248,00 .. 244 .. 
Çıralı Kereste 60,852 m3 3597,66 

" 270 " Marsilya benzeri 
yerli kiremit 12,871 Adet 1480,16 ., 112 ., 

Uzunköprü hükümet konağının inşaatında kullanılmak üzere mik
tarı muhammen bedeller! ve teminat miktarları yukarıda yazılı inşaat 

malzemesi ayrı ayn 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur: İ
haleleri 2 Mayıs 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de E
dime Nafia Direktörlüğü odasında toplanan Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin şartnameleri Edirne Nafia Direktörlüğiln-
dedir. İsteklilere parasız gönderilecektir. Eksiltmeye girmek isteyen

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

Pazarhkla Eksiltme ilanı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 

ı - 6 Mayıs 938 tarhinc müsadü Cuma günü saat 15 de Kırklareli 
N:.fia Müdürlüğü odasında (4168) lira 94 kuruş keşif bedelli Kırklareli 
- Vize - Saray yolunun 37XOOO - 38XOOO inci kilometreleri arasın
daki Poyralı betonarme köprüsü varyantına ait 777 metre tül tesviyei 
tıirabiye ve blokajlı şose nişaatı pazarlıkla verilecektir. 

2 - Keşif, şartname, plan ve buna müteferri diğer evrak her gün 
Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 312 ıi'ra 67 kuruştur. 
4 - İsteklilerin Nafia Vekaletinden veya nafia müdürlüklerinden 938 se 

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

T. iŞ BANKASI TELEFONLARI 

T. iş Bankasının Ankara telefon rehberindeki 

numaraları iş Bankası 
. 

yem kurulan 

santralma bağlanmıştır. 

~~~ Yeni santral numaraları 

:f 3454 • 3455 • 3456 " 3457 " l45BH _ _] 

Umum müdürlüğün ve merkez müdür

lüğünün bütün servislerini bu 

numaralardan isteyiniz. 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandıijı Direktörlüijünden : 
Fatmanın Sandığımıza 18014 hesap No. sile 800 lira borcundan doyalı 

Dirinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak· 
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin ma· 
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Hocapaşada HocapaŞS 

mah\llesinde nöbethane ~kağında eski 5, 5 Mü. yeni 5. 7 No. lu kagir bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 

tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyen 180 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat mektu· 
bu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf 
icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 10-5-938 
tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri ser· 
visinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iza
hatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan· 
lar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında bet 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6-6-938 tarihine 
müsadif Pazartes, günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 15 ten 
17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif e
dilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art· 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 21-6-938 tarihine müsadif salı günü ayni saatte son art· 
tırması yapılacaktn;. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarının ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evraki müs· 
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla· 
nnı 0.lairmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlat 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar daha fazla malumat al· 
mak istiyenlerin 937 / 273 dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri 

servisine müaracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2428) 

* * * D i KKA T 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterme1' 

isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usıJ· 

lüne göre kolaylık göstermektedir. 
. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - İdaremizin Paşabahçc Fabrikasında şartname ve projesi mucibif1' 
il - Keşi! bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvaltkat teminatı 1254.78 

liradır. 

ce yaptırılacak kagir ve Betonarme istinat duvarı ile Filitrc dairesi if1' 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ili - Eksiltme 9-V- 938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saaa ıs,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 11' 

pılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar ıe-

Dr- HAFIZ CEMAL vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. . 
V - Eltsiltmcye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaild111 - .. Zührevi ve cılt b.astalıkJan 

,r·Hayri Omer 
Dahiliye Mütehassı sı İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları liwrndıt· 

Pazardan maada saat (14,30 ~dan VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V .inci madded' 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 
tRMJJSmda No. 133 TelP.fon :43:i"' 

18) e kadar. Sah. Cumartesi (9,30 yazılı ehliyet vesikasını ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya nıe1'; 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen tubu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en g~ şııl 

I Divanyolu No. 104 "14,30" za kadar yukarıda adı geçen ahın komisyonu Başkanlığına ~· 

1 
:'.1••••••••••11!1!!!•~ Telefon: 21044 - 22398 buz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 

----------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------__..., r . 
Onbinlerce kişi gibi siz de kul- ~'t \ 
!anınız memnun olacaksınız. -<\~ .. \J 

OROZ markasına di;~~ \ \J 
KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 
MİDE (~o~ q 

Ekt ilik, Şiıkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyu. tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İş 
tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 

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

MEOKAL 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 

sancllan derhal dindirir. 

Sacı11er birbırini tokıp ediyor ve h616 ıcbchleY"' l 
ıoze bır \uvveıle kolkobılmek ı~ın b ıze 16•1

"' 

olan s6kın bır uyltuyo bır türlii kavu'°mıyoru.ı. 

lıte burodo 

VALi DOL lmoocumıza yerı~ 
Onu bır kere tecrObe adınız. Zararsız ve 
"nırleri ıeıkın edıcı olan bıı ılöc; vykuıuılıı0° 
karı• vmulmoz bir dev6dır. 

VALIDOlı domlo, ıoblet ve ı.oP 
holınd• her eczanede b11lunur. 

· ~ 1· 

ı 
l 


