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~&) Kendini Yanar mısın ? 
, kendinizi Uınıınak latlyor ınuıunud 

Kendi kabiliyetinizi kendi Yarlı§ınızt, •en· 

dl huıuelyetlerlnlzl tanımanın ve bunı.,, iyi 

fl:ı~~t.utn yolda kullanmanın eırrını bQrenmek istiyorsanız 
bu kitabı okuyunuz. Fi: 75 Kr. 

/.ngiltere ile Fransa Anlaştı Bir Adam Prostun Plinı Şehir 
Almanyanın Fransaya, Sevdiğini Meclisinde Kabul Edildi 
Belçika ya Tecavüzüne Of dürdü Gazi Köprüsüne inen YoUarı A~mak için 

Müsaade Edilmiyecek ıa::.ı::·.=;.~00:~;;1.i:,:'. Belediye 1.s MHyon Lira Borç Alacak 
da bir adam, sevdiği 28 yaşında bir 

Berlinde ~sabiyet Havası Var kızı öldürmüştür. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Londra, 29 (Husust) - İngiltere Müzak~ler esnasında bilhassa §U Anjel 28 yaşlarında güzel bir kız-

ve Fransa Başvekillerile Hariciye Na meselelerın mevzuu bahsolduğu an- dır. Feriköy mensucat fabrikasında 
" b ı e bu !aşılıyor· çalı•maktadır. Robi isminde 50 ya-zırlan arasında dun aş ıyan v - · • Y 

gün de bütün gün devam eden konuş (1) Habe.ş (2) İspanya {3) Erkanı §lllda büfecilik yapan bir Ermeni, 
malar bu akşam nihayet bulmuş ve Harbiyelerın teması (4) Çekoslovak- bir müddetten beri genç kızı Jiddet-
Fransa ricali bu akşam Londradan ya meseleleri. le sevmektedir. Robi Anjele bir kaç 
ayrılarak geç vakit Parise dönniüş- HabeJ maelui defa evlenmek teklif etmiş, fakat da 
}erdir. Konupnaların son bulması İki memleket Habe§istanm İtalya ima red cevabiyle karşılapnıştır. 
~ · İngı"ltere hariciyesi ile Fran tarafından ilhakı meselesinin Mil- Dün akşam Anjel işinden çıkmış, e-uzerıne vin 'd k N" ta d ç· Londra sefareti biribirinin !etler Cemiyeti için prensip bakı- e gı er en, ışan şın a ımen 
sanınk ı n iki resmi tebliğ neşret- mından bir ricat teşkil etmemesi ü- sokağında Robi ile karşılaşmıştır. tıp ısı o a . · d k k · ı rd" Bu teblig-de iki memleket zerinde anlaşrnı§lar ve Habeşistanm Robı Anjeli aynı zaman a ço ıs-ınış e ır. k G k' • k k . d k. sıkı menfaat iştiraki anla vaziyetini eski haline fade için kuv- anmaktadır. eç ın aşı , ıza yıne arasın a 
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ı kl"f t · k d. · · akta ve bu yüzden iki memleke vet istlmalinden başka çare bulun- ev enme te ı e mış ve en ısını 
t~lmh mesele üzerinde danışarak ve madığını takdir ederek Milletler Ce- çok sevdiğini ve kıskandığını söyle
tınl er ak hareket ettikleri tebarüz miyeti hasının serbest hareket et- mi§tir. 
an 

8

~lmar ktedir melerinin muvafık olduğunu gör- Anjel Roblye ters cevaplar verin-ettirı e • - f .. d' - ·· k A k h bı a İk . leket arasında muda aayı muşler ır. ce, gozu ararmış şı emen ç -
ı mem 1 l . . ğın -'ı.. • k .. . ld . b ğlıyan tedbirlerin hede- spanya mese esının tetkiki sıra- ı 's~mış ve ızın uzerıne sa ır-biribirıne a ı b ~ 

. üşterek menfaatlerini mü sında anlaşılan ademi müdahale si- mıştır. Genç kıza rastge e ıça6.nı fı yalnızd~ldir. Jki milleti bağlıyan ya.setinin ve kontrol sisteminin kla. saplıyan canavar adam, tamam 10 
dafaası e lmilel ideallere karp mesine, yabancı gönüllülerin 1spm. yerinden vurmuştur. Kız, derhal öl-
mtll1 ve beyne - (~ ıo uftCUdcıJ mil§tür ~~ idamedir. · 

Şehir Meclm toplantmmlan bir wörünüf 

Şehir Meclisinin dünkü toplantı- ralık borç para alına salahiyeti ve
smda İstanbulun imanna ait n8zım rildi. 

planla bunun tatbik şekillerini gös- Meclis, bu toplantısında beledi e
teren rapor kabul edildi. Ve Gazi nin yeni sene masraf bütçesini yde 
Köprüsüne inen yollann açılması tetkik ve kabul etti Dü"nk·· 

1
. 

. · u mec ıs 
için lazım gelen istlmlikleri yapmak müzakerelerine ait tafsilatı ikinci 
üzere belediye reisine 1,5 milyon. U- S&)'famızda okuyacaksınız. 



No. 45 Yazan : M. SIFIR 

Sait Molla ile .Kürt 
Mustafanın Bir Dolabı 

P azar oldufu halde o gün 
sizli hizmetler dairesi fn

bJMe olarak açıktı. Kumandanlık 
brargihına mensup yüzbafı Ha
zak., büyük salonda oturuyordu. 
Yazı işleri odasında da Hazak ile 
beraber gelen tercüman Nomikos 
ve yazıcı onbaşısı Gambel bulunu-
7orl&rdı. 

Saat tam ondu. Bir hoca önde 
ve yaşlıca bir sivil arkada görüşe
rek ve gülüşerek merdivenlerden 
çıktılar. Misafirleri karşıhyan ve 
salona alan tercüman, yüzbaşıyı 
selamladı ve yüksek bir sesle: 

- Yüzbapm, dedL Mister Sait 
Molla ve general Mustafa ... 

Döndü, misafirleri 1elamladı ve 
fU izahatı verdi: 

- Yüzbaşı Hazak, başkuman -
danlık karargahından kumandan 
Barker namına sizinle görüşmiye 
memnudur. Ben, Nomikos ka
rargah tercüman\;lrından. 

Misafirler maroken koltuklara 
kuruldular. Sigara ve kahvelerini 
içerlerken yüzbaşı Hazak, güler bir 
yüzle tercümana dedi ki: 

- Kumandan Barker, çok mü
him bir vazüe ile bu sabah Çaııak
kaleye gitti. Kumandanımın ma
zeretini kendilerine bildirmiye m~ 
mur ve emirlerini dinlemiye bazı -
nm. Kendilerine söyleyiniz. 

T ercüman Nomikos, Yüzbaşı
nın sözlerini türkçeye ç~ 

virdi. Salt Molla: 
- Bu vesile 1le, dedi. Yüzbaşı 

Hazak cenaplarını da tanımakla şe
reflendik. Bundan iftihar ve mem
nuniyet duyanz. Görüşülecek me
sele hakkında kumandan Barker, 
Yüzbaşı cenaplanna bir şey söy- • 
lediler mi acaba? 

- Evet, Mustafa papnın mer
kez kumandanı Miralay Esat Bey 
hakkında bazı haberler vereceğin
den b"hsettiler. 

Masadan çıkardığı kağıttan önü
ne koydu ve kalctnini eline aldı. 
Kürt MU1tafanın yüzüne baktı ve: 

- Kendilerini dinliyorum. 
Dedl Kürt MU1tafa, cebinden 

~rdığı kağıtları masa üzerine 
yaydı. Seçtiği bir mektuba göz gez 
dirirken: 

- Kapiten cenaplan, dedi İs
tanbul merkez kumandanlığının A
ai kuvvetlere mensup bir askeri 
tube halini aldığından haberdar 
mıdırlar acaba? 

Bu suale, yüzbqı Huak ku.dı 

ve kızardı. Tercümana IOiuk bir 
tavırla: 

- General bilmelidir ki, dedl, va 
slfem yalnız IÖyliyeceklerini not 
etmektir. Cevap vermek, bir mil -
taJea beyan etmek değil. 
Tercümanın türkçeye ~~ 

bu IÖZlerdeki acı ihtar Kürt Mus
tafayı biraz kızdırdı ve kızarttı. Bir 
kaç defa yutkundu: 

- Onu biliyorum, dedi. O halde 
aöyledllderimi not etllnler. Merkez 
kumandanı Eaat Bey, kumandanlık 
dairesini Asi kuvvetler yataima 
çevirdi. Gönderilen hıuual bir fif
re ile her gün, Ankara ile muhabe
re ediyor. Bu muhabereler, elbet
te, bizden ziyade İngilizlerin men
faatleri aleyhindedir. Sonra, yaver
leri Burhan ve Emin Beylerle Ham 
di, Lutfi ve Şevket isimlerinc1e4i 
zabitler, her gün Divanyolunda }.,. 
rin kıraathanesinde ve Sirk~ 

ekle ubd lzmir kıraathanesinde 
bulunuyorljr. Esat Beyden aldık
Jan emir ile. euretten gelen zabit
leri Anadoluya iltihak için teşvik 
ve hatti tehdit ediyorlar. Bunlar 
ve bunlara benzer şekilde işgal kuv 
vet1erl kumandanlığının emirlerine 
aykırı olarak birçok hareketler o
luyor. On gün evvel Pu yolsuzluk
ları, hakkında beslediğim hürmet 
ve ubudiyetle beraber general haz 
.retlerine arzettim. Bu if için ku
mandan BarkerJe çalışnakiıtırnı e
mir buyurdular. O vakit, maruzatı
mı dinliyetn kumandan Barker, ba
na: 

- Evet, general, bunlann hep
si doğru olabilir. Fakat disiplini
miz kabı elimizde kuvvetli vesika
lar bulu.iunadıkça bu itler hakkın
da Esat Beye hiçbir şey sorama -
yız. Bu iddia ve ihbarlar hakkında 
phitler ve deliller bulup, hazır

lamanız lilzımdır, demiştL 

B u işle kendim meşgul ol
dum. Birtakım kuvvetli de

liller ve tahltler hazırladım. 
1 - Esat Bey, noni~ ı-"modoru 

Miralay Nazmi ve Ka)?llaluım Hay 
dar Beylerin Anadoluya siliıh ve 
cephane gönderdiklerinden malü -
matı olmadığını ve Nazmi ile doğ
rudan doğruya veya vasıta He gö
rüşmediğini kumandan Ballare söy 
!emişti. Esat Beyin bildiği bu ha
reketleri sakladığını ve hatta ya
pılan sevkiyata yardım ettiğini is
pat edecek vesika bugün elimizde
dir. 

2 - İtalyan Miralayı Kont Kap
rini ile Eiat Bey arasındaki sıkı ve 
gizli temaa ve münasebetlerin, Bü
yük Britanya hükumetinin yüksek 
menfaatlerini bozacak şekil ve ma
hiyette olduğunu da öğrendim. Ca
mialtı ambarlarından çıkarılıp A
nadoluya gönderilen sil8hların ora
da bulunan İtalyan zırhlısından ne
den görülmediğinin sırlan da mey
dana çıktı. 

3 - Müttefiklere karşı Topkapılı 
Mehmet Beyin Şehremininde yap
tığı milli müdafaa teşkilatından E
sat Beyin haberi olduğunu ve hat
ta bu teşkilatta muavini Ferhat 
Beyin bile çalıştığını öğrendim. 

4 - Esat Beyin, Anadolu ile 
mektuplaşmasına Sadıkzadelerin 

delilet ettitlnt ve Anadoluya gide
cek evrakın yaver Burhan Bey ta
rafından Sadıkzadelerin yazıhane
alne ı•tlrildlllnl de tesbit ettim. 

Diler itler hakkındaki tetkika
tun henüz bitmedi. Bugünlük bu 
kadar. Yapılacak icraatı görelim, 
üst tarafını da bildiririz ve vesi
blannı da veririz. 

Y üzbafa Hazak, yazdıiı not
lardan bqını kaldırdı. Ter

cilmana: 
- Generale 10runuz, dedi. Şim

di IÖyledikJeri iflere ait vesikalar 
yanında mıdır? 

Salt Molla, Kürt Mustafanın ce
vap vermesine meydan bırakma -
eh. 

- Hayır, dedi. Kumandan Bar
kerln bu sabah Çanakkaleye gide
cejini dün akşam geç vakit Kapi
ten Benetten öğrendim. .Kendi-
lerini ıöremiyecejimi.zi bildiğim 

ve yüzbap ile de teferrüt edeceği
mizi ümit etmeclijimiz için Pqa 
hazretleri bu veaikalan bizde bı • 

TAN 30 - 4 - 938 

DENIZ ve LIMAN : 

Bey kozda Sis Yü
zünden BirVapur 
Karaya Oturdu 

Dün sabah Anispi Nikoloa isimli 
bir Yunan filebi Beykozda baftan ka
ra etmi§tir. Kanazari acentesine men 
sup ve 5250 tonluk olan bu gemi 
Aleko kaptanın idaresinde olduğu 
halde dün sabah dörtte Karadenizden 
Boğaza girmif ve daha erken baflı
yan sı. yüzünden güçlükle yoluna 
devam ederek Beykozun ~ 
kadar gelmif ve burada rotasını kay 
betmi§tir. Gemi burada sahile amut 
bir vaziyette seyretmiye bqlamıf ve 
biraz sonra da Beykozda Abraham 
Paşa korusunun önündeki parkın 

mermer nhtımına bindirmiftir. 
Gemi, dün öğleyin yüzmü§tür. Bat 

sancak tarafında mühim bir yarası 
vardır. Gemi boş bulunuyordu. Ve 
içerisinde kaptan ve mürettebatından 
bafka kimse de yoktu. 

Yeni filepler geliyor 
Yeni kurulan Şilepçilik firketinin 

vapurlarından ilki pazartesi sabah, 
limanımıza gelmek üzere Italyadan 
hareket etmiştir. Bu 7300 dedveyt 
tonluk Bakır isimli şilebimizdir. Bun 
dan başka 5700 tonluk Krom ve 6300 
tonluk Demir şilepleri de birkaç gün 
sonra gelmiş olacaklardır. 

Bu şilepler hem anbar eşyasını 

hem de parça eşyayı taşıyabilecekler 
dir. Ayrıca bu gemiler, Tuna nehrin
de de sefer yapabilecek vaziyettedir
ler. Tuna 23 kadem derlnllğindedtr 
ve yeni gemilerimiz 22 kadem suda 
yüzebildiklcrindcn Tunaya da işliye
bileceklerdir. 

Gemilerimiz ilk seferlerini Zon
guldak ile Marsilya arasında yapa
caklardır. 

lıtanbul • Mudanya yolu 
Istanbul - Bursa yolu üzerinde 

tetkikat yapmak üzere Mudanya yo
lile Borsaya giden Denizyollan mü
dürü Raufi Manyas bugün saat 15 
de dönecektir. 

' ın~n17Volları. Mn~ı:ıı .. ,.A '\.ftu. ı,.a-

15 mayıstan ,itibaren tatbik olunmak 
üzere yeni bir tarife hazırlamıftır. 

Bu tarifeye göre, eskiden her gün 
sabah saat 8.30 da kalkan Mudanya 
postaları öğleden IOnra 15.30 da kal 
kacak ve bu posta cumartesi günleri 
14 de, pazar günleri de 8 de, 22 de 
iki vapur kalkacaktır. 

SaaJet vapuru geleli 
Mudanyada karaya oturan Saa

det vapuru dün limanımıza gelmif 
ve tamir edilmek üzere htinyeye çe
kilmiştir. Hadiseye ait rapor veriL
miştir. Buna göre vapur Cihat kap
tanın vardiyasında iken kaza ol
muştur. Vapar sis yüzünden rotasın
dan ayrılmış ve buna inzimam eden 
bazı teknik hatalar ile karaya düş
müştür. 

MOTEFERRIK : 

Göçmen Nakliyatı 

Bu Hafta Baıllyor 
Yeni sene göçmen nakliyatına ö

nümüzdeki hafta ba~lanacaktır. Bu 
iş için lazım gelen tedbirler alınmış 
ve tahsisatı da ayrılmıştır. Mayısın 
ilk haftuında gelecek olan birinci 
parti 1600 kişiliktir va Köstenceden 
doğru Çanakkalede Eceibad iskele
sine çıkarılacaklardır. Deniz Tica
ret Müdürlüjü göçmenleri taşıya

cak vapurlar için armatörler ara
sında bir münakasa açmı§tır. 

Yeni çıkacalt paralar 
Piyasaya çıkarılan yeni bet, 50 ve 

yüz liralıklardan sonra 2,5 ve 10 li
ralıklar da hazırlanmıştır. 

2,5 liralıklar üç dört güne kadar, 
10 liralıklar da bir haftaya kadar pi
yasaya çıkanlacaktır. 

raktı. Arzu ediyorlarsa bu akşam 
karargaha ben getireyim. 

Yüzbap Hazak, ıu cevabı ver • 
di: 

- Hayır, ben Miralay Giripin'le 
görüşmeden size bir şey söyliye
mem. Ejer o lüzum g~rürse ai7.den 
aldırtır. 

Yüzbaşı ayağa kalktı. Molla ve 
Kürt Mustafa, Yüzbap Hazalıcın • 
lini sıktılar. Yerlere kadar el'ilerek 
ae18mladılar ve aa1ondaıı çıktılar. 

Şehir Meclisi imar 
Plinını Kabul Etti • 

Belediye Reisi Muhtelif Şehirlşleri 
Hakkında izahat Verdi 

..................... ----···-·-·······-····: 
1 Ankaradan j 
: Telefon ve Telgrafla i 1-·-·· ........ . 
Mektupçular Arasında 

Yeni Tayinler 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Diyarbakır mektupçuluğuna Yıldız 

Eli kaymakamı Nureddin, Niğdeye 
Çorum mektupçusu Tevfik, Kocaeli
ne Sivas mektupçusu Talat, Maraşa 
Bitlis mektupçusu Ağah, Siirde Van 
mektupçusu Şevket, birinci umumi 
müfettişlik evrak müdürlüğüne Di
yarbakır mektupçusu Nazımın tayin 

Şehir Meclisi dün toplandı. Mez-, likte belediyeye mal edilmesi muva- ve nakilleri yüksek tasdike iktiran 
bahada tartı usulünün ihdası üzeri- fık bulundu. . etmiştir. 
ne yapılan talimatname ile konser- Şehir ,,ıam lrabul e4ilJi Ordu nüfus müdürlüğüne Sivas 
vatuvar talimatnamesindeki deji- Şehircilik mütehassısı Prost tara- nüfus müdürü B. Ali Ulvi Sözen, Si-
şiklije ait mazbata kabul edildi fından yapılan İstanbul ve Beyoğlu- vu nüfus müdürlüğüne Elazığ mü-

Zelzele mıntakanndaki feWtetze- nun müstakbel imanna ait n8zun dürü Hasan Tepelioğlu, Elazığ nü -
de vatandqlara bir yardım olmak plinla bunun tatbikini gösteren ra- fus müdürlüğüne Bingöl nüfus mü
. dürü Mehmed İzzettin Tunca, Bin -üzere, banın birer günlük yevmiye- porun tetkiki dün Şehir Meclisinde 
lerlni terketmeleri kabul edildi. Bun lm ..+ B daha 1 göl nüfus müdürlüğüne Burdur nü-

yapı ı,..ır. u raporu evve f üd"" .. H B · Çard k 
dan sonra bü+- müzakeresine ae- t•· t ed uhtelit .. . - us m uru asan asrı a , 

~ o e u en m encumenın maz Burd üf .. d .. l··~; M .. 
Çlldl. Belediyenin 938 yılı masraf b tas da d"" 1:-6- kunm........ ur n us mu ur uer, ... ne uş nu-

a ı un mec1..L111.e o ..,. ...... f "d"" .. Ata Kı 1 Am b""+,._· ıa.v· ec1n~• . us mu uru zı şara, asya 
u~ ... .,,ı ıp UUI. Okunan bu mazbatada muhtelit üf" ""d" 1 .. ğü. E üf" Yol • .. n us mu ur u ne rzurum n us illf'l'lll encumen, nlzun plinla raporu tek- .. d.. .. Mahm t R" hl Gen Er -
Azadan . mec1· x.ı .. ı b mu uru u usu ç, 

Hamdı Ruim fehrin yol Dik bakımdan tetkik et ıaa&a&ı u- üf" •• d .. ı·· w •• ç ik 
· 1 · · de halli . . a1n _... zurum n us mu ur ugune enn 
ış eruun temennisinde bu- na da lüzum görmediğini, Y ız ~ üf Ö Ak ·· T . n us memuru mer gun, un-
lundu. rin mümessilleri olmak sıfatıyle işin ll -ı .. d .. ı··ğ·· M 1 t b .,. _ ce nu us mu ur u une a a ya aş 

Buna Vali ultündal cevap verdi halla aWtadar edecek kısunlarıııın kAtibi T vfik y l s·· d üf" ·· . _ . . a e a vaç, ıır n us mu 
ve dedi ki: etüt edildiM .. ı yazmaktadır. Mazba- d- l"" lft;.. Art . .. f Sa -aa&.. ur u5 ..... e vın nu us memuru 

- Yol yapılması bir plin lfidir. tada. raporun ve plinın mükemmel dullah Kısakürek tayin edilmişler -
Çünkü günlük ve yıllık programlar- olduğu, şehrin tarihi, iktısadi, mali dir. f 
la şehir içinde yol inşaatına ait faa- ve turistik bakımdan etraflı bir şe- H t Ç k•I T 1 fi 
liyetimiz tamamlanmıştır. Plan tas- kilde tetkik edilerek, İstanbua tam, Aa kaya 

29 
eTı en heb~~ad ar 

d .k d"l k .. ı· · · . b" h "ld · w • k ded"l kt n ara, ( an mu a ırın en)-ı e ı me uzere mec ısınıze veril- ır vcç e verı ıgı ay ı me e- H . 
1 m·ışt" B "tlb 1 1 1 . d d" ataya çekılmekte olan matbuat te 

ır. u ı ara yo mese esı e ır. . • 
hal l .., . . . . 1 A li b" t graflarının kelımesinden, adı telgraf yo lQ'l& 5.rmıştır, d@mektır. 9 mıl Bu itibara nazım p nın ır s- 1 ik" . li .. t 

1 
kt "d" 

. . . . arın ı mıs ucre a ınma a ı ı. 
yon lıra sarfıyle program daıresınde tanbullu üzerinde çok müsbet inti-
kanalizasyon inşaatı tamamlanmış- ba bırakan ve bir an evvel tatbikine 
tır. Bu suretle yeraltı if1eri tamam- geçilmesi arzuya ~an olan mükem 
landıtı cihetle bundan 10nra yol üs- mel blr eser olduğu ililve edilmekte
tüne de bolca para harcıyabileceğiz. dir. 
Vakıa bu yıl bütçesine yollar için an Mazbata okunduktan sonra, Vali 
cak 325 bin lira konulmuştur. Fakat ve Belediye ReRisi Üstündağ söz ai
Gazi Köprüsü infaatının tacili için dı ve bilhassa dedi ki: 
300 bin lira bu i'4! ayırmak lazım - 1stanbulun, yıllardanberi en 
gelmiş, bu da mecburi olarak yol tah büyük ihtiyaçlarından birini teşkil 

sisatından kesilmiştir. Gelecek yıl eden plan işi cidden lüzumlu birşey
bütçesine yalnız yol yapılması için di. Bunun bu şekilde tekemmülü ve 
800 bin lira tahsisat koyabileceğimi- meclisinizin tasdikinden geçmesi cid 
zi zannediyorum. Bununla Prostun den büyü!C bir mazhariyettir. Heye-
planı mucibince yol yapılacaktır. ti umumiyenizin bu işte riyaset ma-

Köy yatı mektepleri kamına gösterdiği teşçi ve teşvik 
Bundaa sonra köy yatı okullan ta şükrana şayandır. Bu eser, çok güzel 

len dejifiklik hakkındaki teklü o
kundu. 

Vali tekrar IÖz alarak dedi ki: 
- Köylerde yatılı okullar açılına

n çok lyl neticeler vermi§tir. Şimdi 
bu kabil mekteplerimiz 6 tanedir. 
Gelecek .sene bütçesiyle bunlan on 
bete çıkartacağız. Bu pansiyonlarda 
bütün civar köylerdeki talebe yatı

yor, okuyor ve terbiye görüyor. Me
sell yalnız Çekmece okulunda kız 
ve erkek 90 gündüz ve 200 de yatılı 
talebe vardır. 

Bu sözler üzerine talimatname mu 
vafık görüldü. Bütün mülhak bütçe
ler belediyenin fevkalide varidat 
bütçesi ve bütçe kararnameleri de 
kabul edildi. 

Otobüa İfi 
Otobüs imtiyazını belediyenin 

kullanabilınesi ve 9imdilik 30 - 40 
kadar otobüs satın alması için 500 
bin liralık ödünç para alınak salahi
yetinin makama verilmesi de kabul 
edildi. 

Gazi köprÜ•Ü 
Gazi Köprüsüne inecek yolları aç 

mıya derhal başlamak üzere, icap 
eden istimlak muamelesini yapmak 
için 1 ,5 milyon lira borç para alın

masına salahiyet iltiyen makam tek 
lifine dair mazbata okundu. Vali iza 
hat vererek dedi ki: 

- Yeni köprünün .eyrgefere tam 
surette açılabilıneti için köprüye 
inen yolların da açılmaları lizım

dır. Aksi halde köprünün inşaatı bit 
se bile servise konamıyacaktır. Köp 
rü 939 yılı Ağustos ayında biteceği
ne göre bizim de bu köprüye inen 
yollan açmak için derhal harekete 
geçmemiz lazımdır. 

Belediyenin yeni yıl fevkalade 
bütçesine gelir ve masraf kaydedil
mek üzere istlkrazın yapılmasına 
izin vermenizi dilerim. 

Paranın faizi, yilzde sekizi geçme
mek prtiyle, bu teklif te kabul edil
di. 

Maarif Veklletinin, Tıp Fakülte
sinin hariciye kliniği için Cerrahpa
p hastanesine yaptıtı iki bin liralık 
yardım da kabul edildi. 

J'enerbahçe mHlre yerinde müna
lip bir arazi parçasının, Moda Deniz 
Klübilne parasız olarak verilmesi, 
30 Jıl IOftl"a üzerindeki tesbatla bir-

_, •• _ "1:1::..~~- .:ı..a.: ... - _, - • -"\ • .. , ., 

mi ve fenni şekilde derpiş edilmiş
tir. Planın kağıt Üzerinde olduğu gi
bi yakında tatbik sahasına da konul
duğunu görmekle hepimiz bahtiyar 
olacağız. 

Meclis Reisi Necip Serdengeçti, 
bu eserin hazırlanmasında büyük bir 
rolü olan Valiye teşekkür edilmesini 
teklif etti, aza buna alkışlarla cevap 
verdi. Vali de hararetle teşekkürler
de bulunduktan sonra nazım plan ve 
rapor kabul edildi. 

POLİSTE: 

Bir ~adın Manğa
lın Ustüne Düştü 
A~ırca Yandı 

Şipide, Söğütlü aralık sokağında 

24 numaralı evde oturan 41 yaşların
da Hatice isminde bir kadın, man
galın üzerine dütmÜf ve muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. Hatiçe Şişli 
Çocuk hastahanesine kaldırılarak te
da vi altına alınmıştır. 

Kurulan ukele yılnlJı 
Sirkecide, Muradiye caddesinde, 

Karadeniz otelini tamir için kurulan 
tahta iskele evvelki gece lnl olarak 
yıkılmış ve o sırada oradan geçmek 
te olan Avni isminde birinin ayak
ları yaralanmıştır. 

Karclefini yaralaclı 
Şehremininde, Karabaş mahalle

sinde Silivrikapı caddesinde 122 nu
maralı evde oturan Rasim ailevi bir 
meseleden çıkan kavga neticesinde 
kardeşi Sıtkıyı bıçakla yaralaml§
tır. 

Çocuğu yaraladı 
Kasım paşada Lonca sokağında 11 

numaralı evde oturan arabacı Meh
medin idaresindeki yük arabası 7 ya 
şında Mihri isminde bir kıza çarpa
rak ayağından yaralamıştır. • Sirkecide, bir otelde oturan Ma-
nisalı Yusuf ile Fenerde oturan Ev
kaf memurlarından Hüsnü kalp sek
tesinden ölmüşlerdir, 

• Vatman Mustafanın idaresindeki 
91 numaralı tramvay Sirkecide Ali 
isminde birine çarparak ayağından 
yaralamıstır. 

Bunun bir yanlışlık eseri olduğu gö 
rülerek, bundan sonra oraya çekile
cek matbuat telgraflannın kelime -
sinden, adi telgrafların kelimesin -
den alınmakta olan ücretin yansı a
lınacaktır. Yani evvelce 32 kuruş a
lınırken, bundan sonra 8 kuruş alına 
caktır. 

Fransadan Ahnan 
Kontenian 

Ankara, 29 (T&n muhabirinden)-
İktısat Vekaleti Fransadan alınan 
ikinci üç aylık (nisan, mayıs, hazi· 
ran) kontenjanları hakkında alaka· 
darlara şu tamimi ızöndermi§!ir: 

n ı ı!'(ı 
300 kental yumurta (kabuklu), 200 
1r .. nta1 vnmurta akı 250 kP.ntpll""' -
murta sansı ~Jeersiz, ~u -ıcenta Y,.U-
murta sansı şe~er'it,' 750 kenclr ar
pa, 5 bin kental mısır tanesi (doğru 
ithal), 12500 kental mısır tanesi (mu 
vakkat ithal), 9 bin kental bakla, 
200 kental fasulye, 150 kental ka • 
buldu ceviz, 250 kental kabuksuz ce 
viz. 

Sanayi maddeleri kontenjanı ola· 
rak, 1937 yılının dördüncü üç ayı i
çin ticaret anlaşması ile tesbit edi .. 
len miktarlan tahsis edilıniştir. 

Doğru Olmıyan Bir Haber 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)

Türkiye, Mısır ve Yunanistan ara
sında bir muhadenet paktı aktedile 
ceğine dair bazı yabancı memleket-
ler matbuatında görülen haberlet 
hakkında Hariciye Vekaletinde ad• 
mi malumat beyan edilmektedir. 

Meclisin Dünkü Toplantısı 
Ankara,29 (Tan muhabirinden)

B. M. Meclisi bugün Fikret SılayıJı 
başkanlığında toplanarak küçük Yof. 
gadın Karacahasan köyünden muhr 
cir oğullanndan Ali oğlu Osman Ak
tasın ölüm cezasına çarptınırnssı 
hakkındaki mazbatayı tasvip etrnif 
ve Türkiye - Sovyet Rusya ticaret .,e 
Seyri.sefain muahedesiyle rnerbuta .. 
tının tatbikine ait kanun layihası .. 
nın birinci müzakeresini y,apmıştır. 

B. M. Meclisi pazartesi günü t<>P" 
lanacaktır. 

1 TAKViM ve 

30 Nisan 1938 
CUMARTESi 

4 üncü ay 
Arabt· 19!17 
Sefer: 29 
Güneş: ıı.oı 

ikindi: 16.02 
Yatsı : 20,46 

Gün: 30 

Oğle: 

Knsım: 174 
Rtımı tll"" 

Nisan: 1'1 
ı2.ıl 
19.04 
3.04 

Akşam: 

İmsAk: 

YURTI A HAVA V AZIYEfJ 
Yurdun Dolu, cenup doğusu böJgeıeti1; 

Orta Anadolunun ve Karadenlzin şsr .. 
kuıımlannda hava kapalı ve y~ yer 1:.. 
tıılı ıeçmı.,, rilzelrlar umumiyetle şilf'I 
istikametten orta kuvvette esmiıtir. , 

Dün lııtanbulda hava açık ıecrnlş. rOSt 
gAr cenubu garbiden saniyede 1 UA 3 ır;;, 
re hıda esmiştir. Saat 14 te barorrıe ~ 
782,8 mJUmetre idi. Hararet en (;ek tSctl" 
m U 1,4 antfcrat olarak kavctPffllrn1 
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~"Li'G .. tJ"~] ifCiEK 
Lonclra Konuşmaları 
>'cızan: Omer Rıza DOGRUL 

G=fi "LA. ~ Ü ~ li 
··~~~~~~~~~~~~~~~H~a~r~b.ı~i• 

ALMANYA: vuGosLAVYA: Uzak Sark 
1 

Iııgiltere ve Fransa Başvekil 
ve Hariciye N azırlan arasın ------:-: 

ıt. Londrada yapılan ve iki memleke 
ti •likadar eden bütün beynelmilel 
llleaeleleri kucakladığı anlaplan 
konuşmalar nihayet bulmuı ve Fran 
il ricali memleketlerine dönmek 
llıere yola çıkmışlardır. Konuşma • 
lat sonunda neşrolunan resmi teb • 
1it iki taraf arasındaki sıkı menfaat 1
1tirakini görilş birliğini anlatmak
~ "e nıüdafaa bakımından teşriki 
ltıeaai için alınan tedbirlerden hah • 
ltderek bunun yalnız milli menfaat 
lerj gözeterek değil, belki beynelmi
lel lbenfaatleri ve umumi barış icap-
1-l'l düşünülerek yapıldığı izah olun 

Çocuk ve Sinema 
[Yazan: B. FELEK] 

Çocukları kötü şeyleri öğrenmek- · 
ten kurtarmak için bir kanun hazır
lanıyormuş. Çok güzel teşebbüs. 
Çünkü insan ancak küçiik iken nıa -
ruz kaldığı tesirlerin neticesinde ka 
rakter alır. Ben • eğer varsa - karak 
terimi çocukluğumda okuduğum 

(Jül Vern) merhumun seyahat ro -
manlanna medyunum. Eğer çocu -
ğum olsa, ona da bu eserleri okutu-

Yahudiler için 
Konulan 
Yeni Hükümler 

Berlin 22 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri~denı lyi malumat almakta 
1 hafı·ı B Göring'in Alman ve-o anma , · . 

ltılJttadır. 
Gayri resmi surette anlaşıldığına 

löre ınilzakerelerde iki taraf müda
ı.._ını tanzim meselesinden başka 
~liı tayyare kuvvetlerinin icabın
da Fransız üslerinden istifade etme
li, iki tarafın iptidai maddeler ve 
lada ınaddeleri almak ve depo et • 
~k hwıusunda biribirine uy • 
"-ıa ve biribirini teyit eden 
)lıiret almalan da kararlaştınl
~, iki tarafın İtalya ile münasebet 
~ konuıularak İngiliz - İtalyan i
tilaıı tasvip olunmuş, daha sonra Çe 
lı..1ovakyadaki Alman ekalliyetleri 
lıaeaeıesi görüşülmüş, ve MiJlctler Ce 
"11eu konseyinin gelMek toplantı -
~4- Babeı meselesi karşısında ta
~ ~ecekleri hattı hareket karar • 
~ıştır. 

8tıuııı bu meseleler üzerinde ve • 
~ kararlann mahiyetini bilmi • 
>.~. Fakat bu kararların alikadar 
~~~h ıneıeleler önümüzdeki giin
~e ınevzuu bahsolacak ve o za • 
~ bu kararlar kendilifinden te • 
~edecektir. 

t:u· 
~: 

1( Udüs, Şam ve Kahire gibi üç 
•ı ınUhim Arap merkezinden 
~ haberler, Filistini taksim pro
'lıa tatbiki ile alakadar olmak 
~erihrı buraya bir İngiliz heyetin gön 

esi bu meselenin yeniden A -
~lii· . . . . . =-- • •• 

ya ecnebi yahudilerin servetıe:1fo1e 
··t llı·k olan yeni emirnamesının mu ea • . .. 

bunlara ait emval ve emlakın musa-
dere veya istimlakini istihdaf et~: 
sine itiraz etmektedirler. Bu tedbır~n 
h d fi Alman iktısadiyatını tensık 

e e ' . t• t ve etmek, yahudilerin Alman ıcare . 
. . de ve mali işlerinde faal bır sanayıın . . .. 

rol oynamıya devam et~eı:rının o-
.. geçmek ve yahudılerın Avus-nune . h.k. 

t anın iktısadi hayatındakı a ı-
ury ih t ver miyet ve faikiyetine n aye • 

mektir. b" 
Emirnamenin tatbiki, ortaya ır 

k nazik meseleler atmaktalır. Ba-
ro . ~ile-~ kimseler, yahudilerin tayın 

k bir meblağa mukabil müessese-
ce 1 . kar !erini terk ve ferağ tme enne -
şılık olarak kendilerinin Almanyada 
yaşamıya devam etmelerine medar. o
lacak Alman hazine bonoları al~bıle 

kl . fikrini ileri sürmektedırler. ce en ... 
1 

. 
Bir müddet sonra, Alman dovız erı-
nin nakli vaziyetinde saliıh husul 
bulduğu zaman yahudiler, Almanya
yı terketmek istedikleri takdirde k.en 
dilerine servetlerinin bir kısmını ıh
raç etmeleri için mezuniyet verile
cektir. 

Maamafih, iyi malumat almakta 
olan mahafil, Almanyada ikamet et
mekte bulunan ecnebi yahudilere 
tatbik edilmekte olan tedbirlerin bir 
takım müşkülat ihdas ve ecnebi hü
kumetlerin protestolarını davet ede
bileceğini kabul ve teslim etmekte
dirler. 

Rumamyadakl Yahudilerin 
Vaziyeti Ne Olacak ? 
Bükreş, 29 (A.A.) - Goga hüku-

meti Romanya yahudilerinin vazi
"-. ••il~ ·~iU Gl , VLUt:'U gcçıl ffilye u:~cu• 

lilfı etnıi§tir. Filistin Arapları, İn-
~~ heyetine karşı boykotaj tatbi -
lia~ ltarar vermişler, Kahirede Fi -
11ı,,_. l\raplannm da\•ası lehinde nü
lı'iU.l~ler Yapılmış, Şam mebusanı 
~ tıııj taksim projesi aleyhinde 
~1 ''1•nan bir kararı ittifak ile ka-
1_ etnıi t' k ııııeJt ti 1 ır. Daha baş a Arap mem 

büs ettiği zaman Rumanya, Millet
ler Cemiyeti tarafından bu bapta i
zahat itasına davet olunmuştu. O za
man Rumanya hariciye nazırı, iza
hat itası hususunun iki ay tehir edil
mesini talep etmişti. O zamandanbe
ri Miron Krlstea'nın riyasetinde te
şekkül etmiş olan kabineler, mutasav 
ver tedbirlerde bazı tadilat yapımış 
lardır. . 

Prenı Paul 

Hükumet Naibi 
Prens Pol 
45 Yaşında 
Müttefik Yugoslavyanın hükumet 

Naibi Prens Pol'ün kırk beşinci yıl 
dönümü dün Yugoslavyanın her ta
rafında kutlanmıştır. 

Prens Pol, Yugoslav milletinin 
sevgisini hakkiyle kazanmıştır. Yu
goslavların kurtarıcı sıfatiyle yük
sek tuttukları Kral Aleksandrın vasi 
yeti üzerine Naipler heyetinin başı
na geçmiş, geniş görii~ii ve yüksek 
bilgisiyle memlekette daima bir is
tikrar, birlik ve müvazene amili ol
muştur. Hükümet Naibinin Yugos
lav Başvekili Doktor Stoyadinoviçle 
bu maksatlarla kurduğu sıkı ve sa
mimi iş beraberliği müttefik mem
memleketin ..Yük~ck menfaatlerimıı 
uygun netıceler vermiştir. Balkan 
Birliği ruhunun inkişafına da çok 
hizmet etmiştir. 

Dost Yugoslav milletinin sevinci
ne iştirak eder, Prens Pol için uzun 
ve saadetli ömür dileriz. 

ÇEKOSLOVAKY A: 
"41ı~ı erinin de ayni his ve fikri ta
...... ;-•rı, birkaç defa tebarüz e tti
~-;:ut· her yerdeki Arap liderleri q•ti11 • 
h.. •n taksimi aleyhinde oldu.kla-:"ll • k ~ 
~tn çı Ça anlatmışlar ve bu suretle 
~ 11 ~rap dünyası, bu mesele üze 

'il'; ekJ diişUncesini bildirmiştir. 
... •liıti i 
~l n n taksimine muhalefet e-
~.:· Yalnız Araplar değildir. Ya
'• r de bu memleketin pal"!alan 
~ u:~ i~teıniyor. ve mühaceret yo-

Salahiyettar Rumen maahfili, Mil 
Jetler Cemiyetinin meseleyi tetkike 
devam ve Rumanyayı, salahiyetini 
güçlükle kabul etmekte olduğu ve 
merkezi Avrupada tahaddüs etmiş o
lan vaziyeti kafi derecede hesaba kat 
mayan bir mahkeme huzurunda iza
hat vermiye icbar etmesini teessüfe 
şayan bulmaktadır. Bu mahafil, Mil
letler Cemiyetinin kendi nüfuzunu 
haleldar edecek açık bir ihtilafa se
bebiyet verdiği takdirde pek büyük 
muhataraya maruz kalacağı mütale
asını serdetmektedir. Bundan başka 
ayni mahafil, eski Macar eyaletlerin 
deki yahudi ekalliyetleri hjlen Maca
ristana tabi almuş olsalardı daha 
şiddetli muamelelere maruz kalacak 
lardı, fikrindedir. 

Hariciye Nazırı Bükreıe 
Gidiyor 

Prag, 29 (A.A) - Çekoslovakya 
Hariciye Nazırı Krofta, Küçük An
tant konseyinin 4 ve 5 Mayısta Ro
manyada Sinaia'da yapacağı toplan
tılarda hazır bulunmak üzere 2 Ma
yısta Rumanyaya gidecektir. 

.\ta ilaatini işgal etmeyi umuyor. 

'itti ~arsa esasen sahibi oldukları 
'-ıta~ etlerinde hür ve müstakil ya 
'"ta h'lemleketlerini yabancı bir 

1 ~evretnıemek azminde olduk 
~iti 4,IOSteriyorlar. Filistin dahilin
"-Pla l'aplar ile Filistin haricindeki 
1-tııı ~ni fikirdedirler. Hatta Fi
~pı.. Pları da,·asımn, bütün A. ~ d~-
lki '"-QYası tarafından benimsen "111 IÖ 
lfl4 Ylemekle ancak bir hakika-

e etın· 
ll'ııı ış oluruz. 

lll ı.:!11 J\taplan, memleketleri -
il.Sa il~ntine doğru gidileceği hak
~ laYialann ortaya çıkmasın 

•I 
1>otı~ taksim projesile miicadele 
ltallt ) .... ~rojenin kati bir mahiyet 
'ti hfla: llnd• •dımlar atması vui-
8l'lll llıfl Utun karıştırmış ve Arap

lı.ı .._ ~ldelesf daha kanlı ve daha h ....... 
1 e'-'eıı b.•Yet alnuştır. Aylardanbe 

il •il lta1a1ı er &iiıı Filistinde vuku • 
berıel" b Çarpışmalara dair gelen 

.. ~ltıı hl 11 lnficadelenin nekadar 
°;!etıl'orr tekilde devam ettiğini 

llistı ' 
et 01 " lvq i 

d dtıtt. 1 ç çi kadar bir memle-
.._ •ha "~"-çi~ belki de bu milcade 
-~. ll'aL_ ..... bır üd 

•it --.t b m det devam et -
lt~rt ted~ mücadelenin de an • 

lı ~"tl.ıllda ~er ve kahir kuvvet
tır,,.:_. '""ette Y~~ eğeceği pek sa-

'"' '-'eııt lorüniiyor. Çünkü 
ltt~ folı; ıtı ••tleri uzlaştırmak 

LEHiSTAN : 

Almanlar Bir Nazi 

Birliği Kuruyorlar 
Varşova, 29 ( A.A. )- Polonyalı 

Almanların, bütün Alman ekalliye- ı 
tini ihtiva eden ve Nazi ideolojisi ü
zerine müesses bulunan bir tek teş- ı 
kilat kurmak hakkındaki kararları, 
filiyat sahasında tahakkuk ettirl
mek üzer~ir. Bu teşkilata girmekten 
imtin~ ~en yalnız, ayan azasından 
Vilnesin riyasetindeki Yungtöyçe 1 
partisi vardır. 

--0-

ViYANA: 

Bir Mayıs Günü için 

KISA HABERLER 
* Yugoslavya, büyük nafıa işlerine 

tahsis etmek üzere dahili piyasada 4 
milyar dinarlık bir istikraz yapacaktır. * Yugoslavyadn ameleye ait sigorta 
lar ve umumiyetle lçtlmat kanunların 
tatbiki için 500 milyon dlnıırlık bir ser-ı 
maye ihdıısı dllştinUlmektcdir. 

Hankov Bombardıman 
Edildi, lOQOÖlü Var 

Şiddetli . Bir Hava Muharebesi Oldu 
20 Japon Tayyaresi Düşürüldü 

rum. 
Demek isterim ki; çocukluk kötü 

nasiJwtleri çabuk kapan bir çağdır. 
Ondan dolayı çocukları maddi mane 
vi zararlardan koruyacak tedbirler 
alınması takdire değer bir şeydir. Nevyork, 29 (Hususi) - Uzak 

$arktan gelen en son haberlere gö
;e Japon tayyareleri bugün Çin hü
kftmet merkezi olan Hankovu bugün 
bombardıman etmişler ve Hankov 
etrafında halktan 1000 kişi bombar
dımana kurban gitmiştir. Çin hüku
meti bombardımandan daha evvel 
haberdar olduğu ve Japon impara
torunun yıldönümü münasebetile böy 
le bir hadisenin hazırlandığını bildi
ği için 50 Çin tayyaresi Japon tayya
relerini karşılamış ve· koğalamış, iki 
taraf arasındaki muharebede Japon
ların 20 tayyare kaybettikleri tesbit 
edilmiştir. Bu tayyarelerin 12 si bom 
bardıman tayyaresidir. Çinliler, üç 
tayyare kaybettiklerini bildiriyorlar. 

Harp sahasında Longhay demiryol 
şebekesini ele geçirmek yolundaki 

RUMANYA: 

Japon teşebbüslerinin yeni bir saf
haya girmediği haber verilmekte
dir. 

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet Bir
liğinin Tokyo Sefiri, Jaıx:ny.a . i~e 
Sovyet Birliği arasındaki ihtıl~ 

noktalarının halli için Japonya harı
ciyesine teklülerde bulunmuştur. 

Mançukoda mevkuf olan Sovyet pos 
ta tayyaresiyle mürettebatının tah
liyesi, daha .başka Sovyet vatandaş
ların tahliyesi, bilmukabele Sovyet
ler tarafından Japonların bırakılma
sı, inkıtaa uğrıyan hava postalarının 
iadesi bu teklifler arasındadır. Japon 
hükumeti bir aralık Sovyet Birliği

nin Mançuko hükumetine müracaati 
ni tavsiye etmiş ve Rusyanın tekrar 
müracaati üzerine vukubulan teklif
leri kabul etmemiştir. 

iSPANYA: 

Lakin bir mahzur izale edilirken 
bir diğeri ihdas edilerek teşebbüsün 
kuvvet ve zevki kaçırılmamalıdır. 

Rivayete göre 16 yaşındaki deli
kanlı sinemaya gidemiyecekmiş. De 
mek 10 yaşında çocuğu olan bir aile 
nin çocuğunu komşuya emanet ede 
me:zse gece sinemaya gitmesine im ... 
kan yoktur. 

Bu gihilere: 
- Altı sene beklesin, sonra gitsin! 

diyebilir miyiz?. 
Çocuklar için hususi bir sinema a

çılmasına gelince; haia böyle bir 
müessese mevcut değil. Çocuk Esir
geme Kurumunun Ankarada bu iş 
için bir salon yaptırdığını işitiyo -
ruz. Umalım ki; hu salonu hemen 
bu mesut teşebbüse tahsis eder. Za-

T'\em1r Muhafızlar Portekiz de, Franco'yu 

ten doğrusunu söylemek lazımgelir
se kar edip etmiyeceği şüpheli olan 
böyle bir sinemanın açılması şere -
fini evvela bu gibi hayır müessese ... 
leri üstüne almahdır. Ticari maksat 
la açılmış olan diğer salonlan bu işe 

Casus~uk Tanıyacak iştihalandırmak için bundan başka 
çare yoktur. Çiinkü çocukların bü
yükler gibi 40 - 50 - 65 kuruş gibi 
fiyatlar verip sinemaya gideceği pek 
tahminedilemez. Nitekim şehir ti
yatrosunun, çocuk tiyatrosu çocukla 
n beş kuruşa alıyor. Salon ağzına 
kadar dolunca 40 lira hasılat oluyor 

Salamanka, 29 (A.A.) - Umumi y 3plyorlarm1ş karargahın teblğiı Alfambra cephe-
sindeki kufvetlerimiz, her türlü faBükreş, 29 (A.A.) - Mefsuh De-
aliyeti güçleştiren fena hafa şartlarımirmuhaf azalar teşkilatı reisi Ct..ıdrea 
na rağmen ileri hatlarını tanzim et-nu'nun şahsı etrafında gazeteler ve- k 
mişler ve Ejulve ile Alkala mınta asikalara istinat eden tafsilat veriyor-
ları arasında irtibatı tesis eylemişlerlar. Bu vesikalara göre Codreanu bir 

muş. 10 lirası vergi 30 lira kalır. Be
lediye arkasında olmasa şehir tiyat • 
rosu bir piyesi 30 liraya oyniyabi -
lir mi? 

casusluk hareketi vücude getirmiş- dir. 
Bilbao, 29 (A.A.) - Barselonadan tir. 

Esasen Codreanu'nun ırki menşei gelen haberlere göre, albay Garcia 
..;;m_,. .,.-1- .r:.rL-1:.ı.&- n-.C)t•..,. t.AŞ..ı-& •-
na göre babasının adı Codreanu de
ğildir. lon Zibinski gibi bir ecnebi 
adı taşıyordu ve yine Alisabauner 
adında ecnebi bir kadınla evlenmiş
tir. Bu izdivaçtan 1899 da bir erkek 
çocuk doğmuş ve Korneliu Zibinski 
olarak nüfus çıkarılmıştır. Ancak 
bu doğumdan üç sene sonra Ion Zi
binski mahkemeye müracaat ~erek 
ismini değiştirmiş ve Zelea Kordeanu 

• 
Tiranda 

Yapdan 
/ 

Düğünde 

• 

- .ı:.;.-. ... , .. ~ -·ı...,..c1ınor.. tcyetibilıır 
cürmünden dolayı kurşuna dizilıniş
lerdir. Alikantevde de 7 kişi casus
luktan idam olunmuştur. 

Bence çocuklara muzir filmler 
göstermek kadar, eğlencesiz ve meş
galesiz bırakmak ta tehlikelidir. O
nun için çocukları!\ umumi sinema
lara girmesi yasak edilirken, büyük 
şehirlerde de ihtiyaca göre birer, iki 
şer çocuk sineması açmak lazımdır. 
Bu da her yerden evvel çocuk esir
geme kurumunun iizcrine diişer. Ku 
runıun mali \'e içtimai kudreti buna 
miisaittir. 

Lizbon, 29 (A.A.) - Portekiz, ya
kında Frankist Ispanyol hükumetini 
tanımıya karar vermiştir. 

adını almış ve küçük Korneliu Zi
binski de Korneliu Aodreanu olmuş-
tur. 

Eğer bu yapılamayacak ise hem 
çocukları, hem de onlar \•asıtasile 
ana ve babalarını senelerce memle -
ketin yegane eğlencesinden mahrum 
etmek doğru olamaz. O halde yapıla
ck şey filmleri sansür eden komisyo
na bir de terbiyeci koyup filmleri 
çocuklar görebilir ve göremez diye 
tasnife tabi tutmak, bu suretle ço • 
cuklara gösierilcnriyecck filmleri a
yırmak ve hunhtrı meselH ayın bi
rinci ve üçüncü haftaları gibi muay 
yen zamanlıuda göstermek doğru 
olur . 

iNGILTERE: 

Harpt e lngilt erenin 

laıesi Meselesi 
Londra, 29 CA.A.) - Ticaret neza

reti iktısadi müdafaa ve iaşe dairesi 
müdürü Sir Henry Frenç'in harp vu
kuunda iaşenin şekli hakkında yaz
dığı mühim bir raporu neşretmekte
dir. 

Rapor muhasamat başlar basla
maz hükümetin tam bir kontrol t~sis 
ederek sulh ekonomisi ile harp eko
nomisi arasındaki intikal devresini 
birkaç saate inhisar ettirmesi esası
na istinat etmektedir. 

Raporda gıda maddele.•ine kona
cak kontrolün merkezi tek bir ma
kam tarafından idaresi teklif edil
mektedir. Bu hususta mühim hazırhk 
lar yapılmıştır. Raporda ilk hükiim
lerin gelecek ayın sonunda tesbiti 
derpiş ediJmcktedir. Rapor, bundan 
maada başlıca gıda maddelerinin ve 
bilhassa etin vesika sistemine bağ
lanması, gıda maddelerini nakled .1 . en 't a-,.:~ftir · İki taraf ta biri 

"' e._ a..ı er takip ediyor ve 
'->a d~a İhtimalleri pe • 

70., 

Viyana, 29 (A.A) - Bir Mayıs do
layısiyle, Burkel endüstri patronla· 
nna hitaben neşrettiği bir beyanna
mede kabilse mezkur tatil günü için 
işçi ü~retlerinin tesviyesini rica et
miştir. 

Arnavutluk Kralı Ahmet Zogo ile Macar Kontesi Apponyi, iki gün evvel Tiranda evlendiler. Yukarıki l'e· 
simde düğün şenlikleri münasebetile Tiranda Kral sarayına giden caddeyi görüyoruz. Köşedeki resimde de 

merasim günD, ğenç Kraliçe sarayın balkonundan halkı selimhyor. (Arkasında görünen Kral Zogodur). 

hg~ml ı ersın "mtf_uh~faza alhnn nlınması. 
a en ~ı ıld de merkezileştirilmiş 

olan et pıyasasının muhtelif kısımla
r~ a:rr_ıımas~, fiyat ve karların tahdi
dı gıbı teklıfleri ihtiva etmekt d. 

e ır. 
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Dolandırıcılık Suçlusu 
Paşazade Mahkemede 

Dün Dinlenen Şahitler, Nasıl 
Aldatıldıklarını Anlatıyorlar 

Dün Asliye Üçüncü Ceza Mahke
mesinde birçok kimseleri dolandır
dığı ve birçok yerlerden hırsızlık 
yaptığı iddiasiyle tevkif edilen Paşa
zade Şevketin muhakemesine devam 
edilmiştir. Evvela Osmaniyedıt fab
rika caddesinde oturan 14 yaşında 
Zehra isminde bir şahit dinlenmiş
tir. Zehra şunları söylemiştir: 

şöyle demiştir: 

Y apup Paraları 
Çalnıış 
Dün Asliye Üçüncü Ceza Mahke

mesinde meşhur sabıkalılardan San 
İhsanın muhakemesine devam edil
miştir. Sarı İhsan Erzurumlu Niya
zinin 36 ve lran tebaasından Tebriz 
li Mchmedin 50 lirasını çalmaktan 
suçludur. Dün mahekemede suçlu 
da davacılar da bulunmamışlardır. 

Şahit olarak dinlenen komiser Ömer 
şunları söylemiştir: 

3 Mayıs Salı günü saat 21 de Fran
sız Tiyatrosunda Münir Nurettin ve 
arkadaşları bir konser verecekler
dir. Program hususi bir şekilde ha
zırlanmıştır. Ve üç kısımdan mü
rekkeptir. Birinci kısımda eski eser
ler vardır. İkinci kısımda yeni eser
ler ve bu meyanda güftesi Abdül
hak Hamit merhumun olan ve Mü
nir Nurettin tarafından hazırlanan 

(Feryat) isimli bir taksim vardır. 

Eski Hicaz Valisi merhum Hacı 
Reşit Paşanın haremi ve eski Şf.ıra
yi Devlet Azasından avukat Salih 
Yüksel ve Belediye muhakemat ami 
ri Avukat Feyzi Yükselin valdeleri 
irtihal eyledi. 

Cenazesi Yedikulede İmrahor ma
hallesinde Gençağa sokağında 25 
No. lu hanesinden bugün saat 11 de 
kaldırılarak Kocamustafapaşa ca -
miinde namazı kılındıktan sonra mer 
kezefendi kabristanına defnoluna -
caktır. 

3 J\1ayııı Salı 

l!!tanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI : 

12,30: PlOkla Türk musikisi. 12,50 g 
vadis. 13,05: Plflkla Turk musikisi. ıs 
Muhtelit pl~k neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

18,30: Çocuk bnyrnmı ve haftası tn 
nnscbctile Çocuk Esirgeme Kurumu rı 
mına konfcnıns. Diş tabibi Halil İ 
Akben (Evlerde çocukların ağız ve ~l 
rine nasıl bakmalı) 18,45: Plfıkla dans 
sikisl. 19,15: Konferans: Üniversite n 
nn Doçent Fevzullah Doğruer (Ana ' 
babaların silt dişlerine dikkatleri) 19,5 
Borsn hnbcrlcri, 20,00 Necmeddln 

- Bay Reis ben yaşımı filan unut
tum. Üç tane kocaman oğlan yetiş
tirdim. Bir gün evde yalnızdım. Bu 
Paşazade bana geldi. "Cevahir Ağa
yı istiyorum.,, dedi. Sonra benim 
Hamidiye kağıdımı istedi. Göster
dim: 

- Bize Erzurumlu Niyazi ismin
de birisi geldi. Yankesicilik suretiy
le parasının çalındığını söyledi. Hır 
sızn cşkalini de verdi. Anlattığına 

göre hırsız sabıkalılardan Sarı İh
sandı. Yine İhsanla beraber arkada 
şı kör Osmanı yakaladık. Niyazi ile 
yüzleştirdik. Derhal İhsanı tanıdı. 
Fakat kör Osmanı teşhis edemedi. 

Uçüncü kısma Dağı şrakılar ve 
halk türküleri konulmuştur. Konse
re iştirak eden artistler arasında 

Bayan Fahire Fersan, Bay Refik 
F'ersan, Reşat Erer, ve Saliıhattin 

Pınar da bulunacaklardır. 

• MÜNiR NI IRFOOIN 
KONSERi 

. Fransız Tiyatrosunda 
Programda: Klasik eserler ve 
Münir Nureddin'in yeni bir ese-

ve arkadaşlan tarafından Türk musilt 
ve halk şarkıları. 20,45: Hava raponı. 2 
48: Ömer Rıza tarafından arapçn söyl 
21,00: Belma ve arkadaşlan tnrnfınd 
TOrk musikisi ve halk şarkılan (Saat 
yan) 21,45: ORKESTRA: 1 - Bizct: J{ 

men fantezi. 2 - TosU: İl peskatore ıca 
ta. 3 - Siede: Suraya. 4 - Şopcn: pol 
ncş. 22,15: Ajans haberleri. 22,30: PlAlC 
sololar, Opera ve operet parçalan. 22,5 
Son haberler ve ertesi günün progra 

Milfetlerarası 
Jinekoloii Kongresi 

ri : FERYAT. 
Biletler Ağa Cami Philips Ma-

- Bayan Makbulenin dikiş yur
dunda talebeyim. Burada gördüğüm 
Şevket bir gim kapıya geldi. Mak
buleyi sordu. Ben yanına çıkarttım . 

Sonra da kendisine kazanç memuru 
süsü vererek parasını dolandırdı. 

Suçlu şehadeti kabul etmemiştir. 
Bundan sonra Beyoğlu İkinci Noter
liğinde çalışan Makbule Gül dinlen
miştir. O da başlarından geçeni şöy
le anlatmıştır: 

- Niçin değiştirmedin. Cezn ver
meniz lazımdır, dedi. Bize posta ile 
para gelmiş. Onu getirecek, Cevahir 
ağaya verccek,sonra bizim eve çuval 
larla erzak gönderecekmiş. Ben bu 
hayırlı misafiri içeriye aldım. Ken
disine kahve ikram etmiye çalışırken 
o sandığa yanaşmış yükte hafif paha
da ağır ne varsa toplamış, gitmiş. 

Gözlerim az gördüğü için farkında 

olmamışım. İşi anlayınc~ düştüm, ba 
yıldım, işte sesinden de bu olduğunu 
anlıyorum. 

Mahkeme davacıların istinabe su
retiyle ifadelerinin tesbiti için mu
hakemeyi başka bir güne bırakmış-
tır. 

Hakaret Suçlusu 
Mahkum Oldu 

Amsterdamda toplanacak olan 
milletlerarası doğum ve kadın has
talıkları kongresinde Üniversitemizi 
temsil etmek üzere Üniversite Jine
koloji profesörü Doktor Tevfik Rem
zi Knzancığil Holanciaya hareket et
miştir. 22 Mayısta İstanbula döne -
cektir. 

~a?.asında satılmaktadır. 
----•Tel.' 43343 ___ _ 

YENi-NEŞRIY AT 
23,00: SON. 

BAHAR ve KELEBEKLER - Omer Ankara Radyo!lu 
Scyfeddinin en güzel 18 kUr;ük hikayesin ÖGLE NEŞRIV.ATI 
den teşekkü l etmiş olan bu eserde herkes 
hoşuna gidecek blrr.ok hikdyder bulacak
tır. KUlliyntın altıncı sayısıdır. 

13,30: Karışık PlAk neşriyatı. 

Tlirk musikisi ve halk sarkılan. 

Dahili ve harici haberler. 17,30: Halk 
den naklen İnkıldp dersi (Hikmet 

- Annem ihtiyardır. Gözleri de 
az görür. Bir gün bu Şevket Beşik
taştaki evimize gelmiş, annemi kapı
ya çağırmış ve demiş ki: 

.J!;vvelki gün Büyükadada Ali is
minde birisi kafayı tütsüledikten 
sonra Adanın kahvehanesinde Yah
ya ile kavga etmiş, hiıdiseye el ko
yan polise de hakaret etmiştir. As
liye dördüncü ceza mahkemesi dün 
bu davayı tetkik etmiştir. 

' 1 Mayıs ' ru). 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

- Size posta ile mühim miktarda 
para geldi. Pul lazım. Veriniz de ge
tirip paranızı teslim edeyim. An
nem, yol parasını tedarik ederken 
Şevket içeriye girmiş. Sandığa yanaş 
mış. İçinde bulunan 116 lira kıyme
tindeki bir mantoyu, 3 entariyi, 1 sa
ati 15 lira parayı aşırmış ve masanın 
üstünden de bir makas, bir portakal 

Muhakeme, gelmiyen şahit Mak
bulenin çağrılması için başka güne 
talik edilmiştir. 

MÜDDEİUMUlVIİLİKTE: 

Denizdeki 
CesedinHüvüyet: 
Anlaşıldı 

Aliyi bir ay beş gün hapse ve 
35 lira para cezasına mahkum etmiş 
tir. 

. 
KAZAYA SEBEBiYET : 

Avni Bayer Aleyhindeki 

Dava Son Safhada ve bir de kibrit kutusunu da nlmış Dün sabah Galatada sahilde bir 
ve sıvışmıştır. Ben akşam eve döndü- insan cesedi görülerek polis tarafın
ğüm zaman annemi perişan bir halde dan karaya çıkarılmış, ve müddei- Dün sabah Asliye Üçüncü Ceza 
buldum. Vaziyeti anladım, polise mü umumilik te haberdcr edilmiştir. Mahkemesinde 1936 yılında idare et 
racaat ettik. Şevket yakalandı ve Tabibiadil Salih Haşim cesedi mu- liği otomobille Harbiyede bir ame
itiraf etti. ayene etmiş ve nöbetçi müddeiumu leyi ağırca yaraladığı için ilk yapı-

Bundan sonra Hasan Servi ismin- mi muavini de tahkiknta başlamış- lan muhakemede hapse mahkum o
de tenekeci bir şahit te Çamlıca Kı- tır. Ceset, uzun bir müddet denizde lan Avni Bayerin muhakemesine de
sıklıda oturan Bayan Medihnnın na- kaldığı için şişmiştir. 3o yaşlarında vam edilmiştir. Temyiz bu karan 
sıl dolandırıldığını mahkemeye şöy- birisine ait olduğu anlaşılmıştır. Bi- bozduğu için yeniden muhakemeye 
le anlatmıştır: raz sonra da bunun 23 gün evvel Ga başlanmış ve dava son safhaya gel-

- Geçen sene Kurban Bayramın- lata nhtımından koyun geçirirken diği için suçlu geçen celsede avuka
dan bir hnftn evvel bu adam Medi- denize düşerek kaybolan Klrfohirli tını bulunduracal!ım "nvllvo.-..lr •A 

hanın Beşiktaştaki kiraya vereceği çoban Hacı oğlu Ali olduğu meyda- likini istemiştir. Dün, Avni Bayer 1 
eve gelmiş ve demiş ki: "Ben evinizi na çıkmıştır. Tabibi Adil cesedin gö mahkemeye gelmiştir. Reis suçluya 
"tutacağım. Fiyatı da muvafık yalnız mülmesine müsaade etmiştir. şöyle sormt'.ıştur: 
bir su deposu la7fımdır. Ben tulumba - Avukatını getirdin mi? 
~mı nlırım. Sen de bir depo yaptır.,, Urfa Müddeiumumisi Fahri Şişli Avni Bayer şu cevabı vermiştir: 

Mediha beni çağırdı. Depoyu pa- Çocuk Hastanesinde çok mühim ve - Avukatım Sadi Rizadır. Geçen 
zarlık ettik. Kadın bana 11,5 lira u- muvaffakıyetli bir ameliyat geçir- celsede Ankarada idi. Bugün de has
zattı. Bu adam daha evvel davrandı. miştir. Sıhhatinin günden güne iyi- tadır. Gelmedi. Başka bir güne talik 
.Parayı aldı. Çarşıdan çinko vesaire leştiği öğrenilmiştir. edilmesini isterim. 
.almak üzere dışarıya çıktık. Şevket İddia makamını işgal eden müd-
beni sokakta bıraktı. Yarım saat son- NİŞAN - Boğos Sarıçyan ile Son deiumumi muavini B. Fehmi Çağıl 
ra döneceğini söyledi ve bir daha da Posta makinisti Aram Emek kızı mütaleasını söyliyerek: 
-Oönmedi. Ben Medihaya geldim. Hfı.- Suna Emek nişanlanmışlardır. - Suçluya son defa kaydiyle avu-
<liseyi anlatınca dolandırıldığını öğ-

1 
1\1 A y 

1 
S katını bulundurmak için mühlet ve-

rendi ve polise müracaat etti. Fh B d TÜRK MA rilsin. Demiştir. 
. M a ar ayramın a - Mahk b - · h ke Bundan sonra dınlenen Bayan e ARİF CEMİYETİ Rozetlerini eme, unun uzerıne mu a 

diba da hadiseyi ayni şekilde anlat- ~-ı.. j meyi Mayısın 30 uncu günü saat 14 
mış, Makbulenin anası Fatma Gül de ill•••••wuu••n•ız•'•"•••••• de talik etmiştir. 

FOTO MAGAZİNİ N 
Çıkacağı Tarihtir. 

Foto Magazin kendi janrında e~siz aylık sa.n'at ve salon 
mecmuasıdır. 8 tablo, 80 resim, 100 aahif e. Son aktualite re
ıim'eri, Yedek Subay, çocuk ve pehlivan resimleri, ayrıca bir 
moda ilavesi . 
Tanmmıt imzalarla edebi, tarihi ve fenni yazılar. 

1 Mayıs ı unutmayı nız. 
., idarehanesi Uçak Basrmevi Cağaloğlu. Tel. 24008 •--

SÜME .. Bu hafta • 
sıneması • 

Zengin ve mütene\'vi programını büyük muvaffakıyetle gösteriyor. 

ARSIN MAL , 
ALAN 

ESRARENGİZ 

KATİL 
Rin - Tin - Tin'in rakibi 

TQrkçe sözlü ve şarkılı KÖPEK TUFFY 
Büyük ve neşeli Şark Opereti tarafından büyük macera filmi. 

ilaveten : Anl<ara'da GUNEŞ HARBiYE ve 

GÜNEŞ • MUHAFIZGOCO kont rol maçları ile 
TEKIRDAGLI HÜSEYiN • KARA ALI pehlivan güreşi .. _ .. ______ .... , _________________ . 

18,30: Çocuklara Karagöz. (KOçük >-
19.15: Türk musikisi ve halk sarkıl 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 20,00: SS 
tıyarı ve arapça neşriyat. 20,15: Türk rııll 
sikisi ve halk şarkıları - Cemal Kdrnll 
clstanbul radyosu okuyucularından) 21. 
Konferans: (Dr. Faz.ıl Haldun, Çocuk 
tıılıkl:m mOtehassısı) 21,111: Stüdyo sııl 
orkestrası : 1 - Rhmcr: Kindertrall 
2 - Michell: Rosen und SchmctterU 
3 - Erno Kostal: Die Rosc Von Graıı•6 
4 - \Vill Meisel: İch Trlnke Au! d 
Wohl. 5 - Knttnlgg: Der Prinz Von Thul 
22,00: Ajans haberleri. 22,15: Ya 
program. 

SENFONİLER: 
20,10 Ldypzig: Senfonik konser, d' 

lenceli program, 

OPERALAR. OPERETLER: 
12,15 Roma kısa dalgası: Bir lirik tY 

peretin muhtelif sahneleri, 14,45 keı'5 
17.30 Ostrava: Operet musikisi, 20.4,: 
Bükreş: Vagner'in "Slegfied., operııst. 
Roma, Bari: Lchar'ın "Dlc Blnuc Maıu11 
operası. 

ODA MUSİKİSİ 
17,U Roma da' d:ılgnsı: Oı.'la TTI~ 

kiai konseri, 20,20 Florans, Nııpoll: .. .. .... 
RESİTALLE~: 1 _ ~ 

17,15 BrOno: Şarkılar, 19,25 ~r. 

Şarkılı rcsltall, 21 Bclgrat: Rus ~. 
kılan, 22 Mnano, Torlno: Şarkı 1<0~ 
seri (Berllnden nakil), 22 Roma it 
dalgnsı: Keza. 

M E l.0E K AL TIN Y AGMURU Fr;:::~co 
_.~ Sinemasında • Zevk, - Neşe - Nefis musiki - Güzel şarkılar - Heyecanlı ve meraklı bir film c' 

Bugün i P E K sinemasında 2 büyük film birden __ _, 

MEŞ'U~ <?EMi ~ DİŞİ TARİAN 
Fransızca sozlU, renklı fılm w Türkçe !'!Özlü, a k ve macera filmi 

.. _______ .. ., Bugün sa at 1 de talebe matinesi ________ _,, 

Köy asilerin elinde kaldığı yedi gün zarfında, o 
kadar mezalim"yapmışlnrdı ki, iç.inde bir iki kişi öl
dürülmemiş tek bir köylü evi yoktu. Köylü sendika
sının reislerini yürüterek kasaba mezarlığına gö
türmüşler, mezarlarmı kendilerine kazdırmışlar. 
Bunlar mezarlnrmı kazarken, o köye sahip olan de
rebeyi sormuş: 

G.AZ BO 
daki teferrüatı o şekilde anlatıyorlardı ki edindiği' 
miz his, bir harp hissi değil, asi kamplarından yııJc1' 
cı, yıkıcı bir rüzgar gibi kopup gelen müşterek alı' 
laki bir cinnet hissi idi. Ortaçağ1arda derlerdi ki, bil' 
zı köylerde hala derler ki, salgın geldiği zaman "llB' 
vayi nesimi" bozulur. Bugün bu söz asi kam plan Jç~ 
hala doğrudur. Bu kamptakiler için öldürmek, tabii 
bir itiyat haline gelmiştir. Falanjistler ve an'ancci' 
ler için sabah olunca, günlük siyasi işlerine başlfl' 
mazdan evvel, hapishaneye gidip on, on iki mahpusıl 
buradan çıkarıp mezarlığa götürmek adet olmuştur· 
Yarım saat mezarlıkta bu mahpuslar üzerinde niştıtl 
talimi yapar, sonra evlerine dönüp çocuklarını öpe'' 
bunlara ahlaktan, aileden, memleketten bahscderıct· 

- Siz, toprak onu sürenlerindir. demiyor musu
nu? Görüyorsunuz ya, size toprak hissenizi veriyoruz. 
Bu toprağı mahşere kadar üzerinizde taşıyabilirsiniz. 

Yanındakiler de ilave etmişler: 

Bu kadar derin kazmaya lüzum yok. Bir köpeği 
gömmek için bu derinlik kafidir. Sonra başlannı da
yamak için baş yerini biraz derin kazmalarını nasi
hat etmişler. 

- Biraz derin olursa, daha rahat yatarsınız. Diye 
vahşi bir merhamette göstermişler. 

Köylüler, ses çıkarmadan mezarlannı kazmışlar. 
İçlerinden biri kaçmıya teşebbüs etmiş. Bunu baca
ğından yaralıyarak yakalamışlar. Zavallının yarasını 

tedavi etmeden üç gün hapishanede acıdan bağırtmış 
lr. Sonra yeniden yakalanan köylülerin kurşuna di
zilişini seyrettirmişler. Dördüncü günü de tekrar me 
zarlığa götürmüşler. 

Köylüler bize anlatırken, boyunlarını bükerek ö
lümün şeklini de izah ettiler. Bu zavallıyı gayet feci 
bir şekilde öldürdüler. Göğsünü nskerlere mutat üze 
re dipçikle değil, silah talimi için hedef yaptılar, hep 

si rüvelvcrlerilc göğsüne, başına nişan alarak saat
lerce güle güle, eğlene eğlene öldürdüler. Sahneyi 
seyreden diğer bir köylüye de gilya bunun mezarı
nı kazdırdılar. Sonra mezarı kazan köylüyü diri diri 
bu mezarın içine yatırdılar; iızerine elbise kesmiş
ler gibi sordular: 

- Bir insanın vücudüne göre kazılmış, değil mi?. 
Köylüyü yeri ölçmek için girdiği mezarda, kıpırda
madan üzerine ateş ettiler, mezarcılara da üzerine 
toprak örtmelerini emrettiler. Mezarcılar üzerine top 
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rak örterken, köylünün mezarın içerisinde halrt de
belendiğini görüyordum. 
Mezarcı dayanamadı, daha ölmediğini haber ver

diği zaman kumandanlan rüvelverini mezarcının 

göğsüne tuttu: 
- Pek çok adamlar dillerini tutmadıkları için a

sılırlar. dedi. 
Adamuz köylüleri bana bunlan anlattıktan sonra 

kinle dişlerini gıcırdattılar; bir tanesi yumruklarını 
sıkarak bağırdı: 

- Ne alçaklık. Kim derdi ki, okumuş bir adam, 
daima centilmen gibi yaşamış bir adam bu kadar 
küçülebilir ... 

Ötekiler ilave ettiler: 

- Harp olsun olmasın, bir insan, bir insandır. 
İhtiyar bir köylü kadını ağlıyarak yanımıza yak-

laştı. Arkadaşlardan birini kolundan çekti: 
- Senyor, şu Madrid hükumetine anlatınız. On

lara deyiniz ki, benim Antonitomu öldürdüler. An
cak önce bileklerini iple bağladıklan için öldürebil
diler. Yoksa o kolunu büktürmezdi. Yavrum, bilek
leri bağlı gitti. Yavrum, benim canımın çocuğu. 

İhtiyar kadın bir çocuk bileği kadar ince olan iki 
beyaz bileklerini yanyana getirdi. 

Antonitomu ancak bu şekilde öldürebildiler. Be
nim oğlum bu derebeylerini parmağının ucuyla öl
dürebilirdi. Fakat bileklerini iple bağladılar. Böyle, 
tıpkı böyle ... 

Tekrar bize çaprastladığı bileklerini gösterdi: 

- Senyor, anlatınız, Madrid hükumetine bunu 
anlatınız. 

Siyahlar giymiş, başını duvara dayamış, beyaz 
mendilini ısıra ısıra ağlıyan diğer bir köylü kadını 
gösterdi: 

- Bunun kocasını da yatağında öldürdüler. Has
taydı, ateşler içinde yanıyordu, kımıldanacak takati 
yoktu. Zaten ihtiyardı. Ben onunla beraber zeytin
likte çalışırdık. Karnını doyuracak kadar gıda al
madığı için, kış rüzgarlanna dayanamadı, hasta düş 
tü. Yatağında oturamıyacağı bir zamanda, efendileri 
geldiler, rüvelverlerle onu yatağında öldürdüler. Za 
vallı adam, yatağında tıpkı bir kuş gibi bir kelime 
söylemeden öldü. 

Bunlan dinledikçe hayretten kendimizi alamıyor
duk. Bu ihtiyar adamı niçin öldürmüşlerdi? Bunu 
öldürmenin kana susamış bir zulümden başka ne 
miinası vardı? İhtiyar kadın bir kelime tufanile bu
nu da bize anlattı. 

- Bu komşunun kocasını öldürmelerinin sebebi 
şudur. İki kış evvel, iki arkadaşile beraber zeytin 
harmanında çalışıyorlardı, gündeliklerinin bir Peni 
arttırılması için patronlarına başvurdular. Fakat bu 
zavallı orada ağzını bile açmamış, köyün en ihtiyan 
diye onlarla beraber gitti. Ötekiler, gençler konuştu 
lar. O ne hakkını isterken, ne yatağında ölürken se
sini çıkarmadı. Tıpkı bir kuş gibi gık demeden öldü. 

Her geçtiğimiz yerde bir cinayetin izini görüyor
duk. Bize kurban edilenlerin, öldürülüşleri hakkın-

Cordoba'dan kaçan bir adam bu hususta bize akıllır' 
ra hayret verecek malumat verdi: "Cordoba'da :ErP' 
titüde çalışan bir profesörün genç asistanını yalt8~ 
dılar. Elinden silahlarını aldılar. Genç ilk buld\l!:'-

!ırsattan istifade ederek hükumet taburlarına kıtı:t; 
Asiler bunu duyunca, intikamını ailesinden aldıltı ıl 
Henüz yeni evliydi. Karısı, altı ayhlC çocuğunu etf\ct 
rirken, evine girdiler. Kadınla çocuğu hapscttil 

Kadına çocuğunu temizlemek, kirli bezlerini .. d:ğ~ 
tirmek imkanını vermedikleri gibi, açlıktan sutu. i" 
silen kadın çocuğunu sınai sütle beslemeye dahi ıı ti 
vermediler. Yirmi beş gün kadınla çocuğu açhktııt 
aç buzağılar gibi bağırdılar. Kadına yirmi dört sııtılb' 
yarım somun kuru ekmek verirlerdi. Çoeuğunull J• 
lcceğini anladıklan zaman, çocuğu yarı ölü bir ;:r 
de annesinin koynuna verdiler, ve günahını ç gıı· 
mak üzere papasa götürdüler. Günahsız k.~~~nı~ıotı' 
nahlarını çıkarttıktan sonra mezarlığa göturup 0 

diller. 
Bize bu mallımatı veren adam ilave etti: r jJ1 
- Bu güne kadar kadın, erkek dokuz bin ka~D tıil' 

san öldürdüler. Sonra bize Cordobadan getirdıği 
gazeteyi gösterdi, hepimiz kapışarak okuduk. } 

(Devamı ı:tı1' 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--o--
TAfııl'ı" hedefi: Haberde, fikirde, her· 
feYde temiz, dDrDıt, eamlmf olmak, 
karlln gazeteal olmıya çalıımaktır. 
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A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

MilletlE'rarası po.o;ta ittihadına dahil ol
nııyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lnra 10 kuruşluk pul llAvesf IAzımdır. 

[_c_O_N_O_N_M_E_S_E_LE_L_ER_l_I 
. 

Sinemada 

iyi ve Kötü 
llemen her çocuk korka geçiri -

Yor: Çocukların sinemalara gitme • 
sine ait bir kanun medisten geçe 
tek mi, geçmiyecek mi? 

kanun layihasının sahibi doktor 
li'uat, dünkü sayımızda çıkan izaha
tında anlattı ki, çocuklann ıinema
)'a gitmekten büsbütün menedilme
si Yolunda bir teklif hatıra gelmiş 
defiidir. Yalnız maksat, sinemanın 
ÇOC:uklar üzerine olan fena tesirinin 
Cirıüne geçmektir. 

Bu düşüncede Çocuk Koruma Ce 
btiyetinin sayın başkanıyle beraber 
01rnıyacak hiçbor vatandaş yoktur. 
bütün mesele ifrata gitmemek ve ço 
'tıklan lüzumsuz yere sıkmamak -
tır. · 

BugQn sinema ç~uklann en ziya
de sevdikleri bir eğlencedir. Zaten 
•arısürden geçmekte olan fi1mler -
~en çoğu, çocuğa zarar vermek şöy
f~ dursun, maliımatını genişletecek, 

1~kri olgunluğuna hizmet edecek ah-
a.ki kıymetler öğretecek filmlerdir. 
h 'Bu arada hiç şüphe yok ki, çocu-

.. sefahatle, serserilikle, suçla yüz 
toı ed k hl"k t · l·~· · bo ece , a a ının emız ıgını 

1.
1 
ıacak, fena itiyatlar uyandıracak 

• ~ llller de vardır. Bunun çaresi, san
lı! r heyetinde bir terbiyeci ve bir si
l r doktoru bulundurmak ve çocuk-
lltın .. 1 . 

le . eormc erınde zarar olan film
rı · t' ~ ıp ıdadan ayırmaktır. 

l .. ı>ı 
ow . ••-.- "'··-·· u .. uu::a" ÇOCUK Ka 

te . edılrnesi iptidadan yasak edilin-
tıl ış tabii bir ıstıfa geçirir. Sinema-ar 
.... ' Çocuklarla beraber herkesin t!>Ol'eb'l 
ler 1 eceği yolda temiz, güzel film-
11.ırı ayırmayı ve getirmeyi tabii bu
fiJll'ı~r .. Böylece ~ocuklar yüzünden 

11. f!rın unıumi seviyesi yükselir. 
nern•çhir memlekette ayrı çocuk ıi
da ;ıa~ı Yoktur. Fakat sinemalar 
'}> aJ 8 ıhtısas istidatları &'Örülüyor. 
lliştıı havadis filmleri \'e bilıiyi ge 
Cöstetecek seyahat ve saire filmleri 

eren h • b" . . 
ltıerı h ususı ır ne\'I smema he-
~lde er memlekette kuruluyor ve 
~erııı°hte~ Yolda rağbet görüyor. 
de b eketımlzin büyük ~ehirlerinde 
bt• .. u Yolda sinemalar açılması veva 

"YCUt • " 
..... b .. sınemaların tecrübe için ara 
l'f te oy)e Programlar tertip etmele

lllennj edilecek bir teYdir. 

* Giireıte Geriliyoruz 
tston . 

fe11, b' ~a güre§ müsahakalannda 
•!ilde ; 1~tihan geçirdik. 1936 sene
~'" Q U erl~nde bir dUnya birinciliği, 
ı.nnı ç ncülük, bir dördüncülük ka-

1ftık B CflJtiltJe · u defa yalnız bir ilçUn-
0ntıııu k kaldık. 1928 de 21 güreşten 
ı, CQ •zanan Türk takımı bu sene 
~tı.~e:~n Yalnız dördi.inü kazan -
d'(I 1sbet yarıdan dörtte bire 

't ştUr 
1 1llet) • 
'" erarası bir imtihanda gerf-

Mısır hükumetinin Roma S&

f iri, İngiltere - İFılya k~ 
nuşmaları neticesinde hazırlanan 
anlaşmada Mısırı alakadar eden 
kısımları imzalamakla, 2000 yıllık 
fasıladan sonra Mısırın müstakil 
bir devlet olarak milletler ailesine 
girdiğini gösteriyordu. Fakat bu 
hadise de bir başlangıçtan ibaret
tir. Çünkü önümüzdeki yıllar için
de Mısır çok mühim inkişaflara 

sahne olacaktır. Üç partiden mü
teşekkil bir grupa istinat ederek 
Mısın idare eden Başvekil Mehmet 
Mahmut Paşa vaziyete hakim, sağ 
lam bir hükumet kurmuştur. 

Mısır bundan böyle bilhassa dört 
nokta üzerinde çalışarak miIJi bir 
p18nı tahakkuk ettirecektir. Bu 
dört noktayı Mısırın en yüksek 
mevkili ve nüfuzlu, bir şahsiyetin
den öğrendim. Bu dört esaslı pla
nın tahakkuku belki de elli sene
lik bir iştir. Fakat bu plan sayesin
de Mısır, kendi yağıyle kavrulan 
bir endüstri memleketi olacak ve 
ağır sanayi ile fabrikalar kazana
caktır. 

Dört aaslı pliin : 

Mısır, Yakın Şark memleket
lerinin din ve kültür bakı

mından başı sayılır. Mısır istrateji 
bakımından çok mühim bir mev
kide bulunduğunu ve tek başına 
garbin iktısadi veya askeri teca
vüzüne karşı gelemiyeceğini anlı
yor. Mısırın Ingilterede tahsil gö
ren, fakat fıtraten Şarklı olan lider 
leri, bir garplinin ümitlerini ve bir 
şarklının ruhunu tatmin eden bir 
plan hazırlamışlardır. Gerçi bu 
plan neşrolunmamıştır, hatta bu 
plandan alenen bahsolunmuyor, fa 
kat alakadarlann hepsi de bu planı 
çok iyi tanıyor. Bunların çoğu ile 
buluştum ve konuştum. 

Planın dört esası şunlardır: 
1 - Mısır Kralı, ihtimal ki eski 

Osmanlı padişahlan gibi Halife ~ 
lacak ve Akdeniz sahillerinde ya
§ıyan müslüman milletlerin lider
liğini üzerine alacaktır. 

2 - Mısır Prenseslerinden bazı
lannın Arap Prensleri ve Krallarl 
le evlenmeleri çok muhtemeldir . 

3 - Türkiyeyi örnek tutarak 
3,000,000 luk kuvveti olan bir Mı
sır ordusu vücude getirmek. 

4 - Yukarı Mısırdaki demir ve 
altı,n kcıvnaklıırını hıılmalc ve i~lot 
mek, eıektrik istihsali için Yukan 
Mısır şelalerinden istifade etmek, 
ve ağır sanayii bu şekilde kurmak 
ve inkişaf ettirmek. 

Halkın dü,üncesi: 

K ahiretle altı hafta kalarak 
halkın vaziyetini yakından 

tetkik ettim ve bu sırada Başvekil 
ve bütün nazırlarla, eski Başvekil 
ile ve bir selefi ile, iş adamlari1e 
ve Fellahlarla görüştüm. Saraya 
girdiğim gibi çamurdan yapılma iz 
belerde de dolaştım. 
Mısırda hüküm süren sınıf, uzak 

gören kimselerdir ve Mısır, barışı 
sever bir memlekettir. Fakat bu 
memleket bir mücevher kadar kıy
metli olduğunu takdir ediyor. Şark 
ile garp arasında istratejik düğüm 
noktası bu memlekettir. Dünya de 
niz seferlerinin yarısı, bu memle
ketin sulanndan geçmektedir. 
Konuştuğum çok yüksek mevki

li bir Mısırlı şu sözleri söyledi: 

"Mısır Kralı, müslümanların ha 
lifesi olmalıdır. Mısır, Yakın Şar

kın din ve kültür lideridir. Mısır 
ile diğer Arap memleketlerinin is 
tikbali ancak en sıkı iş beraberliği 
sayesinde temin olunabilir. Bu iş 

beraberliği rabıtasını ise din temin 
etmektedir. Çünkü bu sayede ka
bile düşmanlıkları, hudut ayrılık-
ları, lehçe farkları bertaraf olu
yor." 

= l'~ ~ bir şeydir. Böyle bir gidi
b •ıto..: •rrıayız. Güreş eski bir mil
e!1')elli lıluzdur. Sağlık bakımmdan 
d e11 

1 
il inkiıafına en çok hizmet 

Meltlıeden bir Jer• : 

·~~ ~..:::ur .. Eskiden dünyanın 
l litJt Ribi a gıden pehlivanlanmız 
)tti'tıllu iab kuvvetli,, sözüniin doğru 
0tllltdı at etnıiye mu\•affak olu-
Şı . 

·~le llldi dtiıı 
111ii ı'l Yanın her verinde spor 

~ u eru . . 
llı.L 5tU11ıu- .~or. Bır milletin kuvvet 
"'••• gurı .. ve 111nd, İsb u, milletlerarası spor 
lıflt::::ba~tt:t ~debilecek bir kuv\'et 
»tı1., ltıillet· ulunan vatandaşlar, 
L .rOtl- ırı ae ·ı· 
Qı ....... ~· ld veı 1 mevkiine çık 
ttııı ~•rnaa et~ .. kendilerine milli 
heti lltı)'• ile lozüyle bakılıyor. Bü 
d eı:ıı tlerke b' . ' ıre Ço}( he . n, ızım eskiden 
l"tıı•> ti Jt.ırrı. ııırn.edijimiz bir ıaha 
lete ç •t. fieheprtıızı süktinetle karşı-

ııe:~ b11ırn.~t•rrıalıyu;.Bu aebep 
h>'cte 1Yıa. 

il e"Yel de iradesizlik 

Dikkate değer bir nokta buse 
ne, Mekkeye giden hacı

lardan çoğunun deve sırtında, ya
hut yaya değil, otomobil ile hare
ket etmiş olmalarıdır. Bu seyahat, 
hiç bir çeteyi barındınnıyan yol
larda yapılmış, hacılar, ağır sayıl-

v~ ferağat noksanı ile ~arpışmak 18-
zımgelecektir. 

Milletlerarası bir miisahaka -
da üstünlük kazanmak, tesadüfe 
kalmış bir şey olamaz. İstidatlı bir 
vücut sahibi vatandaş, kendi bünye 
sini adeta milli bir emanet sayarak 
kuvvetini korumayı. iş edinmeli, fe 
ragati, itinayı göze almalıdır. Her 
şöhretin bedelini fedakArlık şeklinde 
ödemekten ba§ka çare yoktm. 

TAN 

Bugünkü Mınr ordunınun Mınr ~ünde yaptığı son manerJralardan bir görünüı 
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M\))!i''tm:~ 
Muallimle Talebe 
Münasebeti iJo · l. . 1Y 
Yazan: .SABiH A ZEKERIY A 
Mekteplerde arada sırada mual -

linılerle talebe arasında anlaşmamaz 
hklar meydana geliyor. Bu yüzden 

talebenin muallimine karşı hürmeti

ni kaybettiğini görüyoruz. Acaba ço 

cukları muallimlerine karşı hazan 

terbiyesizcesine, hazan küstahçasına 
hareketlere sevkeden amil ve amil -
ler nelerdir? 

Çocuğu ifrat hareketlere sevke -
den bu amiUeri düşUndüğümiiz za -
man ilk akla gelen çocuktaki tered

di, dejeneresanstır. Ne şartlar için
de oluna olsun hocasına karşı her 
türlü ahlak ve insanlık hudutlannın 

haricine çıkan bir çocuğun evveli §U 

urundan, sonra da ahlaki inkişafın-

MISIR 
' Yeni Bir 

dan şüphe etmek lazım. Bundan baş 

ka çocuğu ani ve ifratlı hareketlere 

sevkeden amiller vardır ki, bunlar 
üzerinde durmalıyız. 

Sınıflar kalabalıktır. Yetmiş tale
beyi okutmak mecburiyetinde olan 
bir muallim, her çocuğun dimağt, 

ahlaki inkişaf ve temayülleri ay -
n ayn meşgul olamaz. Bu sebeple 
inkişaf istidadı olan birçok talebe -
nin, istidadı nispetinde semere ver
memesi, geriye kalması da bir zaru-

istikbale Hazırlanıyor 
~' 
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mıyacak ücretler vererek köylerde 
yatıp kalkmış, ve hiç bir yerde a
ğır bir vergiye tabi tutulmamışlar 
dır. 

Hacılar Melekeye vardıkları za
man kamp kurmak için kolaylık
lar görmüş, zabıtanın her yerde 
emniyeti tesis ettiğine dikkat et
miş, ve bu sene içlerinde pek azı 

ölmüştür. Bütün bu işleri Mısır i
dare etmektedir ve Mısır bu çalış 
malann neticesini beklemektedft. 

Son zamanlarda bazı Arap prens 
Jeri, Mısır Prenseslerile evlenmek 
istemşilerdir. Çok geçmeden bu iz 
divaçlar tahakkuk edecek ve bu sa 
yede Arap devletleri biribirine bağ 
lanacaktır. 

1 ı··········~·······················:················ı 
f ÇOCUK vo SiNEMA i 
...................................................... ! 
Sinemacllarımız 

Ne Düşünüyorlar? 
rKırkluell mebuıu doktor Fuat Umı• 

yı"• çocuk ılnemaeı"ı ılt kınunf teklifi 
hakkındı verdiği luhıt, dDnkD Ayımızda 
çıktı. D!ln de elnemacılar ntmı"a gazete· 
mlze •ı•ilıdıkl yazı g5nderllmlıtlr. Bu me 
eele, heme" her allede ve her vatandaftı 
ıllkı uyı"dıracık bir mahiyet ve ıUmul 
dedir. M U"ıkı,ayı lhtlyıcı vardır. Bu"u" 
içi" elnemacıların dilfD"dDklerlnl de .... 
ilıyı geçiriyoruz:) 

"16 yaşından ufak çocuklann 

sinemalara kabul edilmesi mesele

sinin, Büyük Millet Meclisine ve
rilen kanun layihasından sonra 
Matbuatımızda da izah ve müna
kaşa safhasına girdiğini görüyo
ruz. 

Bu mesele hakkında lehde ve 
aleyhde birçok yazılar çıkıyor. 
Dün ve evvelki gün biri Bayan 
Sabiha Zekeriyanın biri de Bü
yük Millet Meclisinde bu teklifi 
yapan Doktor Fuat Umay'ın ya
zılan çıktı. İkisini de dikkatle o
kuduk. Esas itibarile 16 yaşından 
ufak çocukların görmemesi lazım 
gelen bazı filmlerin mevcut bu
lundul'unu, biz sinemacılar kabul 
etmekteyiz. Ancak bizim mesleği
mizde de bazı realiteler vardır ki 
bunlan, yakinen alakaları bulun
madığından kıymetli Saylav ve 
muharrirlerimiz bilemezler. Mes
leğimize ait bazı yanhş ifade ve fi 
kirlere dayanarak bu hususta çı

karılacak bir kanun, bü~·ük şe
hirlerde çocukları, ki.içlik şehirler 
de ise büyük kü~ük biitiin halkı 
sinemadan mahrum edebilir. 

Bizde de çocuk sinemaları aç
malıdır,, diyenlere karşı şurasını 

açıkça kaydedelim ki bugün Av
rupa ve Amerikada ne çocuklara 
mahsus açılmış çocuk sinemaları 
ve ne de çocuklar için yapılmıı 
film vardır. 

Doğrudan doğruya ç~uk filmi 
diye sördilğümüz, yalnız birkaç 

Bus filmine inhisar etmektedir. 
taca yapılmış birer propaganda 
Fa!'at bunlar o kadar ince ve us
filmidir ki hiçbir h1111usi teşebbüs 
sahibinin memleketimize getirt
meyi, hatti hatırından bile geçi
rebileceii dfitünülemez. 

"Bizde çocuk sinemalan açıl
malıdır,, denilirken bu sinemala
rın hiçbir zaman ve hiçbir veçhile 
masrafını örtecek basılit yapa
maz. Bu tetebbüsü bir devlet mü
essesesine yüklemek istense bile 
bu nevi bir sinemanın aenede ihti
yacı olan a11rari kırk filmi değil, 

hatti dört, bet film bile bulunma
sı imkan dahilinde değildir. 

Nitekim Ankarada belki bu ga
yelerle Çocuk Koruma Cemiyeti
nin yaptırdığı yeni sinemayı, bun 
dan daha on be1 gün evvel, Anka
rada sinemalar işleten bir şirkete 
vermesi bu fikrimizi ve kanaati
mizi teyit eder. 

Şu on beş sene içinde gördüğü
mi.iz filmleri göz önüne getiriniz. 
Hiç kötülüğün, fenalıtın, ahlak
sızlığın mükifatlandığını, hırsız
ların ve canilerin cezasız kaldığı
nı gördüler mi., Çocuk moralinin 
hırsızlık ve caniliğin cazip görü
nen şekilleri üstiinde kaldığını id
dia etmek doğru olabilir mi? Za
ten memleketimizde ııskeri heyet
ten, DahiJiye ve KültUr Bakanlığı 
mümessiJliklerinden, emniyet \•e 
matbuat müdiiriyeti murahhasla
rından mürekkep kıymetli bir san 
sür heyeti vardır. Bu münevver 
ve kıymetli zevat memleketimiz
de hangi filmlerin geçip geçmiye
ceğini, çocuklann ne gibi fimle
ri ıöremiyeceğini takdir edebilir
ler. 

Çocuklann sinema yasağı tabak 
kuk ettiği takdirde birçok sinema 

[Devamı 6 ıncıd.aJ 

Mınr orJıuu J 

MıSU' ordusuna gelince, bir İn 
giliz askeri heyeti Mısır or

dusunu terbiye etmekte ve hazır
lamaktadır. Mısır çölünde yapılan 
son manevralar bu memleketin 
gördüğü en geniş ölçüde idi. Libya 
çölü tarafından bir taarruz vukuu 
ihtimaline karşı yapılan bu manev 
ralarda tanklar. tayyareler, hecin 

alayları, piyade kolları ve bedevi 
askerler kullanılmıştır. 
Manevraların sonunda demin 

mevzuu bahsettiğim Mısırlı bana 
şu sözleri söyledi: 

"Asker ihtiyacımız çok geniştir. 
Üç milyonluk bir ordu hazırlamak 
istivoruz:. Mıs.ırlılar._cölde doJiup 
büyüyor, ve bir avuç hurma ile ka 
naat ediyorlar. Mısır büyük bir or 
duyu kolaylıkla ve çok az masraf
la kurabilir." 

Ve ilave etti: 

"- Bugün bir hava kuvveti ya 
ratıyonrz. Çöl, uçuş tecrübeleri i
çin en mükemmel yerdir. Elli mil-
lik ufuk daima açıktır. Yere kolay
lıkla inmek mümkündür!" 

Demir ve elektrik: 

y ukarı Mısırdaki Asvan de-
mir kaynaklan, çok mü

him sayılıyor. Burada 300,000 dö
nümlük bir demir sahası vardır ve 
madenin yüzde 63 ü halis demir
dir. Hükumet bu madenin imtiya
zını Habip Nesim adında bir Mı
sıslıya vermiştir. İmtiyaz 194l de 
son bulacak ve ayni yıl içinde Mı
sırdaki İngiliz memurlan da bu 
memleketten ayrılacaklardır. 

Almanyanın Ottowolf müessese
si Mısırdan aldığı demir mukabi
linde 3 milyon isterlin kıymetinde 
makineler vermektedir. İki tarafa
rasındaki mukavele bu ay nihayet 
bulacaksa da yenilenecektir. İmti
yazın sahibi olan Mısırlı, memle
ket içinde 6 milyon isterlinlik bir 
sermaye toplamıya çalışıyor. Fa
kat henüz bu sermayeyi toplaya
mamıştır. Hükumet, bütün bu te
şebbüsleri sükunetle takip etmek
tedir. 

Kral Faruk, geçenlerde bu demir 

havzasını ziyaret etti ve buradaki 
çalışmalara alakadar oldu. 

Demir havzası Asvan seddlne ya 

kındır. Bu sed 500 milyon ton su 
ile doludur. Ve buradan elektrik 
istihsali mümkündür. Bu işin ta
hakkuku ve ağır sanayiin kurul
ması. Mısır için büyük bir nimet 
teşkil edecektir. 

Burasını kuJlanarak bütün Mısı
n elektrikle aydınlatmak, demir 
ve çelik istihsal etmek, fabrika 
lar kurmak ve Yakın Şarkı demir 
den yapılan herşeyle beslemek 
mümkündür. 

Yakında Yukan Mısırın çölleri 
ağaçlarla değil, fakat fabrika ba
calariJe şenlenecek ve Kleopatra
nın gemilerini taşıyan nehir yeni 

ret olur. Muallim her çocukla ayn 
ayn meşgul olabilse, çocuğun isti -
datlannı keşfedip inkişaf ettirebildi 
ği gibi, kötü temayüllerini de keş -
fcdip bunlann ıslahile meşgul ola -
bilir. Bundan başka çocuklar sıhhi 
bir muayeneden geçtikleri gibi, di
maği ve nıhi bir imtihandan da geç
melidirler. Çocuğun ıireceği sınıf 
yalnız ders notlarına göre değil, ka
biliyetlerine göre tayin edilmelidir. 
Dimağen geri kalmış bir çocuğun ze 
ka itibarile ileri çocuklarla ayni sı
nıf ta, ayni dersleri görmesi, bu ço
cukların inkişafına en büyiik mani
dir. Bir kısım çocuklar vardır ki, bun 
lar dimaği faaliyetlerde istidat gös
termez, daha ziyade umumi faali -
yetlerde iatidat gösterirler. Bu :isti
datlan ke;,fedfp ona göre istikamet 
vermek lazım. 

Kalabalık sınıflarda böyle ince bir 

elekten geçmiyen çocuklar, sınıfla -
rında kalınca, en büyük düşman mu 

allimi görüyorlar. Ve çocukla mual
lim arasına giren düşmanlık birçok 

feci hadiselere sebep oluyor. Bun -

dan başka ailelerle muallim arasın
da da bir husumet doğuyor. Aile -

ler çocuğun bu geriliğini muallimin 
ona karşı beslediği bir gayze atfedi

yorlar, çocuğu iyi istikametlere sev
kedecek yerde muallime karşı husu
mete sevkediyorlar. Muallimle aile -
ler arasındaki bu anlaşmamazhtJ 

izale için de bütün medeni memle
ketlerde giinden güne ilerliyen, mu

allim ve ebeveyin cemiyetlerini yap 
mak lazım. Bu suretle muaUim aile 
lerle temasa gelip çocuğun mektep

teki nziyetini ailesine bildirdiği gi
bi, çocuğun evdeki vaziyetini de aile 

sinden öğrenmiş olur. Bu suretle iki 
tarafın anlaşmasiJe çocuğun inkişa

fına daha salim bir yol verilmiş 0 _ 

lur. Ziyaretçi muallimin bu sahada 
yaptığı rol çok büyüktür. 

l\lckteplerde bazı feci hadiselerin 

önüne geçmek için, evvela, dejene • 

resans istidadı gösteren çocuklan 

ruhi ve dimaği bir imtihandan ge -

çirmek, geri çocuklarla, zekileri a -
yırmak, ayn tedrisat yapmak, mu

allimin çocukla daha fazla meşgul 
olabilmesi imkanlarını vermek, ev
le mektebi birleştirmek, lazım. Bun
ların hepsi belki de bir hamlede Ya
pılınası mümkün olmıyan şeylerdir. 
Mesela sınıflann kalahalık olması 
bir zaman için zaruridir. Fakat zi-
yaretçi mua11im1ikler tes'ısı· 1 . • nnıa -
hm ve ebeveyn cemivctl"rı' h" . ~· '"' . ru ı 
ve dım~':ı muayene bunlar bugün de 
yapılabıhr. Zannederim m 1 • 

"'h' ese evı 
mu unsen;ek ıslahı çarelerine d h 
süratle yürüyebiliriz. a 1 

bir servet ve kudret kayn ğı t 
k'I a eş-

ı edecek, çelik gemileri taşıya
caktır. 

Mısır, istikbale doğru h 1 ]arı .1 li ız ı adım-a ı er yor. 
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i Btlfl'elıil B. Celôl Bayar ve Hariciye Vekili B. Riiftii Aras, Bek& öt•• -
iiçpnJenberi J,,.ı oe miittelilı Yanani•tarnn rnüaliri balana- ıyen U 1 Tekirdağlı 

Önce Güreşmek 
istiyor 

70rlar. Velıillerimwn bu ziyareti, Ao"'fll ınemlelıette Tiirlı • Topaaede Medrese sokaluıda 40 i 
Yanan Jostlafrı lehimle büyiilı oe Mmİmİ taaleiirafa oaile aamaralı evde oturan Hamdi Meh- 1 

' vereli. AfGlulalıi raimler, AtinaJa 7QP11an 6iiyülı ütilrbal met Perol yazıyor: • 

1 
m...-imimlen mulatelil İntıbalan tabit Jiyor: "Maharim; altı evlit babası iken $ 

baaları topraia gömdüm. Yedincisi i 
Ağırsıklet serbest gül'efÇilerimiz-

1'1i!ı!!!!!llı!i!ii!!!i!!!i!!!!!!!!!!• • •!!!i!!i!!!i!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!i!!!!i!!ll olaa 8 aylık yavrum Mahmure dahi ! le boy ölçüpnek ii7.ere ild ecnebi peh 
livanın f9hrimize geldilini haber 
vermiştik. Dünkü niilhamızda gelen • 
frenk pehlivanlarının dereceleri bak 
kında biraz malumat verdik. 

Dün matbaamıza Türkiye batpeh • 
livanı Tekirdağlı Hüseyin geldL Bu 
sefer de Tekirdağlı pkiyetçidir. Is- • 
tanbula gelen ecnebi peblivanlarile 
ilk veya ikinci güreşmek meselesi 
Tekirdağlı ile Milliyim arasında ek- • 
aeriya münakqa mevzuu olmuştur. 
Bu defa da böyle olınUf.- • Hüseyi ndiyor ki: 

"- Ben geçen hafta meydana 
9Jktıjım vakit, gelecek ecnebi pehli- • 
vanlıtrla galiplerin k&rfllapcağı ilin 
edlldl. • Kara Aliyi yendim. Şu halde ga
lipler arasında bulunuyorum. Neden • 
dolayı beni bu haftaki giireflerden 
mahrum etmek fltlyorlar. Bu ne ta
lidir ki, her yerde karpma çıkar. • 
Parise giderim. gürepnek isterim or
pnizatörlerin işine gelmez. Buraya • 
gelirim, ecnebi pehlivanlar gelmişler 
dir. Ben de ilin edilditi gibi ıalip 

vaziyetteyim. Yine bqkalarmı ben- • 
den evvel güreştirmek isterler. 

Bunun 1ebebinl sordum. Verdik- • 
teri cevap tudur: 

Gelen ecnebi pehlivanlann dere
celerini halka anlatmak lbımdır. E- • 
leı' sana llyık olduklannı isbat e
debilirlerse, 90nradan Rninle tutu- • 
pcaklardır. Eğer Müllyime yahut 
Kara Aliye yenilinıe, ayannda ol-
madıktan meydana çıkmıf olur. • 

Bu sözler akla sığar mı? Madem 
ld frenklerin derecelerini anlıyacak • 
1armıf, benimle tutuftursunlar, kar
pmda dayandıktan dakikalara ve 
güreşlerine göre kıymetleri belli o

Celal Bayca, ütuyonda lmmanJanlGT tarafından ıelômlamy. 

• lur. Benden evvel bafltalarile tutu.
tur da yenilirlerse ben güreşsiz kal- • 
DUf olurum.,, 

TAN: Btlseylnln ~ aldıiı • 
:am .asıe•ne laak nrmemü kaWl 
delildir. Fakat Wr tutJaı Orpalsa.. 
tirler Btlseybıin itti~ .,..n71 • 
laesaplarına uygun bulmazlar yahut 
ta çok yflksek sörBrlene, hlsılatm • 
taksimhai teklif ettlklerl takdmle ka 
'bal etmek vuiyetl hhıl olur. 

Çjlnldl onlar da Btlleybae dl1e1tl- • 
Urler ki: 

"Evet HD shlerfnde hakbaın. Fa • 
bt, biz frenk pelıllvanlanna epeJ' 
701 murah ve tlcret verecellz. Ba 
parayı bir sflrete taksim ettikten •ara ıerfye kalacak miktan pa1ı.
... Uirls. Yoksa senin lstediiin b · • 
ar para verirsek hinlat ihtimal n
ıeeeiimis pehlivanlık iieretleriala 
tlçte Ddsini kaP17amaz n • 

Der pyde bir mal ve ldet nnbr. 

B"fl'elrilimü, Elz.on aalrerlerine iltilat ediyorlar 

Glnt lstlyen pehlivan hlulat )1la • • ~--"'···--"' 
...._. ekseriya kabal eder. 

Futbol: 

Giineı Bu Hafla 
Oynamıyor 

• 
• 
• 

l'enerbahçenin Mnıl Kflmeclen ~ • 
bn1muı üzerine yerine konulan altı 
klip muhtelitbıln bu hafta J'ener
'bahçe yerine Günefle müsabaka yap • 
malar icap ediyordu. Fakat, bu dhe-
tl Günef klübüne bildiren mmtab 
teblilbıe, Günet Jdübü ret cevabı 
wrmi§tir. • 

• Tiirlı •caetecileri Atinaıla Mat,,_, Naın ile birtıratla 

bar için de eldeki mevzuat müsait KIRIKHANDA: 
delildir. 

Fenerbaht• Aaliaraya Gitti Çocuk Bayramı 
Futbol Federasyonunun verdili Neıell Chftl 

-• 
hutalanarak tedaviye rağmen bir tür : 

. -iti kurtulamıyarak ZS-4-938 tari- j j 
lüade saat dörtte öldü. Bu yavrumu -

• bir an evvel defnedebilmek için, ,
1 i 

mensup bulundufum Galata nahiye • 
• tabibine mtlrHaatla muayenesini ve 1 ! 

mezar kAtıdı vermesi ricasında bu • i 
• 

lundum. U:ınm uzadıya sordu; bu ço- 1 
cujua hatalılı ne idi, hangi dokto- E 
n tedaYi ve muayene ettirdin, ora- S 

• dan bana bir kliıt getir, sonra sana = 
mluade vereyim, dedi. Doktora git- ! NAPOLI AŞKI • 
tim, rapor veremlyeceiini ancak men ı 
ıap oldutam belediye doktoruna mü E 
neaatım lhım seldijini aöyledi. 

• "Muayene etsin, ona göre sana ki -
1 
İ Çeviren : Faik IERCM_EN 

iıt venin" dedi. Akaretlerdeki ço- 11.1tınrnnınnnnttn• • •ıı•••••••• 
• cuk doktorunun bu ihtarı üzerine J stridye ve diğer mezelik de musunuz?. Strada della Marinella 

tekrar Galataya geldim. Mesele)i ar- niz hayvanlan satardı. Es- daki balık tüccannın muhuebeci 
aettlm. Beni Adeta tahkir edereesi- mer teni, siyah gür saçlan, ve ca- al .. Epeydir pefimde dolapyor. Yilz 

• •: "Herif, ha)rdi but'IUlan .. Doktor - na yakın güzelliği seyyahlann na- verişimden herhalde çok memnun 
du muayene Uiıdı cetirmedea sa- zanna çarpmaktan geri durmazdı. olacak .. 

• na izin vermiyecefim,, dedi. Bir gün bir İngilize epey şeyler - Gördün mü?. İşte bu mükem-
Ve beni makamından kovdu: "Bay sattıktan sonra yanından geçiyor- mel.. Bak aonu ne güzel bitecek. 

•i dıfarı cit, defol . .,, dedi. Ağhyarak dum. Bana: Ben de bu akf&Dl orada bulunaca-
• Galata nahiye müdürltiğibıe gittim. - Ne olur, beni La Dorade lo- ğun ve senin muzafferitini seyre-

Nahi7e müd8rU biri' için dıflll'I çık- kantasında bekleyin!. Tablayı e- decejim. 
• llUf. Nahiye mtidilrlilğü katibi dok- ve bırakıp geleceğim. Bir gönül • • • : : : : : : : : : 

tora telefon etti. Bu katip iyi kalpli işi için size danışacağun. dedi... • 

• 
bir insandı. Fakat, doktor ısrar edi- İnanmıyan bir çehreyle gülümse G azlnoda bir iki müdavhnden 
Yordu. Otadan Beyoğlu kaymakamlı- diğimi görünce ilave etti: bqka kinJae yoktu. Gife 6-
iına slttim. Meseleyi anlattım ve at- - Ne zannediyorsunuz, göğsü- nünde, bir levanten armonik çalı-

• Jadun. Çtbıkil, yedinci evladımın bu mün altında kalp yerine bir taş ta yordu. Sekizi on geçe Marta arka-
feel llubetine dayanamadım. Mala- pmıyorum ya... amda kırmızı saçlı, zayıfça bir _. 

• 
terem kaymakam çok alaka gösterdi. Deniz kıyısındaki küçük lokan- damla içeri girdi. Herhalde, muha-
Çoeufu tedavi eden Beşikta,ta Aka- taya gidip oturdum. Denizin küf ko sebeci bu olacaktı. Eliyle gizlice be 
retlerdekl doktora telefonla sordu ve kusu bulunduğum yere kadar ge- ni se1'mlıyarak pek uzağımda ol-

• aldıtı cevabı aliladarlara bildirdi. liyordu. Nihayet Marta göründü. mıyan bir masaya oturup yemek-
Bu emir üzerine hemen müsaade ki- Bir Şyanti ısmarlıyarak içini dök- lerini ısmarladılar. Sekiz buçula 

•• ğıdı verildi. Ertesi günü saat 18 da miye başladı: doiru gazinoya, Akdenizde bir ay 
ölen çocuğumu defnettim. Fakat, ö- - Düşününüz dostum, tutul- lık seyahatten IOIU'B karaya ayak 
lilstl ylnni dört saat evde bekledi. Bu dum. İliklerime kadar tutuldum. basanlann duyduiu sevinç içinde 

• doktorun acaba vazifesi nedir?. Bir Yolcu vapurlannda çalışan bir ge üç adam girdi. Patron onlan g6-
muayene zahmetine katlanmamak ı- miciye abayı yaktlpı. Güzel bir de rünce: 

• çln vatandaşlara bu kadar müşktllit likanlı ... Böyle uzun boylu, geniş. 
pkanyor, hakaret ediyor, kovuyor. (diyerek eliyle havada kocaman 
Halkı temsil eden bir makamdan bir şekil çizdi). yirmi altı yaşında .. 

• •Un ••ıl kovabillvor! A 1A1ntd••'•- İakenderiye yolunda ifliyen bir va 
nn nazari dikkatine arzederim.,, puraa çauşıyor. ueçen sene yazın 

tanıştık. İkimiz de sahildeydik. De • 
• OKUYUCU 

• Mektupları • 

1 -···--.. 

nizde yüzen bir Amerikalı bdmı 
bana göstererek, "siz bunun pbi 
yüzer misiniz!" diyince: "ben on
dan hem daha güzel, hem de daha 
hızlı yüzerim" diye cevap verdim. 
Hemen bir kabineye girdim, so
yunmamla denize atılmam bir ol-

• Cezayı Hak Etmit du. Amerikalı kadını bir çırpıda 
2841 numaralı otomobil sahibi ve 3143 altı kulaç geçtim. Denizden çıktı -

sicil numaralı Mürtaza yazıyor: ğım vakit ısınmam için bir bar-
• .. 28 Nisan 1938 tarihli gazetenizin oku- dak Asti teklif etti. Astiden sonra 

7Ucular sütununda "bir ıoförün 1ikAyet1" 

' • lle!'levhalı yazıyı 1U eekilde düzeltmenizi 
. rica ederim: 

Sah l(lnQ saat 11,55 te Bankalar cadde 
• ıdnde Sümerbank 6n0nde duruyordum. 

Bu sırada mot6rlQ bir sivil memurun ıe-

• 
lerek yalu f'8al ettllim için haklı olarak 
hakkımda bir zabıt tuttu. keyfiyet bun
dan ibarettir.,, 

· ------------------• Çocuk ve Sinema 
(Ba,ı 5 inctdeJ 

• lana, bilhassa küçük tehirlerdekl 
küçtlk ~nemaların kapılarını ka-
patacalı fÜphesizdir. Çünkü ls-

• tanbul, Ankara, tzmir gibi büytlk 
phirlerimizde oldutu gibi küçük 
phirlerdeki sinemalar da yalnız 
Cumartesi ve Pazar günleri it yap 
makta, sair ctınler masraflarını 
bile çıkaramamaktadırlar. Cumar-

• 
• tesi ve Pazar günleri ise sinemaya 

gelen halkın hiç değilse yarısını 

çocuklar veya çocukları hatırına 
linemaya gelen aileler teşkil et
mektedir. Böyle bir yasak hele kil 

bir yemek.. Yemekten sonra sine
ma.. Sinemadan ötesi de malum .• 

- Marie'cijim bu küçük aşk ro 
manı iyi baflamışa benziyor. 

- Hele sonunu bekleyin!. Sevgi 
lim yani Reppo o vakit mezundu. 
Biribirimizi her gün görüyorduk . 
Sevişmemiz son haddini bulmuştu. 
Yazık ki bu tatlı zamnalar çok sür 
medi. Reppo tekrar işine döndü. O 
güzel sadakat yeminlerine karşı 

bir kart postal, bir selAm bile yol
lamadı. 

- Gözden Irak olunca ... 

- Evet, amma ben öyle kullanı-
lıp ta bir kenara atılacak paçavra
lardan değilim, şimdi bana bir akıl 
verin. Repponun gemisi bugün öğ
leden sonra geliyor. Reppo geldi
ği zaman hep Delle Sireno gazi
nosuna gider. Bu akpm saat se
kizde mutlaka ordadır. Benim bir 
tabanca alıp ... 

- Hadi vazgeç deli misin?. Sili
hı bir yana bırak! .. Öldürüp te eli
ne ne geçecek ? Deliğe tıkılmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

- Hot geldiniz tosunlar, ne em
redersiniz?. diye baj'ırdı. 

İçlerinden biri sandalyesine ye-
1 .. """' "'lr .. " "'"""""''"t"_~ııllr+. ,..._,_ 
ri Marianın oturduıu masaya dı. 
kilml§ti. Herhalde bu güzel Reppo 

idi. Merakımdan çatlıyordum. Ve
fanz Apim kendisine verilen deni 
nasıl karşılayacağını öğrenmek için 
sabırsızlanıyordum. Reppo bir ham 
lede onlann yanına vardı, hakfı"e* 
lmlz bir edayla muhasebeclnln O.. 
tüne atılarak: 

- Hey Marta, dedi, bu mka1I 
nereden buldun?. 

Maria kafa tutmak istedi. San-
ran muhasebeci yerinden kalktı: 

- Reppo! .. diye mırıldandı. 

Fakat Reppo genç kıza clönm1lt 
olduğu halde homurdandı: 

- Bu kokmuı balıjı ne diye bll
raya getirdin?. 

Zavallı muhuebecl boy_. 
Reppo kelimesini tekrll"" 

dan başka birveyler yapmıyordu. 
Gemici tarafından pek nazDrW 

bir surette yakasından tutulup 'btr 
defa kaldınldıktan aonra yere 
pılan zavallı muhasebeci, süklildlt 
büklüm olduğu halde, ve yine 
po tarafından melonu kafasına 
çlrildl; bir bardak limonata l 
için lizungelen zamandan daha 
bir müddet içinde bir tekme ~ 
cesinde lokantadan dışarı a,-....._-

Genç kız bu sahneyi ajzı 
seyrediyordu. Şaşkınlıktan ..... ._.. Güneı klilbtı ba eevabmda tebep 

olarak, Fenerbahçenin yerine konul
mak istenen bu altı klfip muhtelitl
nln, Milli Kümenin bapnda oraya 
iftirak eden takımlar aruında mev
cut olmadığını, zaten bu muhtelitle 
yapılan maçta galebe ve mall6biyet 
mevzuubahis olmadan Milli KOme 
takımının üç puvan aı.c-r1 ve ba 
maçta oyuncuların da yaralanmak lh 
timaU bulundujurıa nazaran b6yle 
beyhtıde bir maçı yapmakta bir za
ruret ve fayda görmediklerini llerl 
sürmüştür. 

son karar üzerine Milli Küme maç- Kırıkhan, (TAN) - 23 nisan eu-
çil şehirlerde halkı yegane zevk 
ve eilenceden mahrum etmiye se
bebiyet verecek, Cilmhuriyeün 
llbıııdanberi inkişafa kavuşan si· 
nemaeılık ve filmcilik meslejine 
alır bir darbe vuracaktır. 

- Hayır, hayır, ben böyle atıl
maya razı olamam. Mutlaka onu 
vuracatun ... 

mamı§ken Repponun kuvvetli 
onu bileilnden tuttu ve oturd 
yerden kaldırdı. Birdenbire _,,.,__." 
nin dudaklan kızın ağzım kap 
Havva kızlarından hiç birinin 
dedemiyeceği uzun ve sürekli 
buseyle öpüldü. Yakışıklı ReppO 
kadqlarile beraber oturduğu 

Bu işin batlangıcmda da yazdılı
mız gibi nlzaml ve teknik hiçbir kıy
meti olmıyan bu takımın Milli Küme 
maçlarında ciddi bir tetakkiye uiJ'a· 
mıyacağını tahmin ediyorduk. Güne, 
klübünün pek hakh ve mantık! olan 
bu cevabı da bunu teyit etmektedir. 
Nizami vaziyeti yani, ka:ranç halda 
oJmıyan bir takıma karp tebeke n&

vinden mflsabab yapım,a Günefl Je. 

lanndan ihraç edilen Fenerbahçe klü martesi günQ saat dokuzda Kınk -
bO Ankara klüplerinden Ud8l ile mu ban Ha1kevinde Hlldmiyeti Milliye 
tabık kalarak iki maç yapmak üze. ve çocuk bayramı lmtlaıımlftır. Ce
re dün Ankaraya hareket etmiftlr. vat Abaholl~un nutkile bqlıyan 

- Ankarada cumartesi günü Anka- meruim aaat 22 de bitmifti.r. Tale -
ragücü pazar günü Gençler birliği benin de iftlrik ettiii ıenlildere 
ile iki 'karplaflDB yapacak olan Sarı köylerden de plen binlerce kiti o
LAclvertliler bu 119Yahate en kuvvetli yunlar oyniyarak neteli saatler ıe
kadrolarlle ve 20 k1fiUk bir kafile çtrllmiftir. Sinema, Halkevi tara -
halinde çıJmııtlardır. fından klralanmıf, birçok vatandaf 

Şehir stadyomu müdilrlülünün lar gelmiflerdir. 
sahaya çim ektlrecejini ileri sürerek Gece fellliklerinde lrilçük Bayan 
maçlara müsaade etmemesi üzerine Necil ve Bay Sabahaddin Savanla 
Fenerlilerin yapacaklan milabaka- mektep talebesinden Hüsnü Arif 
lar Ankaragücü stadında oyn•nacü- muhtelif manmmeler okuımq1ar çok 

br. a11rtf1mm•tlırdır. 

Netice itibariyle, bbim kanaati
mize göre, bu mesele hakkında ve 
rilebilecek en doinı karar, çocuk
larıa umumiyetle sinemalara cir· 
mesinl yasak etmek delil, fakat 
çocuklann göreıniyecekleri film
ler vana bunun tayin ve tefrildni 
film samur heyetine bırakmaktır 

0

kl bugün Almanya, Fransa. İagil
tere ve hatti Amerikada mer'i o
laa kananlar yalnıs ~a tekilde-
6.,, 

- Eğer Reppoya bir ders ver
mek istiyorsan, ben sana tehlike
siz ve sade blrşey söyliyeybn. Eli
nin altında sana tutkun kimse yok 
mu?. Varsa, onu yanma alıp sine& 
maya, yemjee git... Reppo ikinizi 
görecek elbet. Şayet seni biraz se
viyorsa ıstırap çekecek; kendlsile 
alay edebilecek bir vaziyette oldu 
junu anlıyacak ve bu suretle on
dan intikam almış olacaksın. 

Mkria bir lihza düfiindülı:ten 
sonra: 

- Sahi! dedi. Küçük Angustoya 
bir itaret ederim.. Onu tammı.vm 

yı göstererek kıza emretti: 
- Haydi gel yemek yi 

Sinemadan '°nra bunun h 
verirsin!. 

Marta memnun ve bahttyal' 
halde dostunun yanında ot 
ben de çilek dondurmasını a 
da erite erite düşünüyordUJD· 
ceranm bu neticesinden meıııll 
dum. Fpat yanımdaki masada 
hasebecinin yemeiine meydall 
madan duran yemeğe göziilD 
ce zavallının bapna gelen bU 
dolayı kendimi mesul tutar.k 
vledan rahataızb.IJ. duydu!D. 



" 
RESiM BOYAMA 

O - Gök mavisi, 1 - Kırmızı, 2 - A· 
çık gri, 3 - Koyu gri, 4 - Sarı, 5 -
Esmer, 6 - Kahve rengi, 7 - Koyu 
esmer rengi, 8 - Zeytin yeşili, 9 -
Koyu yeşil, A - Siyah. 
Çıkacak resim, mutlaka hoşunuza 

gidecektir. 

FAYDALI BiLGiLER: 

Radyo Dinliyenler 
Her halde siz çocuklar, radyonun 

ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çoğu
nuz dinlemişsinizdir. Bugün dünya
da en çok yayılmış olan şey radyo
dur. 

Avrupada hemen hemen her evde 
radyo vardır. Fransada radyosu olan
lann sayısı 4,163,692, İngilterede ise 
bu adet 9 milyondur. 

* Fransada Araba 
17 inci asnn başlangıcında Fran

sada yalnız iki tane araba vardı. Bu 
ara~lardan biri kral arabası olup 
krliçe canı iStediği vakit bu arabaya 
binermiş. O zaman kral binecek şey 
bulamazmış. 

Bu tarihten kırk sene sonra araba
lar sıklaşmıya başladı. O zamana ka
dar arabalar pencereli değil, perdeli 
imiş. 

Bu yüzden de bir adam krnlı öl
dürmüştü. 

Pencereli araba, Fransaya ilk ola
rak 1talyadan getirilmişti. 

* 
Amerikada Ot o mobil 
1938 yılında Amerikada geçen se

neye nazaran bir milyon fazlasilc 6 

milyon otomobil yapılacak. 

76 Numaralı Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

74 numaralı mecmuamızdakl "Bilmece 
Bulmaca,, yı doCjru halledenlerden hedl· 
ye kazananların llstesl: 

Birer "kesip yapıftırma albUmU,, kaza· 
nanlar: 

Çorum orta okulunda 406 M uauez Kut 
kucu, Samsun llsesl 848 Adnan SUrel, 
Ankara lisesi 567 Şemseddin, BeyoOlu 

orta okulu Tahsin Ökten, lstanbul Llle· 
11 hakim Rıza apartımanında 1 ıncı dal. 
re Zeynep. 

Birer "Resim örneOI albümU,, kazanan 
lar: 

Birer "BOyDk kutu kalem 
zananlar: • 

Çanakkale mayn grup komutanlıOı or· 
dutu lbrahlm Hakkı Kur, Ankara Hacı 
Bayram caddeıl 52 numarada Nanaı MaO 
da, Afyon lisesi 838 Enver Kandemir, U· 
pk orta oku~ 542 Vecdi Yaman, Tokat 
orta okul 212 LOtfl Turhan. 

Birer "KUçük kutu kalem boyası,, ka· 
zananlar: 

Bursa Özelbey han ilkokulunda 18 Me· 
llhat, Zonguldak Kozlu klimDrlı santral 
makinisti Musa yeOenl Halit, lstanbul Ak 
saray 97 numarada Hayriye, Karadeniz E· 

Karasu ilkokul 3 üncO sınıf Mehmet reOllsl Yenlmahalle ısttklll caddeal 15 nu-
Fethl Urasava,, Nevıehlr orta okulu 441 marada All Rıza, Yozgat llseıt 4 Alpaa • 
Turgay Sütekln, Isparta ziraat 'mUdUrU kı lan. 

TANrn Çocuk il& ve•/ 

·----· 

zı Ayhan Aydın, Ellzıi orta okul 368 M"ı Birer "MDrekkepll kalem,. kazananlar: 

Tevfik GedlkoOtu, Trabzon erkek orta Kuzguncuk Rum Karha ilkokulunda Is- Ayferle, Cengiz, evlerinin yolu-
okulu 58 BOrhan Atllll. Eakltehlr ti • tefanoı Mellhrlnos, Gazi Osman Pap oku k bet . l l 'k i 
seel 468 Yatır Akkaya, Bursa erkek lise· tu 869 .Ali Sayln, Beylerbeylnde Bay Klh· ' nu ay mış er anne erı mera -
ıl 1478 Hüseyin, Maltepe ikinci okulda ya vaaıtaelte Cemal oQlu Adnan Pektat. çinde onları bekliyor. 
202 Şermin Alppay, BeyoOlu orta okulu Yedlkule Zenberek sokak 3 numarada Fo Bir an evvel yetişmek için karşıla-
666 Sıtkı Birken Kırklarell ortaokul 3S ti Kanav, 38 inci ilkokul 240 Emet. 
Cevat. 

Birer "Büyük sulu boya., kazananlar: 
Bafra Gazi ilk okulunda 82 Mehmet 

kuru, Malatya memleket hastanesi batta 
bibi oötu Yılmaz Sanaç, lzmlr Buca eakl 
belediye caddesi numara 1-88 GDrean Ke. 
ten, Zile lstlklll okulunda 164 Nahit, De· 
Olrmendere yalı yolu 181 MOyeaaer. 

Birer "küçük sulu boya., kazananlar: 
Trabzon Alalahan 3 numarada kuyum

cu Ceııı o(ilu Sadullah Bursa COmhurl
yet caddeal 374 numraalı Arpatı dOkkl· 
nında YUksel, Mudanya merkez okulu 2 
inci aınıf Bedri Köksel, TavP,ncıl llkoku 
lu 185 Cotkun. Klllı Kemaliye ilkokulu 
832 Reyhan Buhara. 

Birer "AlbDm .. kazananlar: 
Blleelk lıtasyon depo tefi kızı Suat Er· 

can, lstanbut meydancık bUyUk Kınaclyan 
han 27 numarada Selma, Eskl19hlr Sakar 
ya okulu 388 Nevzat Plıdar, Ferlköy pap 
mahallesl Civelek sokak numara 18.'80 
Necdet Kabadayı, BeyoOlu 9 uncu ilkokul 
211 Mltat. 

Birer "Kart,. kazananlar: 
Kınatıada ilkokulunda ŞUkran Tengöz, 

Zonguldak Namık Kemal ilkokulu 229 
Raife YIOlt, EllzıO Atatürk ilkokulunda 
397 Sabahaddin_ Kalell, Trabzon Jandar
ma konak kumandanı oOlu Nedim SDgD· 
der, -Afyon Useal orta kısım 525 lamall 
Datklt. 

nndaki karışık yoldan acaba nasıl gi
decekler? 

Kendilerine bu yolu gösterebilir 
misiniz? 

YAZISIZ HiKAYE: 

. ,,--._ 
'-t'-' ~/ .... _...._ 
~ 

,--. 
4 ...... 

· c~··' ./~ 
~a.· .... _,,,,,, 

Kauçuk istihsal&tının yüzde yetmiş 
beşi, bu otomobillerin yapılması için 
harcanacakmış, çeliğin yüzde 18 i, _ 
köselenin de yüzde 36 sı kullanıla- l~;::ı,.,.. -. · = 
caktır. 

* 
Muzun Kalorisi 

Muz meyvasını b.ilirsiniz, bizim 

memleketimizde yalnız Antalya ta
rafiannda çıkar. Çok pahalı bir mey

vadır. Onun için çoğumuz onun tadını 
bile bilmeyiz. 

Fakat bu pahalı meyvanın zannet- ,
8

.. . - 1 > · - -'* f'' ,._ ' ·>' <;: ::c:: ~ 
meyiniz ki. o kadar çok ·fazla bir fay- _ 1 __ Çabuk atını ver, beni takip, vetli olmasa gerek. 

4 - .Başüstüne .. 
5 - Nasıl iyi binebildin mi? 
6 - Allahaısmarladık, hoşça kal. 

dası ve kalorisi vardır. ediyorlar! 3 - Yardım et te bineyim. 
Muz, ancak suda pişmiş patates kn- - Pekala canım, şu silahını çek 

dar kalori verir. Yani bir gramı bir te ... 
knlori veriyor. 2 - Bu at sıskaya benziyor, kuv-

• .. ... .. 
:--;---'• _/ > 
...:::::-- ,, 

' '' '"'-'......, ..... ~,, ..... ,....,....,,,, .... 
~ Çocuklar, Dikkat Ediniz ~ 
~ G6nderdl01nlz "Bulmaca· Bilmece., ' 
- zarflarının üzerine mutlaka o mec- ~ 
·' muamızın numara11nı yazmalısınız. l 

~ Meseli bu nOıhamı:rdakl "Bulma • " 
ca • Bilmece,. nln hallini yollarken İ 
zarflar üzerine (78 numaralı bitme- ~ 

' cenin halli) demelisiniz. ~Ayni za- ~ 
' manda zarfın arkasına adrulnl:rl O• ., 

"- kunaklı olarak yazmal111nız. Zarf • ~~ 
) larının üzer"lnde b6yle mecmua nu· 
~ marası ve kendi adresi bulunmıyan . 
~ hal klı)ıtlarına hiç bakılmıyacaktır. ~ 
~ Haberiniz olsun çocuklar. ~ 
..--............................. ,..... ..................................... ..... 
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ÇOCUKLARA HIKAYELE 

Ormandaki 
Aşağıda okuyacağınız vaka sizin 

yaşınızda bir çocuğun başına gelmiş
tir. Bu hikayeyi onun ağzından din
liyelim. 

"Geçen sene çingenelerin hayatına 
ait bir roman okumuştum. Bu roman
da çingenelerin acayip kıyafetlerin
den, adetlerinden, hırsızlıklarından 

ve fena huylarından bahsediliyordu. 
O zamandanberi kafamda çingene

ler için hiç te iyi olmıyan fikirler bes
liyordum. 

Her ne vakit göçebeleri görsem 
kendimde bir ürkeklik, irkilmek du
yardım . Onlann koyu ve parlak yüz
leri, biribir.ine karışmış siyah kıvır
cık saçları beni endişelendirir. 
~- v '!V 
q~l~i. 

İki ay evvel, eyllıl ayında bir gün 
akrabalarımdan bir inin yanına git
miştim. Bu akrabalarımın oturdukla
rı yere yakın küçük b ir ormanlık 

bulunuyordu. 
Bir sabah dolaşırken ormanın orta

sındaki meydanda bil" çingene kafi-
lesinin çadırlarını kurmuş olduğunu 

gördüm. Yolumu değiştirmek iste
dim. 

Hemen aklıma okuduğum roman 
geldi. Korktum ve kenardan yürümi
ye başladım. Burada yapa yalnız
dım. 

Mümkün olduğu kadar acele edi
yordum. Bir an evvel eve ulaşayım 
diye çırpınıyordum. 

Ben böyle acele acele giderken an
sızın kulağıma glirilltülü sesler gel
di. Biri kavga ediyordu galiba .. He
men bir çalılığın arkasına gizlendim 
ve kulak kabarttım. 

Her halde bu bir soygun olmalıy
dı. Çünkü kulağuna gelen sözler bu
nu anlatıyordu. 

Çalılığın arasından başımı kaldı

rıp korka korka ormanın kenarında
ki yola baktım. İki çingene bir adamı 
aralarına almışlar soyuyorlardı. İkisi 
de kılıksız, saçları, bıyıklarına karış
mış pis heriflerdi. Ortalarındaki a
dam korkudan sinmiş ses çıkarmı
yordu. Ara sıra çırpınıyor ve ellerin
den kurtulmak istiyordu. Fakat çin
geneler onu sımsıkı bağlamıştılar. 

İçlerinden biri ellerini adamın cep
lerine daldırıp onu boşaltıyordu. 

Korkudan küçük dilimi az daha 
yutacaktım. Çivilenmiş gibi yerim
de knldım. Ne ileri, ne geri gidebili
yordum. Fakat bu soygunun• önüne 
geçmeliydim. Evet muhakkak koşup 
bu adamı şu hırsızların elinden kur
tarmalıydım. 

Usulcncık, bulunduğum çalıların 

arasından, giirültü çıkarmamıya uğ
raşarak sıyrıldım. Çabuk davran-

Soygunculuk 
malıydım. Belki de adamcağızı öldü
rürlerdi.. 

Oradan aynlınca olanca kuvvetim
le koşmıya başladım ve doğru kasa
ba jandarmasında soluğu aldım. 
Heyecanımdan ve nefes, nefese ge

lişimden jandarmalar da hadisenin 
ehemmiyetini anladılar. Ben titriyor
dum. 

Geç kalmak bir zavallının ölümü
ne sehep olabilirdi. Jandarma kuman 
danına yalvardım. 

Beş, on jandarma ile beraber ora
ya doğru yol aldık Zaten kasaba hal
kı da çingenelerin hırsızlığından, ça
pulundan yaka silkiyordu. Hadiseyi 
duyan halk ta peşimize taklımıştı. 

Biz, koca bir kalabalık ormanın 
kenarına geldik. Ben önden giderek 
jandarmalara rehberlik ediyordum. 

İyi bir iş yapmış olduğuma inanı
yor ve saadetten içim ürperiyordu. 
Soygunun yapıldığı yeri gösterdim. 
Üç, dört jandarma oraya doğru se
ğirttiler. 

· Zaten, biz oraya ulaştığımız za
man çingeneler çadırlarını çözmiye 
başlamışlar ve yola çıkmıya hazır

lanıyorlardı. Bu vaziyet te ~iiphe

mizi daha çok artırdı. 

Fakat nedense jandarmaların gel
diklerini görünce büyük ve saf b ir 
hayret gösterdiler Ne yalan söyliye
yim, onların bu fevkalade hayreti 
karşısında ben de afalladım. Neden 
böyle şaşırmışlard ı? 

Tam bu esnada karşıdan demin 
gördüğüm iki çingene ile soymıya uğ 
raştıkları adamın gelmekte oldukla
rını görünce bu sefer ben şaşırdım. 
Üçü de kol kola girmiş şakalaşa şa
kalaşa yürüyorlardı .. 
Doğrusu ya, bu işe aklım ermedi. 

Fakat ne olursa olsun jandarmalara 
bağırdım: 

- İşte katiller bunlar! Onlan ya
kalayın. 

Bu bağırışım üzerine kafilenin i
çinden kır saçh uzun boylu bir a
dam jandarma kumandanına yaklaştı 
ve gülerek: 

- Affedersiniz, efendim, dedi, ga
liba bir yanlışlık olacak. Vaziyeti si
ze anlatmak mecburiyetindeyiz. 
Arkasına dönüp, çadırın yanında 

duran kocaman bir makineyi göster-

SÖZ DINLEMIYENIN HALI BUDUR! 

Büyük nğnbeyl Mehmedi, pazara elma 
sntmıya gönderdi. 

Ve yoldn merkebe binmemesini de sıkı 
6ıkıya tenblliledl. 

Fakııt Mehmet, köyden biraz uzaklaliın- ÜsteJlk bir de kulaklarına kamçı ile 
ca dayanamadı ve merkebe bindi. vıı.-.nıvu basladı. 

--. 
·~·/' 

Eşek, bir milddct tnhnmmill etti. Fakat V!!- Mchıncdl yolda bırakarak, köye doğ
sonra ci!te atarak Mehrncdi ilstünden !ır- ru dqludizgin koşmıyn başlndı. 
lattı. 

di. Meğerse bunlar bir film kumpan- ı 
yası imişler. Ve burada bir film çe-

viriyorlarmış. Demin gördüğüm sah

ne bu filmden bir parça imiş .. 

Tnbii nekadar utandığımı ve sıkıl

dığımı tahmin edersiniz. İşte o vakit

tenbcri iyice anlayıp, dinlemeden bir 

şey hakkında hüküm vermemek ve 

kanaat beslememek lazım geldiğini 

idrak ettim. 

Tanıyormuş 

• . 

- Küçük seni 
tanımıya başladı 

mı? 

- Evet, hem de 
gayet iyi tanıyor, 

gündüzleri ben iş
te iken uyuyor, geceleri de yanında 
oturmam için sabaha kadar mütema 
diyen bağırıyor. 

~ • 
... ~ 

ÇOCUKLARA FIKRALAR: 

Tabiat 
Nebatlar ve Tohumlar 

Nebatlar dünyasında insanı şaşır
tan ve anlaşılması imkansız gibi ge
len birçok şeyler vardır. Fakat bu şa
şırtıcı ve kavranması güç vaziyetler 
karşısında biraz düşünceye dalarsak 
sebebi anlamakta zorluk çekmeyiz. 

Her nebat bir yaratıcı kuvvetin 
tesiri altında meydana geliyor ve her 
nebatta kendinde bir kuvvet, yara
tıcı bir varlık gizler . 

Mesela bazı nebatlar ı:ar ki, yap
raklarına konan küçük · hayvanları 
yiyerek gıdasını temin eder ve bü
yür. Bazı nebatlar da vardır ki, su if
raz eder, yapraklarından su sızdıran 
bu nebatların birçok ımsuz seyyahla 
ra, gezginlere, serin birer memba va
zifesini gördüğü olmuştur. 

Bazı ağaçlar da dallarını yerlere 
kadar sarkıtırlar, bu yere sarkan dal
lar kök salarak yeni bir ağaç olur
lar ve bu suretle ormanlıkları mey
dana getirirler .. 
Bunların hepsini biliyorsunuz. Say 

mıya lüzum yoktur .. 
Bu hafta size, tohumdan, taneden 

bahsetmek istiyordum. Şayet biraz 
düşünürseniz, ehemmiyet vermediği
niz küçük taneler.in neler doğurduk
larını hayretle görürsünüz. 

Belki pencerenin kenarından silkip 
attığımız bir küçülC tane, "tohum,, 
yolumuzun üstündeki kocaman bir a
ğacı doğurmuştur. 

Yere fırlatıp attığımız bir çekirde
ğin bize en güzel meyvalar verdiği

ni hiç hatırınıza getirdiniz mi? 

Bir köylü için tohumun nekadar 
kıymetli olduğunu elbette bilirsiniz. 
Tohumsuz bir çiftçi tasavvur etmek 
imkansızdır. O küçücük taneler, top
rağa ekilince kocaman, yemyeşil tar
lalar halinde ortaya çıkarlar. 

Sizler de çocuklar birer tane gibi
siniz. İnsanlar, küçücük bir et par
çasından ne hale gelirler. onların da 
nebatlar gibi yaratıcı kuvvetleri var
dır. 

Siz yavrularım , daima tnbiatin kar 
şısında araştırıcı olun! En biiyük a
limler, filozoflar, tabiat kitabını he
nüz okumuş, bitirmiş değillerdir. Siz 
de birer büyük kuvvet haline gelin; 
ve dünyada eksik kalan şeyleri birer 
birer tamamlamıya çalışın! 

1 

if.TE BUNU 
- . ' f-:W!!tft;j;p BiLMiYORDUM. 

En Büyük Köpek'ler 

Dünyanın en büyük köpekleri İr
landa adasında bulunur. Bu köpekler 
kurtlardan daha iridir. Resimde İr
landa köpeklerinden bir tanesini gö
rüyorsunuz. 

Büyük Ansiklopedi 

1407 senesinde büyük Çin ansiklo
pedisinin son c ildi bitirilmiştir. .Bu 
ansiklopedi 22.877 ciltten ibarettir. 

Karınca Yiyen 

Hayvan 

Resmini gördüğünüz bu hayvan 
Orta Amerikada yaşar. Karıncalarla 
beslen ir. Bunu öldürmek çok zordur. 
Çünkü der isi fevkalade kalındır. Son 
ra başı herhangi bir darbeye karşı 
çok mukavemetlidir . 

ilk Tayyareler 

1895 senesinde bir mühendis ilk 
uçuşlan hakikat sahasına çıkarmış
tır. Fakat bu uçuşların müddeti bir
kaç saniye sürüyordu. 

1938 senesinde ise tayyarelerin sü
rati ve katettikleri yol pek ilerlemiş
tir. Geçenlerde bir Amerikan tayya
resi 4000 kilometrelik bir yolu katet
mişlerdir. Bu tayyarelerin azami sü
rati 600 kHometredir. 

* 
Çay Yaprakları 

Çinin bazı vilayetlerinde hfıliı ku
ru çay yapraklarını ayaklarla çiğni
yerck parçalıyorlar. Resimde çayları 
ufalıyan iki Çinliyi çalışırken görü
yorsunuz. 

... , ................. ·-····-·· ·---····------------------.. ....... ---······ .................. -.............. __._. ........................................ _..._ ·----· .. ·--········-- _... 

Resimli Hikaye : 

Seni boğacağım! İmdat!. 

lobi ile Tekin 

Geliyorum, biraz sabret! Bir dakika dur ceketimi çıkarayım. 
Allahtan vaktinde yetiştim. 

Seni bıraktığına üzülme! Teşekkür ederim kardeşim, haya. 
fımı kurtardığın için sana minnclta
nm. 

Kahkaha~ 
işte Onu Yapamazsın! 

Demir - Be
nim dünyada tak
lit edemiyeceğim 

ve yapamıyacağım 
hiçbir şey yoktur. 

Sevim - Yok 
canım. Babamın yaptığını yapamaz 
sın? 

Demir - Babanın marifeti ne 
imiş? 

Sevim - Bu sabah bana bir kutu 
çikolata aldı . Sen bunu yapabilir 
misin? 

• 
Öğretmenle Talebe 

'.~ 

Talebe - Bay 
öğretmen bana sı
fır numara ver
mişsin. Ben sıfıra 
müstahak deği

lim. iw 
Öğretmen - E

vet müstahak de
ğilsin? Sıfırdan aşağı numara olma
dığı için sana sıfır verdim. 

* 
Köpek lsırmıyormuı 

- Köpeğiniz ı

sırıyor mu? 
- Hayır, kork

ma ısırmaz. 
- Hayret, öy

leyse nasıl yemek 
yiyor? 

* Nereden Biliyorsun? 

- Hey bana bak, üzengiyi ters ta 
kıyorsun? 

- Sen kendi işine bak. Karışma, 
hem üzengiyi ters taktığımı nereden 
çıkardın? Beniın ne tarafa gideceği 
mi biliyor musun ki. .. 

* 
Büyük Adam 

Do9mamış 

~-'~ 
Mimi ile Oniki dünyayı dolaşmıya 

çıkmışlar, şehre gelince ihtiyar bir 
adama sorarlar: 

- Burada büyük bir adam dün
yaya geldi mi? 

İhtiyar (düşünür) - Hayır hatır
lamıyorum. Burada dünyaya gelen
ler hep küçük çocuklardır. 
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SEYMSAM~[L 1 E K o N o M i 1 

-
''Ne Duruyorsunuz, Yoksa 
Beni mi Bekliyorsunuz?,, 
ti. Bu_ ~ınre, iki zümre itaat etmiş-

Blri, hakikaten dini ve ahlaki 
~iyeyi kabul edenlerdi. Diğeri 
k e, her mevsimde her kalıba giren 
t llraJnersizlerdL Fakat halkın di
iıı~~ b~r zürnresi; cebren ibadeti .. ve 
le aınıyetin esasında hiç bir kıymet 
bil ehernmiyeti - hatta kitapta yeri 
Jı e - olmıyan bıyık kesmeyi ma
ıı:;ız b~lınuşlar; Hamzat Beyin bu 
ll\i eketıne (istibdat) manası ver
ltl §le~ı. V c, adetlerinden vazgeç-

ek istememişlerdi. 
~:arnzat Bey aleyhinde bir dedi 

1 u başgöstermişti. Zaten Han ai-
0~in kanlı akıbetinden mütee~r 
Cfla ar da, bu dedikoduya, derhal 

:S \'ermişlerdi. 
~ u dedikodular, (Şamil) e kadar 
tehı:!~işti. (İmamet) in mevkiini 

d uıtede, memleketin vaziyetini 
ıe b- -

l'tıı uyu~ bir vehamet içinde gö-
~ Şanuı, derhal Hamzat Beye üst 
~ haberler göndermiş; Honzahı 
aa:ederek, kendi köyü olan Ün -
~ lllerkez yapıp orada oturmasını 
b~;. etınişti. Fakat Hamzat Bey; 
bir un bu haberlere karşı mağrur 

.,.f ta"1r alarak: 

~ ~ Şarnil, hiç endişe etmesin. a ta deki tırmık, artık yumuşak 
.(') ~PraJtta çalışıyor. Hiçbir katı ta-
a i,~mıyor. 
~ 1

Yc, cevaplar vermişti 

B ir gün Hamzat Beyin hazl
lçftı b· l'lecfan, bazı şeyler almak 
ti 0 ~-dükkana girmişti ve girdi-
lUtu dükkanda sigara dumanı ile 

lı ll kokusu hissetmişti. 
&are~at Beyin siyasetinden ce -
ciuıtı& alan bu mutaassıp mürit, bu 
lllrıe. n Ye kokudan fena halde si-

rıe~k · -A . 
let-d nlaştldı. Bu Honzahlı kmır-

...ı en b· lez.t ırkaçının kafası kesilip leş-
~ 2'as1 ayaklarından asılmadıkça, bu-
~ 'ısıhah olmıyacaktır. Gidip, t
/l0 n a a ber vereyim. 

ernişıı. 
R nu s·· 
~ clııtnırı oıler, orada bulunan iki a-
~ ti. nu' .s~n derece gücüne gitmiş
~ ıturat ~.adam, Osman ve Hacı 
~· lfakt ınde iki kardeşti. 

liıı sÜt ~l Avar hanı, Ebu Menza
~lerfne a:deşleri olan bu iki genç, 
)ııı- hah gıtmişler, bu vakayı ihti _ 

Çar ordulan generar.'erinclen 
Prem M. S. Vorontsov 

- Evet. 
Diye mırıldanm1şlardı ... ihtiyar, 

zangır, zangır titriyerek bağırmış
tı: 

- Şu halde ne duruyorsunuz? 
Yoksa, beni mi bekliyorsunuz? E
ğer bir silah kullanacak kadar ken
dimde kudret bulsaydım, size bun
ları söylemiye lüzum görmeden, 
vazifemi yapardım. 

İki genç, sessi7..ce babalarının o
dasından çıkmı~lardı. Başka bir o
daya geçerek, İmam Hamzat Be
yi öldürmek için bir plan kunnıya 
başlamışlardı. 

Ertesi sabah, ihtiyar Avar, eski
den muharebelerde giydiği çelik 
ağdan örülmüş bir zırh gömleği o
ğullarına göndermişti. Hamzat Be
yi hangisi öldürecekse, bu gömleği 
o giyecekti. 

Hacı Murat, zırhı Osmana uzat
mıştı. Fakat Osman: 

- Ben senden, iki yaş büyüğüm. 
Eğer ikimizden birinin mahvolma
sı Hizım geliyorsa, büyük olmak i
tibarile sıra, benimdir. 

Diye, mırıldanmıştı. 

kası olmıyanlar, silfıhlannı saklı

yamazlar. 

Demişti. 

İmamın bu emri, derhal tellallar

la halka ilan edilmişti. 
Honzah camisi, Dağıstan cami

lerinin hiçbirine benzemiycn bir hu 

susiyete malikti. Cami, düz çatılı, 

murabba şeklinde kaya bir bina

dan ibaretti. Kapıdan mihraba 

kadar, iki sıra sütun ve bu sütun

ların arasında dn küçük küçük ke
meler vardı. Pencereler, dardı. O-

nun için caminin içi, kfıfi derecede 

ışık olmazdı. 

O günün kudsiyet ve mebruki

yetinden feyiz almak istiyenler, er

kçnden camiye gelmiye başlamış

lar, daha ezan okunmadan, cami

yi doldurmuşlardı. 

Hamzat Bey, ezan okunurken i

yi silahlanmış on iki mürit ara -
sında camiye gelmiş.. doğruca i
mamet makamına geçmişti. Arka

sını mihraba çevirerek okunan ku
ranı dinlemek istemişti. İşte o za
man, mihrabın sağ tarafında yan
yana oturan birkaç kişi nazarı dik
katini celbetmi~i.i. Bunlar, tehdit
kar nazarlarını Hamzat Beye dik
mişlerdi. Sanki manevi bir ilham, 
suikastçilerin bunlar olduğunu 
Hamzat Beye bildirmişti. 

Hamzat Bey de, gözlerini bun -
lardan ayırmamıştı. · Kuran biter 
bitmez, ayağa kalkarak bunlara 
yaklaşmıştı. 

' İçlerinden biri, başını öte.kilere 
eymiş: 

- Muhterem imamımız, yanımı
za kadar geliyor da, siz böyle ni
çin oturuyorsunuz? 

Demişti.. Bu sözler, bir parola 
tesiri husule getirmişti. 

(Devamı var) 

İC PiY ASALAR: 

Yapak, Tiftik 
Satışları 
iyi Gidiyor 
Yapak ve tiftik satışlan azar azar 

ilerlemektedir. Erzurum cinsi yapak 
!arından 250 balya kilosu 56,5 ku
ruştan, Çanakkalenin ekstra ekstra 
kıvırcık yapağı 64,5 kuruştan yerli 
fabrikalarımıza satılmıştır. Bulvadin 
mahsulü oğlak tiftiklerinden 135 
balya kilosu 131 kuruştan ve deri 
tütiği 35 balya kilosu 70 - 72 kuruş 
tan verilmiştir. 

Anadoluda havaların birdenbire 
ısınmıya başlaması keçi ve koyun 
kırkımını arttırmıştır. Eskişehirde 

yeni mahsul tiftik piyasaya çıkarıl
mış ve ilk parti nümunelik olarak 
Ürün Şirketine gönderilmiştir. Ha
vaların sıcak gitmesi bu sene kırkı
mın erken bitmesini kolaylaştıracak 
tır. Yeni mahsulün fiyatlan oldukça 
yüksektir. • Bu hafta içinde salamura halin 
de muhtelif sığır derilerinin satışı 
artmıştır. Yerli fabrikalar bu deriler 
den 65 balya kadar satın almışlar

dır. Kilo ile satılan bu derilerin kilo 
su 38 - 40,5 kuruş arasında veril
miştri. • Dabağhanelerin hazırladığı yerli 
meşin ve sahtiyanlardan yirmi dört 
bin kiloluk büyük bir parti kilosu 
cinslerine göre 107 - 115 kuruştan 
fabrikalarımız tarafından satın alın 
mıştır. 

NAZlLLlDE: 

Hayvanlar Yavru 
Düşürüyorlar 

Nazilli, (TAN> - Hamzalli köyün
de bir yıldanberi muhtelif hayvan 
hastahklan görülmektedir. İki ay
danberi de öküz, inek ve mandala -
ra "hayvan sıtması., anz olmuş, yir 
mi kadar hayvan ölmüştür. Köy san 
dığındnn hükumet baytnrlığına yatı 
rılan para ile ilaç getirtilmiş ve hay 
vanlara kollarından şırınga edilmiş
se de hastalık tamamen geçmemiş -
tir. Şimdi de mandalar ve inekler 
yavrularını düşürmektedirler. Daha 
evvel bunların idrarı kanlandığı ve 
gözleri sarardığı görülmektedir. 

'Ozıer1 d~~na nakletmişlerdi. Bu 
btıYük b.ınlıyen ihtiyar, birdenbire 

- l3 ır heyecana kapılmış: 
%kiıı u memlekette, sızın gibi 
Ça, bö ~e korkak gençler yaşadık
Celttir Y e hakaretler çok görüle -

Hamzat Beyin öldürülmesi ıçın 
munta7.am bir plan tertip edilmiş
ti ve bu planın tatbiki için de bir
kaç kişiden yardım istenilmişti... 
Fakat, kendisine müracaat edilen 
adamlardan biri, Hamzat Beyin 
muhnf1zlannın reisine giderek: 

- İmam, ayağını denk alsın. 
Kendisini öldürmek için hazırla -
nanlar var. 

SEBZE ÇORBASI 

biy~ h 
ı-;_llti kar~ğırmıştı. 
· oqden eş, bu hakareti üzer le -
k -" atınak · t• 
"'llllişler· ıs ıyorlarmış gibi sil-

~-:' :a~ . . 
'<!Jt... mı, ıniskin, biz mi kor • 

._t>etnişlerdi +._ 

"~ekte d ·· ıntiyar Avar, güğ
~i: evanı ederek cevap ver-

....... ~ 

....... ~"e~ .. siz. 

....... lçın? 
ttı .. _ ~&er · 
~~~clını sız miskin ve korkak ol-

btıe Y z, Harnzat Bey bir daki-
lıtt li§ıYamazdı. 

~~l~~eVrı~; başlarını önlerine ey-
:t-aı.; uvud ·· ·· . . ti~ ~ gQ Unun tıtremesınden, 
~ llt'ı, cUnf durabilen seksenlik ih-

l'Qi eınek ı' • •. k . . • çın su ut etmış-
!\)' ~ilty0 
..,:;. bu tn rsunuz ki, Sultan Ah
ag1 lıanıar~lekeu idare eden A
·~ ~bu 1'.i nın en asili idi. Büyük 
la~ i§ti. <lJ etıza1, ananızdan süt 

ıte~lt § ~f:ı:ıınar - Ömer) hanın 
deı~ltetitnı~ bana verilmişti. 
le.r-l_tı e CÖrc I ve kabilemizin a
de h lt'ltQC§l s ~· lnnktul hanzade
li~dl,abaları.~11 oluyorsunuz. Ben 
trıl:!lt 0tıları Soruyorum size .. 
<l ~ ' ltıtl rı kan d 
~n kaını avalarını güt-
lk · llt arını lın 1 b ~ dcı~·ı n ak, kime 

l'EUQ ~~tıç 5ı :rni? 
bu...r gibt • derin b. 
"Qlıl~ ha.bala ır uykudan u-

• l"lllın yüzlerine 

Demişti. 

Muhafızların reisi, işittiği bu söz 
]eri, derhal Ham:r.at Beye haber 
vermişti. Fakat bu mağrur ruhlu 
Avar oğlu: 

- Ecel, benim canımı alm1ya gel 
diği zaman, siz onu durdurabilir 
misiniz? Mademki bunu yapmıya 
muktedir değilsiniz, şu halde beni, 
mukadderatıma tcrkediniz. Eğer, 

Tann, yarın ölmemi takdir etmiş 
ise, hiç çare yok. yarın ölmem ik
tiza eder. 

Diye mukabele ederek, söylenen 
sözlere ehemmiyet vermemişti 

ı 835 sen:si .. eyllıl ayının 19 
uncu gunu ... 

Bu gün Miraç kandiline tesadiif 
ediyordu. 

Mamzat Bey, hem İmam ve hem 
de Han sıfatile cuma namazına ge
lecek ve halka imamet edecekti. 

Muhafızların reisi, tekrar Ham -
zat Beye gelmiş, suikastın o gün 
yapılması ihtimaline binaen onu o 
gün camiye gitmekten vazgeçir -
mek istemişti. Fakat Hnmzat Bey, 
bu teklifi şiddetle reddetmişti. 

- Camiye gitmemek olmaz, kor
kaklığıma hükmederler. Yalnız, yol 
da dikkatli davranınız... Sonra, 
şimdi derhal tellal bağırtınız. Ca
miye girecek olanlar, Burkalannı 
(1) giymesinler Arkalarında Bur -

(1) Burka, Dağıstanlıların sım
nkı iç elbiselerini"' üstiine giydik
leri paltoya diyorlar. 

Mevsim sebzelerine göre türlü 
tiirlü olabilir. Hangi sebze olursa 
olsun, tazesinden de, kurusundan 
da bir litre ımya her sebzeden alt
mışar gram hesap edilir. Fakat da
ha meşhuru şudur: 65 gram pa
tatesle o kadar havuç, 2S gram 
~algam, yine o kadar kuru bezel
ye ~·ahut kuru fa ulye bir litre su
ya konularak iyice kaynadıktan 
sonra iki gram ince tuz ahhr. Ku
ru sebzeleri, tabii. iptidada soğuk 
su.rn, tazeleri de doğra~·arak su kay 
nadıktan 'ionra koymalıdır. En son 
ra da, hepsi birden dört saat daha 
kaynatılır. Schzclcr ince bir sliz
geçin üzerinde kalır. 

Bu tiirlü sebze c;:orhasının 4 gram 
azotu, 7 gram karbon idratı, 3 gram 
tuzu (sebzelerden <;ıkan tuzla bir
likte), 50 kalori de kuvveti ''ardır. 
Vitaminleri ve madenleri de baş
ka. 

Sade suya pirinç çorbası: 50 
gram prinç, bir litre su, 4 gram in 
ce tuz. Prinç ılık su)·la :yıkandık
tan sonra, ka)·nayacak suyun içine 
atılır, bir saat kaynatılır. Sonra in
ce bir 'iÜzge<:ten geçirmek iyi olur. 
En sonra da tuz katılır ... Hastanın 
ho una giderse, bu çorbaya - toz 
konmadan • süt karı hnnak miim
kündür. O zaman besleme kudreti 
artar. Süt yerine, yahut onunla bir 
likte hir yumurtanın arısını da 
katabilirsiniz. O halde daha kuv
vetli olur. 

Sebze çorbalarının hangisi olur
sa olsun besleme kudreti hiiyük 
olamaz. Yalnız prinç çorbasının 
kuvveti biraz dahn fazladır. Bun
ların icinde a lhiimin ve ~eker pek 
az, yağ hiç olmamakla beraber bu 
kadan da yatan hastalar için ehem 
miyetsiz ı.ayılamaz. Bundan bnska 
sebzelerde bulunan pürin madde
sinden dolayı sebze çorbası hn ta-

yı az c;:ok tenbih eder, bu dn bir 
faydadır. Sebzelerin siiziildiikten 
sonra hile çorbada bıraktıkları a;ı 

·çok güzel koku ha tanın i~tnhını 
açmağa yarar. İçine şehriye gibi, 
kuru sebze ezmeleri gibi dokun
mQ·acak ''e daha ziyade besli,·ecek 
gıdalar katılırsa hasta onlan da is 
tekle ic;:ehilir. 

Sebze çorbalan c;:ocukların mi
de ve har aklarında hem gıda. 
hem ı;u yerini tutar. Hastalığın had 
devri geçtikten ~onra bile, çocuğa 
sebze yedirebilmek için iştah ,·e
rir. Sebze c:orhasının icine ayrıca 
sebze de konulursa c;:ocuk onları da 
ha istekle yer. 

Çocuk olmıyan hastalar için de 
sehze çorbası birçok işe yarar. 1\fe
seli şeker hnstnhğının bir türlü 
tedavisinde, ha<;ta iiç giin hiç ye
mek yemediği halde sebze ('Orha
sı içmesine izin \."erilir. O halde 
açlığı unutturınağa, hem de azcok 
gıda getirmeye fn~·dası olur. Sehz~ 
lerde maden bulunmac;ı, vitamin
lerden bazılannın sıcağa da dayan 
maları sehze c:orhasile maden ve 
vitamin almağa da yardım eder. 

Yumurta sarı ını olduğu gibi içe 
miyenler sebze çorba ının içinde 
daha kolaylıkla içerler. Bu halde 
çokca yumurtn.yla beslenmek iste
ni1en ''erem hastaları için değerli 
bir vasıta olur. 

Hiç haııtahksız, sağlnm adamlar 
için de sade sehze !uyu az gıdnlı, 
fakat le7.zetli, iştah açacak, kolay 
hazmedilecek, hem de böbreklere 
dokunmıyacak znrarsız bir yemek 
ba~langıcı olur. İçerisine herkes 
vücudiiniin tahammiilüne göre, seb 
ze ezmesi. taze ııchze, et parçası da 
koydurabilir. İçinde hn lanmış et 
parçalarilc ııebzc rorba 1 pek lez
zetli bir yemektir. 

Ziraat Banknsı buğdaylnnndan 330 
bin kilo yumuşak buğday kilosu 5,28 
kuruştan ve 65 bin kilo sert buğday 
kilosu 5,20 kuruştan satılmıştır. Tüc 

SANAYi: 

Suni ipekle 
Dokunan 
Kumaşlar 

car nfimına Şcfnnillden on beş bin 1 Bursa, (Tan Muhabirinden) -
kilo buğday gelmiş ve 5,32 kuruştan ' 1705 numaralı ipekli kumaş standar 
verilmiştir. * dı kararnamesi hakiki ipekle dokun 

Snmsun ve Bondırmaclnn gomıcrı - muş kumaşların dokunuş şeklini tes-
len 45 bin kiloluk bir pnrU kilosu t bit etmiştir. Sun'i ipekle karışık ku-
4,12 - 4,13 kuruştnn ve silodan çıka : maş imalinin serbest bırakılması, 
nlmış 60 bin kilo kndar arpa tüccar : Bursanın en mühim servetini teşkil 
malı olarak 4,14 kurustan verilmiş - : eden koza ve ipek mahsulü için teh 
Ur. Piyasnyn çavdar gelmemiş ol - ı 
makin beraber fiyatı 5,05 kuruştur. • likeli olmıya başlamıştır. Bu vazi-
Adnpnuırının beyaz mısırlarından : yetten gerek müstahsil, gerek tüccar 

iskele teslimi çuvallı olarak 15 bin f endişe duymaktadır. 

kilo 4,34 kuruştan ve Bandırmanın if Alakadar fabrikatörler İktısat Ve-
sarı mısırlıırından 25 bin kilo çuvllı 

kaletine müracaat ederek sun'i ipek 5,20 kuruştan verilmiştir. Trakyanın 
kuşycmlerinden 40 bin kiloluk bir f karıştınlmak suretiyle dokunan ku-
porU çuvallı ve yüzde idi ecnebi mad : maşların da standardize edilmesini 
desi kilosu 7,10-7,11,5 l:uruştan sa- ! istemişlerdir. Bursa Sanayi Birliği 

1 
tılmıştır. f de, fabrikatörlerin bu dileğini haklı * : bularak bu mevzu üzerinde tetkikat 

Karadeniz malı iç tombul fındık - ! yapmaktadır. f lar kilosu 36 kuruştan oğlak tiftiği 

f 
127 kuru$tan, deri tiftik 70-78 kuruş f Bu sene Marsilya koza piyasası
arasında verilmistir. Tilki derilerinin f nın, yerli piyasadan farklı koza ta-

f 
çim 400 - 762 arasında, çakalların f lebi, ipek fiyatlannı ani olarak bir 
çifti 200 ve tnvşanın tanesi 15 - 16 : yükse.kliğe sevketmiştir. 12 liraya 
kuruştan satılmıştır. t k 1 

----···--• • • • • • • • • • • olan ipek ve oza ar 15 liraya kadar 
yükselmiştir. 

BANKALAR: MÜTEFERRIK : 

Ticaret Bankası Gece 
Kasaları Getirtti 

Anterpo Talimatna
mesi Tatbik Ediliyor 

Türk Ticaret Bankası, gece kasa

ları getirtmiştir. Cumartesi günleri, 

sair tatil günleri arifesinde, fazla iş 

yapan ticari müesseseler, bankala

rın tatil saatlerinden çok sonraya 

kadar çalışmakta ve OtiÜnkü gelirle

rini bankaya yatıramamaktadırlar. 

Türk Ticaret Bankası, getirttiği ge

ce kasaları ile, büyük iş müessesele

rine büyük bir kolaylık göstermiş, 

olmaktadır. Banka, kendi müşterile 

rine çelik kilitli, çelik anahtarlı me

şin çantalar vermektedir. Bu çanta

ların anahtar tertibatı çok kuvvetli
dir. Ve hatta, bir anahtar, ken.di çan 

Petrol antrepolnn talimatnamesi 
yarından itibaren tatbik mevkiine 
girecektir. Gümrük idaresi antrepo
larda bu talimatnamenin tatbikini 
öğretmek üzere bir kurs açmıştır. 

On b~ memur kursa iştirak etmiş
lerdir. 

Gümrük Kursu Bitti 
Gümrük mevzuat şubesi memurla 

rına açılmış olan kurs nihayet bul
muştur. İmtihanda muvaffak olan 
beş kişidir. Kursa iştirak eden diğer 
iki kişiye mühlet verilerek tekrar 
imtihan edileceklerdir. 

Ürün Şirketi lıe Başladı 
Türk Ticaret Bankasının diğer ~e

riklcrilc birlikte kurmuş olduğu tt
rün Türk Limitet Şirketi şehrimiz
de faaliyete geçmiştir. Yeni şirket 
komisyon işleriyle meşgul olacak ve 
ihracat maddelerimizden yapak, tü
tik, deri, av derileri üzerinde çalışa
caktır. Şirket, müstahsilin standnrd 
1ı mahsul hazırlaması için yurtta bu 
gibi malların yetiştiği mıntakalarda 
teşvikler yapacak ve lüzum görece
ği kimselere avans verebilecektir. 
Şirketin merkezi İstanbuldur. 

tasından maada bir çantayı bile aça

mamaktadır. Banka gişelerinin ka

palı olduğu bir saatte, para sahibi, 

bankanın dış cephesine konan ve ar

kadan ışıklanmış olan gece kasası

nın menfezini ao;arak çantasını ata

caktır. Çanta, dönme dolaba benzer 

otomatik bir tertibatla kasanın içine 

düşecektir. 

Ertesi günü, bir heyet huzurunda 

ve para sahibinin de iştirakiyle çan 

ta açılacak, paralar sayılacak ve sa

hibinin matllıbuna kaydedilecektir. 

Bol Kılıç Tutuluyor 
Son günlerde denizlerimizde fazla 

miktarda kılıç çıkmıştır. Kılıçlar top 
tan 30 kuruşa verilmiştir. Limanı

mızda bulunan altı İtalyan balık ge
milerinden bir tanesi palamut yükli 
ycrek Triyesteye hareket etmiştir. 
Balıkların yumurtlama mevsimi gir
diğinden bugünlerde pek az balık 
tutulmaktadır. 

B ORSA 
29 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

AçılllJ Kapanış 

Paris 25,7025 25.7025 
New-York 0.791760 0.791760 
Brüksel 4.7025 4.7025 
MilAno 15.0425 15.0425 
Atına 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4420 3.4420 
Sof ya 63.4020 63.4920 
Amsterdam 1.4220 1.4220 
Prng 22.7380 22.7380 
Madrid 12.6984 12.6984 
Berlin 1.0082 I.9682 
Varşova 4.1950 4.1950 
Budapeşt, 3.0880 3.0880 
Bil kreş 106.0317 106.0317 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohnma 2.7210 2.7210 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630,- 630,-
Moskova 23.8275 23.8275 

PARALAR 
Aha Satq 

F'rank 
Dolar 

Liret ~ .,. 
Belcllcıı Fr. ~ 
Drahmi E 

tsvıcre Fr. :c 
ıu 
> 

Leva 
ıa Florin ] Kron Cet a. 

Mnrlt 
ı:: 

Zloti cıs 
'O 

Pengo ~ 
Ley 

Dinar 

o 
CQ 

Kron lııvec 

'- .1 

Yumurta Ambalaiları 
Türkofis başkontrolü iken Stan

dardizasyon Müdürlüğüne tayin edi 
len Faruk Sünter, şehrimize gelerek 
yumurta nizamnamesi hükümlerine 
göre yumurta işlerini tetkike başla
mıştır. Faruk, dün yumurtacıların 
ambalaj vaziyetlerini gözden geçir
miş ve sandıklarda yapılan ambalaj
lar hakkında alakalılann mütalea
larını dinlemiştir. 
E2 

s 
Mahkemei Asliye beşinci hukuk 

Dairesinden: Takuhi tarafından Ga
latadaYenicamideYenicami caddesin 
de 15 numaralı Mağnzada oturan Le 
o~ida Kotaki Argiri Kotaki aleyhle 
rıne açılan tnshihi kayıt davasının 
icra kılınan tahkikatta dava edilen
lerin .ikametgahlarının meçhuliyeti 
?asebıyle haklarında ilanen tebliğat 
ıcrasına ve tahkikatın 26-4-938 tari
hine müsadif salı günü saat 14 t 
talikine karar verilmiş ve bu bapta~ 
ki davetiye varakalan mahkeme di
vanhanesine tnlik kılınmış olduğu 
hald~ bu muayyen giınde dahi gel
m~mış ve bir vekil de gönderme -
mış olduğundan hakkında cer ey an 
etmekte olan muhakemenin 
b . gıya -

en ıcrasına karar ittihaz nd•ı . . '"' ı mış ve 
tahkıkatın da 5-6-938 gu··n ·· 

une talik 
kılınmış olduğundan bugün d 

d ·~· e gel • 
me ıgı veya bir vekil göndertned· . 
takdirde bir dnha mahkn ıği 

. . '-'m<'ye ka -
bul edılmıyeceği malCı:rn olınnk " 
re f1~n olunur. (7282) uzc-
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( B A Ş M A K A L E D E N M A 8 A T) 

BAROMETREDE 
iYiLiK 
ISTIDADI 

(Baş-ı 1 incide) 
'Cemiyeti 9 mayısta hiç şüphe yok ki 
çok acı bir gün geçirecektir. 

F akat barış ideali bakımından 
bütün bütüne yese düşmiye 

sebep yoktur. Kaybettiğimiz kıymet, 
hiçbir zaman cidden kazanılmış bir 
kıymet değildi. Milletler Cemiyetine 
olgun bir varlık gözile bakmakta 
zevk bulduk. Kendi kendimizi tatlı 
•bir rüyanın hazzına kaptırdık. 

Fakat hakikatte Milletler Cemi
yeti olgun olmaktan uzaktır. istik
bali olan güzel bir yavrudur. insan
ların birtakım yüksek ümitlerini bü
yütecek bir beşiktir. Müşterek em
niyet prensibini kabul eden devlet
ler, tecavüze karşı el birliğile sonu
na kadar dövüşmeyi göze almadık
ça; Milletler Cemiyeti, yarına ait 
güzel bir ümitten ve bugünkü küçük 
anlaşmamazlıklann önüne geçecek 
faydalı bir aletten fazla bir şey ola
mazdı. 

Sulha varan ideal yolun tıkanık 
olduğu görülünce başka bir yoldan 
ayni hedefe varmayı göze almak bir 
zarurettir. Ingiltcrenin gidişini mut
lak surette fena görmek, lüzumsuz 
bir taassup olur. 

Yalnız bugün ifrat cereyanlarına 
uzak kalabilen müvazeneli insanları 
düşündüren birtakım noktalar var
dır. Onlar da şunlardır: Prensipten 
yapılan fedakarlığa mukabil acaba 
banş yoluna varmak mümkün ola

cak mı? Acaba yeni Roma anlaşma
sı, 2 ikincikanun 1937 tarihli centil
mence anlaşmadan daha ömürlü çı
kacak mı? Son pazarlık işinde neş
redilen esaslardan başka gizli madde 
ler yok mu? Anlaşmak için başkır 
larmın keselerinden ihsanlar yap
mak yoluna düşülmemiş midir? A
caba bu anlaşmadan maksat, ispan
ya işi sonuna gelinceye kadar orta
lığı oyalamaktan ibaret değil midir? 

Daha ileriye gidenler vnr: Alman
yayı tecrit eder gibi görünen yeni 
anlaşmaların Italya ile Almanya a
rasında danışık1ı bir dövüş olduğu
nu, Ingiliz ve Fransız prensip feda
karlığının tamamile boşa gideceğini 
söyliyenler de eksik değildir. 

T am, açık ve umumi bir anlaş
ma olmadıkça yarına emni

yet etmek elbette kimsenin hatırın
dan geçemez. En fena ihtimali göz 
öniınde tutarak herşey için hazır bu.
lunmak bugünkü istikrarsız dünya i
çin bir zarurettir. Ancak bu noktayı 
göz önünde tutmak şartile bugün

kü iyi havanın zevkine varmak ve 
vehimlere uzak kalmak caiz görüle
bilir. Iyi istidatlar devam etmiye
cek olursa üzütnüyü o zaman çek
miye karar verebiliriz. Zaten in
sanlar aksi sabit oluncaya kadar is
tikrarsızlığı normal diye karşılamıya 
alışmışlardır. 

Bu zaviyeleri gözden kaybetme
mek şartile son haftalar içinde Av
rupa muvazenesi hesabına herhalde 
kazanılmış kıymetler vardır. Umu
mi bir harbin bu sene için talik edil
miş görünmesi bile bir kardır. Bun
dan başka Ingilterenin barış namına 
yaptığı prensip fedakarlığının, eski 
gizli diplomasi usullerine avdet de
mek olduğunu ve Roma anlaşması
nın itiraf olunamıyacnk gizli mad
deleri bulunduğunu zannetmek için 
hiçbir sebep yoktur. 

Ş imdilik barometrenin gidiş t~ 
tidadı herhalde iyiye doğru

dur. Bununla beraber kat'i imtihan
lardan biri, B. Hitler ile B. Mussoli
ninin gelecek Roma mülakatında ve 
ikincisi Ispanya işinin son perdesin
de geçecektir. 

Biz kendi hesabımıza barış istika
metindeki her istidadı sevinçle kar
şılarız. Başkalarının ihtilafı sayesin
de gün geçirmiye uğraşan milletler; 
zayıf ve kararsız milletlerdir. Dün
yanın karışmasında menfaat gören 
milletler de ancak macera arıyanlar
dır. Türk milleti ; menfaatini, dünya
nın ahenk ve istikrarında arıyan, 
her türlü maceralardan uzak duran, 
sağlam bünyeli ve açık görüşlü bir 
millettir. Hariçteki anlaşmalarda en
dişe ve vehim uyandıracak manalar 
aramamıza bugün için sebep yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

• 
TAN 

Dahiliye Vekili izahat verdi Başvekilimiz Bugün 
Zelzele Mıntakasında Atinadan Agrılıgor 

yeni Köyler Kurulacak Kral Tiyatrosunda Dün Gece Bir 
(Başı 1 incide) 

olduğu ve en büyük harabiyi intaç 
ettiği yer - haritayi gözönüne getire 
rek dinlemenizi rica ederim - şima -
len Manahos çayı, cenuben Ankara 
Kırşehir şösesi ve şimali garbisi de 
Delice çayı olmak üzere bu çizgiler 
a:rasındaki katınakıs şeklinde bulu -
nan bir arazidir. Bu arazi asıl zelze
lenin merkezini teşkil eden bir saha 
dır. En çok karar da burada olmuş
tur. 

İkinci saha bu zelzelenin aksüla-

Y A 'R [> I M 1 Gal:.~~~.~:me~~~ Verildi ~ . 
rek kendisinin duyduklan derin se- Yün an Kral 

L I• s T E s •ı vinci izhar etmiş ve demiştir ki: 
· "Fakat siz ~yni zamanda derin 'T'iyatrOSUnda 

samimiyet hislerinizi göstermek için .l İ 
Zclzcle FelAkctzedelerl için açtığı- de geldiniz. 0 hisler ki sizi Metak- lstz•kıa.Al 11/TQrŞl 

mız ;yardım listesine dün teberr(llerl- sas hükumetinin 4 ağustos 1936 dan L VI ı 
nl bildiren oku;yuculanmwn isimle-
ri nşağıdndır. sonra yarattığı yeni Yunanistanı da-

ha iyi tanımıya sevkediyor. 

Tarihi ehemmiyeti olan nutuklar 

(Baş-ı 1 incide) 
Artistler, l\lolyerin "Gülünç (DOKUZUNCU LiSTE) 

1 Lira K. 
meli olarak Kayseride, Yozgatta, An __ _ Atina, 29 (Hususi surette gid~n 

11 
karanın haymanasında, Niğde deve· 1328 04 Dünktl yekOn arkadaşımızdan) - Bu sabahki ga-

Kihnr,, piyesinin Yunancaya 
tercümesini harikulade ~üzel 

kostiiınlcrlc ve güı.cl bir balo-
merkeze civar olan yedi vilayet ve 

1 ıı 60 Mudanya merkez okulu ta- ' zeteler, B. Bayar ve Metaksas ara- nun yardımı ile sanatkarane 
mıntakada ve civarlarda da hissedil !ebesinin müsamere esna - 1 sında teati edilen nutuklardan çıkan bir şekilde temsil ettiler. İstan· 
miştir. Sonra dalga memleketin da- sında topladıkları(posta ile) I sulh fikirlerini tebarüz ettirmekte-

1 
ı bulun yakındım tanıdığı Bayan 

ha uzak yerlerine kadar intişar et - 7 oo Derine-ede Bakkal Sıtkı dir. Elen Papadakinin ve arkadaş-

30 - 4 - 938 

lngi!tere ile Frans 

Anlaşması 

yadan çıkması için plan dair 
çalışılmasına karar verilmiştir. 

Fransanın da İ~iltere gibi İ 
ile anlaşmasının Akdenizdeki g 
liği İspanyadan gönüllüleri çc 

derecesinde izaleye yardım ed 
görülmüştür. 

1 Almanyamn Ren gayri a 
mıntakasını işgal etmesindenber 
giltere He Fransa Erkanı Harbi 

ı ı ri arasında başlıyan temas b 
böyle de devam edecektir. 

Yalnız İngiltere hiıkumeti 1 
il 

ile Almanyaya bu temasların 
,, tere hesabına yeni taahhütler 

mun etmediğini bildirmiştir. 
Ç ekoslovakyad aki ekalliyet 

ı ı Çekoslovakyadaki ekalliyet 
vaziyeti meselesinde İngiltc 
sulh davası lehinde vaziyet ala 
nı, ve bunun da ehemmiyetli b" 
ziyet teşkil ettiğini Fransaya iz 

(postn ite) 
miştir. 2 oo Amerikan kız koleji talebe- Elefteron Vima diyor ki: larının yüksek sanat kabiliyet- ı ı 

Zelzelenin bilançosu sinden Yıldız Zekeriya Bu nutukların tarihi ehemmiye- leri takdirle seyredildi ve şid-
11 

tiği anlaşılıyor. 

Almanyada hüküm süren k 
Çekoslovakyadaki ekalliyetler 
lesinin İngiltere ve Fransayı a 
dar etmediğidir. Fakat İngilter 
Fransa kendilerini bu mesele · 

Bu mıntakn içinde 6,700 ev var - 2 00 Sirkeci yalı köşkü caddesi ti vardır. Bu sebepten bunların tah- dctle nlkışlnndı. 1 il 
dır. Bu 6, 700 evin dört binine yakini No. 58 Ali Anlar lili üzerinde bir kere daha durmak Programın ikinci kısmını, Ati il 

7 00 Bebek 26 ıncı okul 5 inci 1 1 
tamamiyle harap olmuştur. Bu mm-,· sınıf talebeleri icap eder. Ayni zamanda Elen -

111 
naKoro heyeti tnrnfmdnn orkes- , 

takanın nüfusu 69 bindir. Nüfusça __ _ Türk iş birliğinin genişlemiş oldu- tranm iştirakile söylenen armo ' 
zayiatımız o gün arzettiğimden kema 1357 64 Yckt1n ğunu da bir kere daha kaydeylemek ı nize edilmiş Yunan halk şarkı- l 
li şükranla söyliyeyim ki, daha azı~~~~~~~~~~..,.--~~~~ lazımdır. Iki- memleket arasındaki ları teşkil ediyordu. Bu şarkı -
olmuştur. O vakit 200 kadar ölü tnh amirlerinin yapması lazımdı ve yap- ittifakı daha sıkı ve daha müsmir lnrda biiyük bir takdirle alkış - ' 
min edilmişti. Bugün, vefat eden va 1 mışlardır. Yalnız bunlardan biri, çi- hale sokan son munhedenin iyilikle- lanmıştır. Koro heyeti türkçe o- ~ 
tandaşların sayısı 148 olduğu anla- çekdağı kaymakamı bunu yapmadı _ rini tebarüz ettirmek için iki Başve- larak istiklal marşımızı, arkasın 
şılmıştır. Bu rakam dahi büyiik te - ğından, vazifesini idrak edecediğin _ kilin söyledikleri cümlelerden daha , dan da Yunan milli marşını söy- , 
essürü muciptir. Yaralılardan birisi den dolayı işten çıkarılmıştır. iyi cümleler bulmak mümkün değil- lcmi!jtir. istiklal marşımızın fcv 
Kırşehir hastanesinde vefat etmiş, İstanbul Üniversitesi kendisinin dir. lki mesul hükümet reisinin söz-

1 
kalnde gii:r.el ve canlı bir şekil

diğerlcri hastaneden çıkmış ve köy - müktedir profesörü Hamit Nafiz Pa terinden çıkan manaya göre, Elen - ı, de tiirkçe olarak söylenmesi Ba~ 
!erine gitmişlerdir. Bunun haricinde miri birkaç arkadaşile birlikte zelze- Türk munzam paktı, Balkanlarda ve ~ vekilimizi Türk siyasi hevetini , 
olarak Keskin, Yerköy Sekili ve Hay le sahasında tetkikat yapmıya me _ Yakın Şarkta yeni bir sulh vesikası- • ve Tiirk gazetecilerini fevka - 1 

manada bir takım hasarat olmuştur. mur etmiştir. Profesör Pamir dün teşkil etmektedir. Oyle bir vesi- iade miitchnssis etmi~tir. 
hasara uğnyan evlerin hepsi altı bin Ankaraya döndü. Kendisinden iza - kadtr ki bundan yalnız iki akit dev- Müsamereden sonra. davetli - l 
dir. 680 kadar da hayvan zayi olmuş hat istedim. Bana ilmi müşahedeleri- Jet fakat ayni zamanda Balkan An- il ler, tiyatronun büyiik salonun-
tur. O zaman da arzettiğim gibi mad ni söyledi. tantını ve ideal sulh için çalışmak da hazırlanmış olan büfede geç 
di hasarın hiçbir ehemmiyeti yok - Zelzelenin &ebebi olan bütün diğer memleketler de is- vakite kndar izaz ve ikram edil- 1 

lakadar görmektedirler. Niteki 
reşal Göring te Avusturya had 
üzerine Çekoslovakyaya temina 
mekle meselenin sulh ile alal< 
olduğunu göstermiştir. İngilt 
Fransanın da sulh meselesi ile 
dar olmamalarına imkan yoktur 
lakis İngiltere de, Fransa da d 
sulh lehinde vaziyet alacaklard 

Almanyaya müsaade 
edilmiyecek 

Bundan başka İngiliz ve Fr 
ricalinin harp vukuunda iki deV 
hava kuvvetlerinin teşriki mesıı 
mesi ve iptidai maddelerin sto1' 
linde muhafazası hususunda 

tur. Her vakit olduğu gibi en büyük Bu zelzelenin sebebi volkanik de- tifade edeceklerdir. il mi ·lerdir. tam bir anlaşmaya varmışlardır· 
teessürümüzü mucip olan cihet, 149 ğilmiş, tektonik imiş, volkanik olan Mazi unutulmu~tur ıJ Yunan tivatr Rovayal heye- Öğrenildiğine göre İngiltere 
vatandaşımızın hazin vefatıdır. Bu zelzelelerin tesiri gayet mahdut 

0 
_ 

1
, tinin Ankar~ \'e Jstanhulda tem : manyanın Belçika ve Fransa tdo 

l ı h b"lh t Millinikon Mellon diyor ki: 1 
11 • 11 • • h • ı ı larına tecavüz etmesine müsaa 

ze ze e ve asar ve ı assa va an - lurmuş mesela· Martı"nı"kte Pele ya- d t 

1 

sı er vermesı arzusunu ız ar e- ı ı 
Çok kısa bir zaman a şayanı e- · k r k t h h · b \{9 

daşlnrımızın kaybı memlekette umu nardagyrının bulundug~u yerde vukua den Başvekilimiz, heyeti menı- mıyecc ' a a er angı aş . 
esüf maziyi unutarak yalnız kendi k hh ·· ı 

mi artan bir teessür ve heyecan uyan gelen zelzelede birçok hasarat vuku- sulhlarını değil, fakat ayni zamanda lcketimize duvet etmi~tir. Yu- ' devlete arşı taa ut a ~na 
dırmıştır. O gündenberi başlıyan ve buldugyu ve bu 300 bı"n kı"._ı·nı"n o··ıu·· _ nan Ba~vckili General l\letaksas yecektir. 

,.. diinya sulhunu de muhafaza için kar 1 D"" l t ·ı· F S1 
gittikçe artan tcessiir telgraflarının mu··ne sebep olduğu halde zelzelenın· Tiyatr Rova:y:ral heyetinin Tür- ı un yapı an ngı ız - ran 

deşçe birleşen iki memleketten. dün- ı ' ı·fı 1 t f • 1 ğrı~ eliin arkası alınmamıştır l\1remleketi kı"ye, .. 1• ... iyaretı·ne menınunı""'et _ a arı yan ış e sır ere u J 
• ·ı tesiri bir kaç kilometre ilerdeki sa- yanın mukadderatını eUerinde tutan "' ·1. "' il 

1 
·· k . b" ah"yct 

mizin tek bir kalp gibi bu ölen va - hillerde duyulmamış. Halbukı" mem- le mü aade ctmi tir. bun ara tecavuz ar ır m ı 
d ı fakat sulha Yunanisatn, Türkiye ve 1 

'1 ! • ı b" h · -1 
tan aş ar etrafında yasla, matemle leketı"mı"zde ha"sıl olan zelzele, hat•:. Ba ,•ekil n. c~ıa1 Bayar. :'.\'a - fcdilmemesi içın ağ e ı i tımıu 

ı.a Balkan Antantının yaptığı hizmeti ti.t 
çırpınmaktadır. Kendiliğinden her beş nltı yu"" z, hat•.-:. bı"n kı"lometrelik ran öğle yemeğini General l\fe- I ma ve Berline tebliğ edilecek · ..... yapamıyan büyükler ibret almalıdır. İ • · ıc 
yerde ianeler toplanmıya başlamış - yerlerden işitilmiştir. 'l'. k i k h kk k taksnsm misafiri olarak Yunan Salahiyettar bir ngilız dıp , Elen - ur yen pa tı mu a a 

1 
ı 

tır. 'Kendiliğinden,, knydını hassa- Yapılan yardımlar Ih .1 . • •. lid. Başvekili ile beraber hususi su- 11 Hnvas Ajansının muhabirine ki, su mesaı erının en guze ır ve 1 .:t 
ten söylüyorum, ne hükumet ve ne ' rette ~· iyC'cek akşam saat 21 de natta bulunarak İngiliz ve ~ t 

C. H . Parti grubunda bu mesele - yalnız Balkanlılar tarafından değil, 
de mahalli idareler tarafından iane İstanbula hareket edecektir. Yol devlet adamları arasındaki görı1' lcri aza arkadaşların daveti üzerine fakat bütün dünya tarafından seliım- ı 
açılması için hiçbir teşebbüs vaki 

1 
da, Sclanikte 2,30 saat kalarak , ligvinin tam olduğunu ve bu \'IJ 

müzakere ve münakaşa ettik. Ve ba- alnmalıdır. ' 
olmamıştır. Vatandaşlar kendilikle- ı AtatürkUn doğduğu evi ziyaret karşısında Almanyanın şiddete 

zı kararlara vasıl olduk. o kararları M . k . d 
rinden içlerinden ve kalplerinden üştere vıc an edecektir. racaat etmenin lüzumsuzluğurlıl 

bugün gazetelerde icra vekilleri he-
duydukları tessiırün ifadesi olarak Katimerini diyor ki: Bnşvckilimi7., buradaki ika - laması lazım geldiğini söylemi 
yardıma bu suretle koşmuşlardır. yeti kararı olarak, görmüşüzdür. B. Nikoladis, eserlerinde iş birli- meti e nasında gösterilen misa- Hitler müzakere yolu ile k 

Bunlan, bukiirsüden B. M. Meclisine ııt 
Bu tessür harice de taşmıştır. Bu gı isrini terviç eden yeni bir gaze- firpcrvcrlik ve ikramdan fev - lariyle sulhen anlaşmanın }iizll 

teessür, biitündost miletlerden Rei- ve efkfırı umumiyemize arzetmek is- tecller ve muharrirler neslinin vücut 1 1 kalade memnun ve mütehassis- anlıyacaktır. İngiltere esasen b11 
Sı"cu"mhurumuza, Başvekı"lı"mı"ze, Harı· terim. Alınan kararların birincisi, 1 bulmu;? olduğunu söylüyor. Bu, E- tir. zakereler hüsnü suretle netice 

. ani ve ilk yardımlar hariç olmak ü- t 
cıyemize, hükumetimize ve Dahiliye len - Türk dpstluğunun bir müşto- ı~ ....... ~--.....,...,.~~~~.-.."!"'i~~~-ı ği takdirde Almanyanın müs 
Vekaletine de telgrafları gelmekte zere söylüyorum. Zelzele mahalline k · d h l" 1 · ld ğ d" k" b't 
devam etmektedı·r. İstanbul Üniversitesinden, Ankara re vıc an a ıne ge mış o u unu ıyor ı: , kat taleplerinin tervici için ı 

ve metinden ruha geçilmiş bulundu- Bu veciz cümle iki memleket ef- bulabilecektir. 
dil tarih, coğrafya fakültesinden, zi-

yap la d l ğunu göstermektedir. karı umumiyesinin hissiyatına tam ltalya ı·kna edı.lecek ı n yar ım ar raat enstitüsünden, M. T. A. dan, me 
Harı"rten Dah"l" V k. l ı· ·· t 1 . . Etnos gazetesi, Ulus gazetesinin olarak tercüman olmakta ve B. Ni- İyı· maıu· mat almakta olan ı11i1 , ı ıye e a e ıne gon- eoro OJı genel direktörlüğünden se 

d ·1 · · 1 iki memleket arasında artık hudut koladisin sözlerini tamamlamakta- ıı erı mış ıane er ve yardımlar da var çilmiş olan jeolog, jcoğraf ve topog~ _ !il, Büyük Britanyanın Frans 
d T 1 kalmamışt.ır Cümlesini tahlil ederek dır. • ı·t 1''' ır. op anan yardımlar tamamen raf alimlerinden mürekkep bir he . ri bir itilaf akdetmesi için a • 
Kızıl~ ~bcl~inev~ilcc~t~ H~- y~~ndeillec~ti~Buhey~birhd =-==============~==============~ ~m~ini ikM etm~ üre~~ 
bir yerde şahsa müteveccih yardım ta zarfında bu mıntakayı tetkik ede Helik denilen yuvarlak dere taşla - çıkıp damlan altına girmelidirler. kuvvetini sarfedeceğini tahrrıitıttf 
yoktur. Hepsi umuma müteveccih - cek ve raporunu hükumete verecek nndan yapılmış evlerden ibarettir. ! Aksi takdirde iklimin sertliği ve o mektedir. Böyle bir itilafın 4 , 
tir. Yardımlar ve ianeler Kızılay şu- tir. Bu tetkikattan maksat, şudur: Damlarının üzeri yarım. metre ka- havalide kışın erken gelmesi, bu va- ta toplanacak ve İtalya ile tJ1 

belerinde t~planacak ve Kızılay ge- Bu mıntakada bulunan köylerin lınlığında toprakla örtülüdür. Ufak tandaşlarımızı çok rahatsız eder. da- bat meselesini tetkik edecek 0 

nel. merke~ı tarafından hasarzadele mevki inin tehlikeli olup olmadığı ve bir sarsıntıdan duvarlar yıkıldığı va ğılmalannı mucip olur. Hükümet bu çük itilaf konferansı üzerinde 
re, ınşa ve ıaşe .ve toptan yardım yol I mevcut köylerin başka bir yere nak kit damın üstündeki ağır toprak ka- vaziyeti nazarı itibare alarak her tesirler hasıl edeceği tahmin 
~ariyle sarfedilecektir. ilk yardım, li icap edip cmiyeceği ve yapılması panarak bir cendre gibi tamamen i- türlü vesaite müracaatla bu vatan - maktadır. 
ım?at olarak vatanda~arın kendilik liızımgelen köylerin yerlerini gerek çerdeki eşyanın ve insanların üzerle- daşlann evlerinin derhal yapılması Küçük İtilaf konferansı, hiÇ ıı 
le~ınden koşması suretıle olmuştur. su, gerek dayanıklı, gerek toprak, iti rine iner ve ezer. na karar vermiştir. (Çok güzel sesle- hesiz Romada girişilecek olarl ~ 
Koy komşulan derhal felakete uğrı bariyle tesbit ederek diğer bir ra _ Heyetin içerisindeki mimarlar bi- ri) kerelerin alacağı istikamette» 
yanlara yardım etmişlerdir. Ondan por vereceklerdir. ze icap ederse mahalli malzeme ve Her türlü tedbirler alınıyor essir olacaktır. s1 
son~a haber alan. hükumet ve ma - Modern köyler yapılacak şeraiti ile bu evlerin sarsıntılara mu Zahirenin büyük kısmı kurtarıl- Berlinde asabiyet haıJtl 
hallı teşkiliit üyeleri ve kurumları Bu köy meselesinde icabi ve selbi kavemetlerini artırmak çare ve im- mıştır. Toprak altındakiler elenmiş. Berlin, 29 (A.A) - Havas M 
olm~ştur. O gün de HiUıliahmer, her olarak iki cihet düşünülmüştür Ma- kanları olup olmadığını tetkik ede - taş altında kalanlar da temizlenerek nın muhabiri bildiriyor: 
vakıt memleketin i.ztırabı~a koşan dem ki, bir felaket gelmiştir, b

0

u fe- ceklerdir. kurtarılmıştır. Hayvan zayiatına ge- Efk. · ı· ·1· -
b fk t ğ f 1 k ~ arı umumıye ngı ız bl' 

u şe a oca ı e a ete ugrıyanla - laketi azami surette tamir etmekle Mayısın onunda tetkikler lince. ölen hayvanlar karasığırdır. sız müzakerelerini biraz asa ı:J 
nn. ~ard_ımı~~l koş~uş~~r. Bugün ia- beraber bundan azami surette isti - bitecek Burada karasığır çok olmakla bera- takip etmekte ve matbuat fr9~ 
bş~sı emın tcekı "b:emış ıçbir köy, tek fade etmek te liızımdır. Köylerimiz ber vatandaşlara bu iptidai serma- İngilterenin Çekoslovakya .tııı~., 
ır _ev ve ır vatandaş yoktur. zaten kÜ<'Ük oldugwuna göre, her ma- Bu ilmi tetkik neticesi, nihayet ma yelerini verebilmek için bazı tedbir .. tal<lr 

F l k t t k hh .., k d . . r muşterck bir hattı hareket d 
e a e mm a ıısının sı i vaziyeti hallin ziraat ve iklim şartlan müsa- yısın onuna a ar hükümetın e ıne lere müracnat edilmiştir. miye muvaffak olmalarındat1 " 

de gayet iyi~ir. Kiıfi miktarda he - it olursa bu köyleri bir araya topla- gelmiş olacaktır. Bu tetkik heyeti Hükumet Ziraat Bankası ile tema- duyduğu endişeyi güçlükle sıır 
kim ve sıhhı malzeme mahallinde yıp yüz ve yüz elli evli köyler vü- bu akşam hareket edecektir. Bir ta- sa geldi, o da bıınları temin etmek bilmektedir. ı 
b~lun~uru~mnkt:a~ır. Halkın ahvali euda getirmek Uizımdır. Bunun icap raftan bu tetkik yapılırken diğer ta- vazüesini üzerine aldı. Bütün bu "'Prag'ın akıbeti Londradtı 1' 

mane~ yesı de yerındedir. Açıkta bir ettireceği mnsarüi tahmin buyurur- raftan da iskan umum müdürlüğü bü masraflara karşılık olmak üzere hü- yün ediyor,, başlıklı bir yıı.ııil 
tek kımse kalmamıştır. Kızılay 1200 sunuz. tün teşkilatını seferber ederek ma - kumet 500 bin liralık bir tahsisat is- Nahtausgnbe gazetesi tngt d 

de.~ fazla çadır göndermiş ve milli Diğeri selbi olan, taraftır ki, eğer halline gideceklerdir. Bunun da ya- temiye knrar vermiştir. Kanun ya- F N ı d"Sl " 
mudafa d d 400 d l _ ransız azır arının 010 .. .Jtı 

a an a ça ır a ınmış - hakikaten bu mıntaka da sık sık zel pacağı şey orada hasar gören ve yı- k d B "" ük" l\• ·ı faBı> 
tı f d d h ın a uy tı let Meclisine gele- beynelmilel ahkfımı müda 1 r. cap e erse a a da temin olu - zele olacaksa, vatandaşlarımızın ha- kılması muhtemel olan evlerin, ye- k }1iit1 
nacaktır. 

1 
. . ce tir. Kabulünü rica ederim. Şayet tinap edeceklerim ve sul tıt1 

yat arını tehlıkeye koyarak buralar rıne en seri bir surette ve en sağlam bu kıtanın ve vatandaşlarımızın ev- . . . h hl . "ht"VB e F rk t d l · · · mı ıçın arp te ikesı ı ~. ı·.Jitı 
e a e ze e erın ıaşesı da yaşamalarında mana yoktur. O bir şekilde mahalli malzemeyi kul - lerinin inşası ve kendilerinin refahı planlar hazırlıyacakları unı ı> 

İaşe için de köylünün kendi huğ - halde bu mıntaka halkını heyeti u- lanmak şartile inşaata başlıyabilmek bilhassa selametlerinin temini, daha h k d. 
d ( d . f ar etme te ır. eS1 

ay ın an ısti ade edilmekte, köy de mumiyesile kaldırıp başka bir yere imkanını hazırlamaktan ibaret ola- çok fedakarlığı icap ediyorsa şüphe- Frankfurter Zeitung gazet 
ğirmenlerl tamir edilerek bu buğday nakletmek lazımdır. caktır. Bu işler suratle yapılmak la- siz ki hükümetiniz nazarı itibara 8 • yor ki: ,, ~ 
lar bu değirmenlerde öğütülmekte- Tetkik edilecek ikinci cihet, inşa zım gelir. Çünkü teşrinievvelln ni _ lactıktır. Ve hükumetiiniz emindir "Bunlara ne lüzum vıır · ,ıJY' 
dir. İlk yardımın heyecanlı olması ta tarzı, keyfiyetidir. Köylerimiz, bahu hayet on beşine kadar bu vatandaş- ki, B. M. Meclisi bunu vermekte as- tehlikeye karşı müdafaa tev 
biidir. Ve ilk yardımı derhal idare sus, orta Anadolunun civar köyleri lar çadırdan, çardaktan ve çergeden la tereddüt etmiyecektir. l , 

a ınıyor.,, 
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DENtzeANK . ı Adeta Bir Mucize! 
Denizyo!ları ltletmeıi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 
- Tel. 22740 

KARADENİZ POSTALARI 

1 Mayıstan itibaren Karade
niz postalarında aşağıda yazılı 
değişiklikler olncaktır: SALI 
POSTALARI gidiş ve dönüşte 
Zonguldak İnebolu, Sinop. Sam
sun, Giresun. Trabzon ve Rize
Ye uğrıyarak Hopa'ya kadar gi· 
decck gidişte ilaveten Tirebo· 
luya ve dönüşte Pazar'a uğra· 
Yacaktır. 

PERŞEMBE POSTALARl gi
diş ve dönüşte İnebolu, Ayan
cık, Sinop. S&msun. Ünye. Fat
sa. Ordu, Giresun, Görele, Trab
zon ve Rize'ye uğrayarak Ho· 
Pa'ya kadar gidecek ve dönüştP 
ilaveten Of ve Akçaabad'a uğ· 
rayacaktır. 

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

C2339l 

Karabiga ve lmroz 
Postaları 

l Mayıstan itibaren istanbul
dan Cuma günleri kalkan KA -
RABİGA postalan dönüşte MÜ 
REFTEye uğrıyarak ERDEK -
MARMARA - TEKİRDAG yo
liyle İstanbula döneceklerdir. 

Buna mukabil gene 1 mayıs 
tan itibaren İMROZ postalan gi 
diş ve dönüşte ilaveten M'ÜREF 
'l'Eye uğrıyacaklardır. (2460) -

olmak ıçm 

Diye Bayan inci itiraf Etti. 
Bir haf ta zarfında tamamen deği,tim. Şimdi on ıene da-

ha genç görünüyorum. Bütün arkadatlarım beyaz ve ner
min cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan İnci'nin tedavi 
görmeden evvelki h~ 

kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapınız. Siz 
de fayanı hayret bir 
ten temin ile daha 
ırenc görünmÜf olur

sunuz. 

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

Bayan inci kullandı
ğı bütün güzellik le

vazımatını arkada,la-

rma tavıiye ediyor. 

Baye.n lnci'nin güzel

lik levazımatı kullan

dıktan 7 gün aonraki 
hakiki fotoğrafı 

zip tenime gıpta etmekle 

beraber nasıl temin ettiği

mi de bilmek istiyorlar. 

Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 

Tokalon kremini kullanı

nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir ten te
min ediniz.,, 

Bayanların Nazarı Dikkatine: 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

İzmir Tayyare alayında yaptırıla
cak altı adet erat paviyonu ile bir 
komutanlık binası inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur .. Bu 
inşaatın hepsinin keşif bedeli 201555 
lira 11 kuruştur. Eksiltme 17 Mayıs 
938 salı günü saat 15 de Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 
13577 lira 76 kuruştur. Keşif proje 
ve şartnameleri 10 lira 8 kuruşa M. 
M. Vekaleti Satınalma Komisyonun 
dan alınır. Eksiltmeye girecekler ka 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle idari şartnamenin 4 ncü 
maddesinin F fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. Ve
kaleti Satınalma Komisyonuna ver-

meleri. "~'r.B) * i 
1 Heyeti umumiyeslne tanmin edi-
l len fiyatı 21,000 lira olan beş milyon 1 
tane muhtelif eb'atta ve numarada 
Nal Mıhı kapalı zarfla eksiltmeye 

1 konulmuştur. Eksiltmesi 5 Mayıs 938 
1 Perşenbe günü saat 15 de Ankarada 
1 M. M. V. Satınalma Ko. da yapıla
caktır. Şartnamesi parasız olarak 
mezkur Ko. dan alınır. ilk teminab 

i 1575 liradır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu-

1 nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir .saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma Ko. na 

(757) (1340) 

... 
Müteahhidin nam ve hesabımı 

30000 kilo pamuk çorap ipliği müna 
kasaya konulmuştur. Beher kilosu
nun tahmin edilen fiyatı 153 kuruş 
75 santim ilk teminatı 3459 lira 38 

Giıesinden 
Bir bilet almanız kafidir. 

.\clres: İstanbul İf Bankası kar
~ında No. 15. Tel. 22954. 

Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının bü- _ı 
yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade et- ... 
tiğinizde beheri için 5 kunıf alacak, ayni zaman-

1 kuruştur. ihalesi 12.5.938 Parşembe 
; günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartna
mesi bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle ve teminat ile birlikte belli 
gün ve saatinde An karada M. M. Ve
kfileti Satınalma Komisyonuna gel-

da kıymettar mükif atları bulunan T okalon mü
sabakasına İ.tİrJ\.k haklnnı veren hir bilet takdim 
edecektir. melerl. 44825,, .. 2262,, 

............... ___________ , 1 1 
1 ta 1 Levazım Amirlii!i hanlan 1 d s nbul 3 üncü icra memurluğun Deniz Levazım Satına ima Komisyonu ilanları •••••••••• ••••i 

1 an·~·· -
~~ u~~~ATh~ F~ ~v~~ ••••••••••••••••••••••••••••-
} a Fua. Beyoğlu Şahkuli mahal- 1 :-- 'l 'ahmın edılen bedelı 14850 lıra oıan :>500 metre elbıselik ku-
esf '!'imarcı sokak No: 17 m:ış 10 Mayıs 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11.5 da kapalı zarf 
n be usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

l'a 
0 

r Batinin l-10-937 tarihli ki- 2 - Muvakkat teminat 1113 lira 75 kuruş olup şartnamesi parasız 
tnet~Ukavelenamesi mucibince zim- olarak komisyondan hergün alınabilir. 
r ınde olduğunu beyan ettiği 63 li 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
rı.anın tahsili için dairemizin937 / 5262 !eri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev-
UrnaraJı dosyasiyle ve rehnin pa- veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz 
~Ya Çevrilmesi yolu ile gönderilen mukabilinde vermeleri. (2317) 

tn enıe ernirlerinin ikametgahınızın JanC:larma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 
d eçhuliyeti hasebiyle bila tebliğ ia- Komisyonundan : 
~edilmiş olduğu mübaşirin meş - 1 _ Bir Takımına 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve vasıflanna uy
:ra ati ~le anlaşılmış olduğundan ic- gun komple (400) eğer takımı kapalı zarf usuliyle 2-5-1938 Pazartesi 
8ltı hikırnliğince ilanen tebliğat ifa- günü saat (10) da satın alınacaktır. 
~· karar verilmiştir. 2 _ Sari mukavele ile satın alınacak bu eğer takınılan şartnamesi 

ltib ınaenaleyh işbu ilAn tarihinden (126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabilir. 
Ilı~ &ren 20 giln zarfında bir itirazı 3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (1890) liralık teminat makbuz 

it! Varsa bildirmeniz ve itirazınız ol veya Banka mektubunu muhtevi teklü mektubunu belli gün saat doku-

cia a~ğı takdirde ayni müddet zarfın za kadar Komisyonumuza vermiş olmalan. cıo_4_4_>_<_2_0_57_> ______ _ 

~Ud Orcunuzu tediye etmeniz ve bu Açık Eksiltme ilanı. 
~·det Zarfında itiraz ve borcunuzu 

dtı •Ye etmediğiniz takdirde hapse -
en Haydarpaıa . Lise.si Satına ima Kurum~ndan : . . 

Haydarpaşa Lisesı Pansıyonunun Mayıs 1938 gayesıne kadar ihtıyacı 

Maslakta Prevantorium için yapı
lacak elektrik tesisatının pazarlık 
la eksiltmesi 3 mayıs 938 salı günü 
saat 15 te Tophanede levazım satına} 
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 1904 lira 95 kuruş ilk temi 
natı 142 lira 87 kuruştur. Keşfi ist. 
K. inşaat şubesinden bedeli mukabi-
linde alınır. isteklilerin .kanuni ve -
sikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (501) (2440) 

* Maslakta Prevantorlum su ihtiya
cını temin için tesis edilecek motör 
pomp ve teferrüatının 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
linde alınır. İsteklilerin kanuni ve -
sikalariyle beraber belli saatte ko -
misyona gelmeleri (502) (2441) 

_.ay lllecur dahilindeki eşyanın pa-

~~ Çevrileceği tebliğ makamına 
~ak üzere ilan olunur. (1281) Eksiltme 16 Mayıs 1938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Di- S an U omutanhğı 

olan 12,500 kilo birinci nevi ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. 1 1 t b 1 K 1 
rektörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Ko- ~-----11.a.n_ıa_r_ı ____ -.!! 
misyonda yapılacaktır. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

PETROL N I ZAM 
Kenekleri ve !!ne dökiHme~ini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilactır. 

T. iŞ BANKASI TELEFONLARI 

T. fş Bankasının Ankara telefon rehberindeki 

numaraf arı yeni kurulan. iş Bankası 

santrafına baqlanmıstır. 

Yeni santral numaraları 

] 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 

, 
Umum müdürlüğün ve merkez müdür-

füğünün bütün servislerini bu 

numaralardan isteyiniz. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Talibi çıkmıyan D. Bakır Lisesi Paviyonunun (36,375) lira (4) 

kuruşluk esas keşfinden (32,200) liralık inşaatı bir ay müddetle pazar
lığa konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 

b) Mukavele P.rojesi. 

c) Hususi Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartnamesL 

d) Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir ve istenilebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 9 Mayıs 1938 pazartesi günü saat 11 re kadar pa
zarlıkla Nafia müdürlüğü dairesinde y~pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat, cari 
senet, Ticaret odası vesikası, Nafia VekAletinden alınmış (10,000) lira
lılctan yukan ehllyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 Mayıs 1938 Pazartesi günu saat 11 re kadar milra
caatlan ilan olunur. (2065) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 50 tane kaputun 9-5-938 pa-
zartesi günü saat 11 de açık eksiltme si yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 575 lira ve ilk teminatı 45 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon dadır, görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle Galata eski 
ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (2273) 

İktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: .. 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede 

çalışmasına izin verilen ecnebi Şirketlerinden (Fiat) Anonim Şirketi, bu 
defa müracaatla Şirketin İstanbul şubesinin muamelatını 31-12-1937 
tarihinden itibaren tatil ettiğini bildirmiş ve tasfiye memurluğuna İs
tanbul şubesi mümessili Leon Şönman'ı tayin etmiştir. 

Bu şirketle alakası olanların İstanbulda Beyoğlunda Taksimde, Kös
tebek sokağında 8 numarada mukim Leon Şönman'a ve icabında İktısat 
Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. (1938) 

. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llCinları 

1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 20,000,000 man
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 6-VI- 938 tarihine rastlıyan Pazartesi gilnü saat 14 
te Kaba~şta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pıla~aktır. 

nı - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

• llu iki kelime 
l cııtırınızdan çıkmasın ! 

Tahmin bedeli 1250 Lira, ille teminat 94 liradır. 

İstekliler Şartnameyi okulda görebilirler. 
Taliplerin cari sene Ticaret Odası vesikasiyle birlikte belli gün ve saat

te Komisyona gelmeleri. (2458) 

İstanbul Komutanlığına bağlı bir
liklerde bulunan 3674 çift köhne fo
tin ile 161 çüt çizme ve 180 çüt ye
meni satılacaktır. Açık arttırma ile 
ihalesi 6 Mayıs 1938 Cuma günü sa
at 15 de yapılacaktır. Hepsinin mu
hammen tutan 783 lira 85 kuruştur. 
İl)t teminatı 59 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalanyle beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık satın alma ko-

lV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar nümunelerint mü
nakasa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lazımdır. 

-KADER 
Giıesi 

L 11 MAYIS 
1\ tarihi 
'der"' 

"e b· \.alfeıinden bir tayya-
ıl ti ~ e a.lma.lıaınız. Zira 

L. ·k'" herkesini gi9esidir. Ve 
~ ea· 1 ltıeınnun eder. 

1(4DER 
~illöıı" 
Q, o. l u. V a.lde han No. 4 
bi~'tiklal Cad. No. 109 

~: T a,ra aiparitleri 
rhaJ ıönderilir. --

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü llCinları 

KIRALIK EMLAK 
Beşiktaşta Yeni mahallede Ihlamur caddesinde eski 16 yeni 14 No. lı ev. 
Kasımpaşada Küçük Piyale mahallesinde Zincirlikuyu sokağında 286 
No. lı ev. 

Yukarda yazılı vakıf malların 31/5/ 939 günü sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. 

İhalesi 9/ 5/ 938 Pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdür
lüğü Akarat kalemine gelmeleri. (2386) 

- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
Hissedarlarımıza beher hisse itibariyle 1937 hesap senesi için verilme-

. Hissedarlar Umumi Heyetince kararlaştırılan 632 kuruşluk safi karın 
~ rkez Bankası Şubesi bulunan yerlerde 29 Nisan 1938 tarihinden iti-

b e şubelerimizce ve bulunmıyan yerlerde 15 Mayıs 1938 tarihinden iti aren . . • 
beren Türkiye Cümhuriyeti Zıraat Bankası Şube ve AJanslannca dagıtıl 
masına başlanacağı ilin olunur. (2457) 

misyonuna gelmeleri. (2254) 

KAYIP: İstanbul Üniversitesi hu

kuk fakültesinden 937-938 senesin -

de aldığım hüviyet cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Hukuk fakültesi birinci sı
nıftan 6125 No. Hanife Aksal. 

V - İstekli~erln ~a~rlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarıyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2295) .. 

Kilo Cins 
6000 Yamalık Kaneviça 
2000 ,, Çul 
200 11 Çuval 

3000 İskarta Kanaveçe 
3000 ,, Çul 
2500 ,, Çuval 
400 ,, Marka bezi 

3700 ,, tp 
3000 ,, Kınnap 

I - Cins ve miktan yukarda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 13/ V / 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 d K _ 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda ya 
1 

ek a 
I pı aca tır. 

II - .satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hcrgün görülebilir. 
IV - i s teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 

15 
. 

nat paralariyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona müracaatı t~~ı
olunur. "2394,, an ı an 

• 
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• :: . : • 1 

Güzelliği hem 
1 

yaratan. hem 1 

1 

+amamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydmlatan gü
neş, fÜphesiz, inci di,lerdir. La
kin o dişlere ca.n veren de, fÜP-
hesiz, ''RADYOLlN,, dir. 1 

Siz de ayni güzelliği elde ede
bilirsiniz. 

Sabah, öğle ve akıam lier 
yemekten sonra muntaza· 1 

HASAN 
Kolonya ve Losyonlarında 

HASAN Kolonya 
ve Losyonları 

Kr. 
Küçük cep titeai 1 / 24 litre 25 
Cep tipi 1/ 16 " 40 
Küçük 1/ 8 " 60 
Orta 1/ 4 " 110 
Düz büyük titelerde 150 

Sekiz köte 150 

Büyük 1/2 " 210 
,, 1 ,. 450 

,, top kri11tal 1/ 16 n 50 

,, ,, ,, 1/ 8 " 
,, " " 1/4 n 

Ha.san o dö lavant 
(Eau de lavante) 

,, " ,, " 
Ha.san buz - alet kolonyası 

e NE 
Bu Aybaşından 

1 
İtibaren Tenzilat 

NESRiN Kolonya 
ve Losyonları 

Kr. 
1/ 24 15 
1/ 16 25 
1/ 8 40 
1/ 4 düz fişe 50 
1/ 4 Karafa, fantazi 60 
1/ 4 ,, alb köşe 70 
1/ 3 " 

90 
1/ 2 ,, 110 
1/ 1 ,, 210 
Açık litresi 200 
1/ 4 Lüks kutu 100 
1/ 8 " ,, 60 
1/ 6 Top kristal 35 
1/ 8 " 

,, 50 
1/ 4 ,, ,, 90 
T ra.t kolonyası 1/ 4 Litre 30 

n ,, 1/ 3 ,, 60 
,, 

" 1 ,, 150 ,, ,, " " men diılerinizi fırçalayınız 
1

._ ___________ ·~~~~~~~~~~lm!I _____ , .. ______________ _ 

1 r KIRALIK BAHÇELi GAZiNO 

:rrende, vapurda, evinizde ve işinizde 
Muhakkak Bir Kaıe 

bulundurunuz 

Nezle - Grip - Baş Diş 

Romatizma ve 
BOTON 

Of o 100 
l4GRILARI 

GE IRiR 
Karbi ve Mideyi Bozmaz 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Taklitlerinden saliınınız ve her yerde 

ısrarla S E F A L i N • i arayınız 

i' BAŞKURT 
'f] Çatal, Bıçak, Kasık Fabrikası 

Balkanlarm birincisi ve Avrupanın Z ncisi· 
dir. ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu· 
hakkak BAŞKURT markasını arayınız. Paslan· 
maz, sararmaz ve kırılmaz. Avrupa mallnrmdan ı 
daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toptan Satı§ Yeri ~ 
Tahtakale caddesi No. 51 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temJz bl - Karbonattan ve toz karbonat almaıktakl mUşkUIAt göz 

önünde tutularak yapılmı tır. 

•••------ Her eczanede sa.tdır. ---------

K OLI NOS kul~anmız. L~-
zetı bot, dıt· 

Dlf:NU leri inci gibi 
parlatan Ko-.. M.l~~e:::..ıı.•••••••• linos dünyada 

milyonlarca zevat seve aeve kullanırlar. Tübün muhteviyab tek
sif edilm.is olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruıtur. 

MOSKOVA 'da : 1 AGUSTOS 938 de AÇILACAK 

ZİRAAT SERGiSini 
ZiYARET EDiNiZ. 

Bütün tafsil at iç.in Galata' da Hovagimyan hanında 

iNTOURiST 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii surette İs· 

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyalan arasında bi

rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahriş ebneden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - IST AN BUL 

SUT MAKINAI ARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatındandır. 
l\IİELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
l\IİELE Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibatı vardır. 

, MİELE Ekremözlcrin bütün aksa
mı paslanmaz nevindendir 

MİELE Ekremözleri bilumum Zi
raat mektepleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MİELE Ekremözleri en asri ve 
diğer markalardan daha 
ucuzdur. 

Sahs denn~u: Tahtnknle. 51 Nn. 1u Pnkcl' trns hu·ııldan t1ennımnr1a 

Yeni adresimize dikkat 
TESHiLAT BAKKALİYESİ 

F.minönü Meydanında Valide han altındaki mağazamızı 
istimlak dola.yısile 

lstanbul BahlCpazar Caddesinde 47 Numeroya 
taşmdığmuzı muhterem mütterilerimize arz ile eski 

teveccühlerini dileriz. 

No. 270206 
No_ 270207 
No_ 270208 

BAYAN IFAKAT 
- Hüzam şarkı 

Rast şarkı 

BAYAN 

- Sakın üzülme sevgili kız 
- Şu seven kalbim 

SAFiYE TOKA Y 
- Hicaz şarkı - Şen kız bnlkondan bakar 

Karcrnar şarkı - Yiiriik km 

BAYAN NADiRE 
- mcaz şarkı 

Hüzam şarkı 

BAYAN 

- Bir rakı '\'er al bardakta 
- Sana bnktık~a 

MAHMURE ŞENSES 

1 
Büyükdere, Piyasa caddesinde, Kocataş Fabrikasının ittisalindeki 

fabrika bahçesi arkasındaki koru ,ne beraber yazlık gazino olarak ki
raya verilecektir. Talip olanların Tophanede Denizvolları Kooperatif 

Müdürlüğüne müracaatlan. 

, Siz de sabahları aç karnına '1 ,-------------.. 
bir kahve kaşığı 

Mazon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsinlı;. 

Mide ekşilik, şişkinl~k v~ 
yanmalarını gıdenr. 

~ABIZLIGI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. lçilmcsi ga
yet latü, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
z:arla kıyas kabul 
etmez. "M A
ZON,, isim HO
ROZ markasına 

dikkat. ............. _ .. _ .. __ 
l ASIPIN 

Hakiki tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Mehmet Eminin tasfiye 
işleri ve idarenin mesaisi hakkında 

BAKEB 

Mağazasının sattığı elbiseler 

1 - PEK MÜKEMMEL 
2 -PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 

Kostümlerin rengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiyat

larla satılmaktadır. 

• .. _ .. ___ .. __ ... !. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullamlmı~ 6 santim kalınlı • 
ğında makine transmisyon, §nft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mü· 
racaat edini7M 

KAYIP: 3104 sicil numaralı arıı· 

bacı ehliyetnamemi kaybettim. ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur· 

Lstil 

KAYlf: 3145 çift 3147 çift t713 
tek yük arabaları pliıkalannı zayi 
ettik. Kaydini sildireceğimizdCJl 
hükmü yoktur. Galata Mumhane 
caddesi 74-66 numarada Adil Gütc1· 

malumat verilmek ve icap eden ka -

rarlar ittihaz edilmek üzere alacak- ~ 
lıların toplanmasına lüzum görül • Sahibi ve· • umumi ne~yatı idııre 

N 
"70709 - Rumba - Usandım erkeklerden müş olduğundan alacaklıların eden: Ahmet Emin y ALMAN· Gaıc-

0. J Kaynana §arkısı - (Bayan Perihan i tirakil 16-5-938 saat 14 te dairede hazır bu tecilik ve Neşriyat Türk Ltmftct Şit' 
-------------------------llıııİİll:•------------------------11 lunmalan ilan olunur. (7283) keti. Basıldığı yer TAN Matbaası-

müessesesine müracaat edilmesi. Telefon: 42653 

# 


