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. . ' Çocuk Ansiklopedısı 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
nım bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

Halayda idare Türk 
Unsurunun Elinde 

Süvarilerimiz Geldi 

Umumi Valiliğe, ve 
Türk Memurları 

İdari 

Tayin 
Makamlara 
Edildiler 

Halk Kıymetli Süvari/erimizi 
Coşkun Bir Heyecanla Karşıladı 

Binbası Kole'nin Beyanatı 

Binicilerimiz Niste, Romada ve Varşovada Nasıl 
Zaferler Kazandıklarını "Tana,, Anlatıyorlar 

1 

''Her Yerde Memleketi Ekseriyet Unsuru idare Eder. 
Ekalliyetler TCibi Olurlar. Türk· Fransız Dostluğunu 
Halelden Vikaye için Bütün icraatı Yapacağız .. 

Ticarette 
Guven 
Ve itibar 

------------...., Antaliya, 9 (Hususi> - Bugün Hatayda idare Türk l unsurunun eline ge~ti. Bu suretle bütün karıııkhklar 
sona ererek tam bir sükunet teessüs etti. 

Jthmet Emin YALMAN 

H er nt4i inkitafın ilk farlı 
ıüvendir. Her vatanda

trn verimli it görebilmesi için 
Yarma güvenebilmesi Jizımclır. 
~ann elbette meçhullerle doludur. 

' 
Hatay umumi valiliğine doktor 

Abdurrahman, Antakya kaymakam 
lığına Süreyya, Antakya belediye 
reisliğine Vedi Münir Karabay, Kı
rıkhan kaymakamlığına doktor Vedi 
Karamut, Nahiye müdürlüğüne Ha 
mi tayin edildiler. Ve hükumet dni
relerine de yüzde 75 nisbetinde 
Türk unsuru yerleştirildi. 

İstikrarsız bir harici alemin icap et
tirdiği yeni yeni vaziyetlere uymak 
lçiıı yarın neler yapmak lazımgelece
tiııi kimse iptidadan kestiremez. Fa· 
~t ticarete, kttdiye, itibara taalHiku 
d~"'~ '-i"İA1r1tl'_ eııH nr,.n!linler var~ır 

Bu hareket Hatayda yalnız Türk
ler tarafından değil, diğer unsur • 
lar tarafından da büyük bir sevinç 
le karşılandı. Halkevinde Arap mii 
messilleri, Suphi Berekat, kardeşi 

Raif ve Mustafa Kuseyri'nin iştira
kile yapılan samimi toplantı buna 
delildir. Yalnız Hatay değil, hattiı 

Suriye efkarı umumiyesi de vaziye
tin normal bir seyir almasından !ev-

Yüzba~ı Eyüp Oncü halkın omuzları üstünde taşınırken 

uıuıa ~ 11gramıyacağtna herkes JJ>· 

Süvari sübaylarımız~ Avrupa müsa 
bakalarında parlak neticeler aldıktan 
onra dün sehrimize döndüler. Kendi 
'-"'" "' ~at. ... .,._ UU.)'"111. Dll l\.1:fX-ŞllaillU 

töreni yapıldı. Dün gelen süvari sü
baylarımız yüzbaşı Cevat Gürkan, 
yüzbaşı Eyiıp OncU, üstteğmen Sa -

·-----~--~--~--~---~--
Süvari/erimiz.in kar,ılan

malarına ait re•imlerimi2 7 
inci •ayfarmzdadır. lftfıdaa emin olabilmelidir. 

Jtenıalist hükumetin en kuvvetli ta 
talı bu prensipler üzerinde titreme-

Fran51ı; askeri mümessili Hatayda 

bu'naremrımn~s\'ô ı~füiikTup\~"ı~ 

pılan bir mitinge ancak altmış kişi ------------------------------------------
iştirak ettirilebilmiştir. 

{Arkası: sayla 9, su[un 1 He) 

Türk mümessilleri arasında 
~~~ V~Jt v~it mulle~ kaIBclui =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
d~liştinnck lazım gelmiştir. Fakat o 

Askeri ceza kanununda 
Yapılan Değişiklik 

(Arkası: sayfa li, sütun 1 de) 

:ı.znana kadar hüküm süren usuller 
11~ticesinde girişilen taahhütlerin ye
~ıne getirilmesine daima şu veya bu 
~~hazırlanmıştır. Hele İktısat Ve 
lleu eski manada bir hükumet dai
~i §eklinde dğil, çok hassas ve dü
l'usı bir tüccar zihniyeti ile idare e
dibniştir, 

B ugün ilk defa olarak öyle bir 
d' vaziyet karşısındayız ki, şim-
ı;,e kadar olan gidişe ve sıkı bir su

~ette korunan ana prensiplere ilk ba
d~fta aykın görünmektedir. Serbest 

0
\>iz üzerine muamele yaptığımız 

llıeınleketlere olan ticari ödemeleri
~z fa~ılaya uğramıştır. Bu fasıla, 
1 .enı bır ~edbirin hazırlanması için 
~rn gelen zamanın makul haddi
~1 11~ştr. Yarın nasıl hareket edi· 
he:eği hakkında da ticaret itlemine 
ıç bir nevi ışık verilmemiştir. 

d Vaziyetin bir defa esas bakımın-
1:~ Piyasamız için büyük ehemmi
ı. Va~. Sonra asıl mühim nok
li ' rnazıye ait taahhütlerin tasfiyesi 

1~kkında derhal bir yol ve kolaylık 
11 °•~rilınemesidir. Bunun da iki fena 
bı~tıcesi Vardır: Birincisi ticaret ale
l ilin, ana prensiplere aykırı tedbir-

~ ~irden bire başgösterebllmesi ve 
~ .hutıeri yerine getirmek imkanını 
h~~ etmemesi korkusile hızını ve te 
~ u~ kudretini kaybetmesi ve fiyat
tfg~ hır risk payı ilave etmesidir. İkin 
81~ de hariçte ticari itibarımızın sar
~ ası tehlikesidir ki ticari itibar, da 

• Utnumi itibann temelidir. 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) - Millf Müdafaa 
Vekcileti tarafından Askeri Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesinin değiftirflmesi hakkında hazırlanan kanun 
lciyihası Meclise gelmiıtir. Bu lc1yihaya göre : 
1 - Askeri şahıslar hakkında hük 

molunan aşağıda yazılı eczalar, as -
keri hapisanelerdc infa edilir. 

a - Subayları aaskeri memurlar 
hakkında tart ve ihracı mucip olmı
yan askeri hükümler; 

b - Askeri mektepler talebesi hak 
kında verilen ve kayıtlarının silinme 
sini mucip olmıyan ceza hükümleri; 

c - Eratın askere girdikten sonra 
işlediği suçlardan dolayı verilen altı 
ay veya daha az ceza hükümler; 

d - Herhangi bir mahkeme, makam 
veya heyet tarafından verilmiş ve
ya katileşmiş para cezalarından çev 

rilme altı ay veya daha az cezlar;· 

2 - Resmi bir kıyafet taşıyan, rüt 

beli veya rütbesiz şahıslar hakkında 
herhangi bir makam veya mahke • 

me tarafından verilen tevkif müzek 

kercleri askeri tevkifanelerde infaz 
olunur. 

[Arkası: Sayfa 8, sütun 4 te) 

Adli Tıp Müessesesinin Bir Yıllık Faaliyeti 

Bir Senede 9 Meçlıul 
Ceset Gömüldü 

istatistikler, Uyuıturucu Zehirlerden Akıllarını 
Oynatanların Sayısını Bir Hayli Yüksek Gösteriyor 

Adli Tıp müaaeıeıinin İfleri günden ıüne artmaktadır. Bu da 
halkın adliyemize ve kanunlarımıza ve fenne kartı gösterdiği 

Jktısat : Ve!taletinin bu kadar itimadın artmasından doğmaktadır. 
~it t Jnühim Pdfuipleri gözden u- 1936 yılında Adli Tıp işleri mües- senesinde kimyahane 1,351, 917 se
t'ıllı Uttuğu bir saniye için bile batı- sesesinin umumi idare işlerine ait nesinde de 1,306 muhtelü madde tah 
iri :a ~elnıiyor. Bize ~le görünüyor enakın sayısı, 17,668 iken 1937 de lil etmiştir. 
~d:kaıe~.' iki prensip arasında te- bu yekun 20,223 e çıkmıştır. Mües- Şayanı dikkat rakamlardan biri 
elti ~de duşmüştür. Bunlardan biri ti sesenin diğer şubelerinin iki ..;ene- de 1936 da hüviyetleri tetkik edil -
te lterayıtlan kaldırmak ve memleket lik .işleri de şö~le mu~ayese ~iln1ek mek üzere müesseseye gelen ceset • 
~ it • neyı e§Ya bulunmasını temin et tedır. 936 senesınde muessesenın mec lerden yalnız birisinin hüviyeti an -lr~ ıçtn eVVeJce açtığı geniş kapıyı lisine 2912 iş aksetmişken 937 de bu !aşılmadan gömüldüğü halde 937 yı-
ttıa ~b. 0

Isu nkapamayı cazip bul- yekun 3,271 e varmıştır. Morg 936 lında tam dokuz tane cesedin hüvi
\oa ~ıdır. ikincisi de yeni döviz yılında 376 cesedi tetkik etmişken 

ismet lnönünün 
Sıhhati Düzeliyor 

Prf. Fizenie Fransadan 
Gelerek Dün Kendisini 

Muayene Etti 
Ankara, 9 (Tan muhabirin • 

den) - General İsmet İniinü -
niin rahatsızlığı \'esilesile Fran 
!'ladan celhedilen profesör Fizen 
je bu sabahki ekspresle Anka -
ra)·a gelıni~ ve derhal i. met İni; 
niinün sıhhatile alakadar olmuş 
tur. 

Tiirk doktorları ile yapılan 
miişterek bir konsultasyon so
nunda Profcsi.ir, İsmet Jn(inü • 
niin giindt'n giine iyilcsmckte ol 
duğu neticesine varmı tır. 

Profesör Fi zen ic hu akşamki 
ekspresle memleketine gitmek 
üzere ~·ola çıkmıştır. Kendisile 
yaptığım bir miilakntta bana de 
miştir ki: 

- General İsmet lnöniiniin 
sıhhatinde endişeyi mucip hiı; 
bir nokta yoktur. Şimdi;\·e ka
dar ~·apılnn tcda,·i cok ;:\'erinde
dir. Ayni tedaviye devam su • 
rctile Generalin pek yakında ta 
mamen i ·ileşeccği muhakkak • 
tır. Buna katiyetle eminim.,, 

Adanada Dokuz Kiti 

Sütten Zehirlendi 
Adana, 9 (Tan muhabirinden) -

Bugün Adanada dokuz kişi içtikleri 
sütten zehirlenmişler ve derhal mem 
leket hastanesine kaldırılmışlardır. 
Yapılan acil tedavi neticesinde ha
yatlan güçlükle kurtarılmıştır. 

Müddeiumumilik hadiseye el koy 
muş ve mesulleri aramıya başla -
mıştır. 

UmumiAJ Talebi için 
Gönderilen istida/ar 

Umumi af dilemek emelile mahkumların bütün me
buslarımıza gönderdikleri istidalar matbudur. Altında 
(Ankara Cezaevi mahkumları) imzası vardır. 4 Hazi
ran 1938 tarihli olan bu istidaların metni §Udur: 
"Sayın Sayl&vımız; 
Ulu Önderimiz Atatürkün devre 

başında Kamutayda irad buyurduk 
ları yüksek hitabelerinde: "Devlet, 
Cuınhuri)·etin yalnız otoritesini de
ğil, şefkatini de t<'nısil etmelidir,, 
direktifine tevfikan, sevgili hükume 
tmizin ve aziz Kamutayımızın, mr:!m 
Iekctc ve Atatürk yoluna ve inkılap
larına hiyanet etmiş olanlara karşı, 
yüce Cumhuriyetimizin merhamet 
ve şefkatini tebarüz ettirerek, siyasi 
mahkumlar hakkında alicenaplık gös 

termek üzere bulunduğunu gazete -
!erden öğreniyoruz. 

Atatürk neslinin ve devrinin en 
ağır yüklerini omuzlarında taşımış, 
en elim cefalarına, en müthiş çetin
liklerine maruz kalmış olan sizin, 
bu neslin ıztıraplannı unutamıyaca
ğınız kanaati ile ve hapisaneleri dol 
duran Atatürk neslinin elem ve di
leklerine tercüman olduğumuzu ü -
mit ederek, milleti candan seven bü 
yük ruhunuza hitap ediyoruz. 

(Arkası: sayfa 6, sütun 1 de) 

ispanyada Yeni 
Hava Taarruzları 

Bir Fransız ve Bir lngiliz Gemisi Bomba
landı. Bir Ademi Müdahale Memuru Öldü 

Londra, 9 (Hususi> - ispanyada hava taarruzları 
devam ediyor. Bugün de bir lngiliı gemisi bir bomba 
yiyerek yoluna devamdan geri kalmıJ, bir Fransız 
vapuru da ayni sebepten ateı almıı, vapurun yolcu
larından ve memurlarından birkaç kiJi yaralanmıJ ve 
iki yolcu ölmüıtür. 

alınmasını istemekte ve deniz kara
kolunu takviye edecek bir hava ka
rakolunun vücude getirilmesi, hava 
karakolunun mütecavizlere ateş et -
mek salahiyetini kullanması teklif e
dilmektedir. :tıyetı yeti anlaşılmadan defnedilmiştir. Bu tlt erinin zarurt icaplarına uy- 937 de bakt~ cesedin sayısı 341 dir. 

~e~ ~ rnüsbet tedbirlerin bir a~ ·936. yılında müşahedehaneye 1,281 dokuz ölünün kimler olduğu tespit Denizli, 9 (A.A.) _ Dün akşam 
•lınrnası lüzumudur. "· 'ı insan ~lmtıJcen 1937 de 1,2~1 kişi· edilememiştir. 20 yi 20 geçe kuvvetli ve devamlı zcl 

(Arkası: Sayfa 8, aütta ~) ~. Jj'1.~i}laziyeti incelenmiştir. 936 (Arkası: Sayfa 8, sütun 2 de) zcle olmuştur. Hasar yoktur. 

Denizlide Zelzele 

Vapurda, ademi müdahaleye men 
sup lngiliz memurunun da tehlikeli 
bir surette yaralandığı ve öldüğü ha
ber veriliyor. Fransız gemisinin yan
gından kurtulmasına imkan görül -
memektedir. Bir Fransız deströyeri 
gemiye yardım için hareket etmiş -
tir. 

Londra gazetelerinin hepsi de. İs
panya sularındaki Ingiliz bayrağına 
saygı göstertmek için kati tedbirler 

Muharebe vaziyeti 
Frankocular tarafından ·.•erilen 

maliımata göre Frankistlcr şimaı: 
(Arkası: Sayfa 9, siltun G da) 

' "ı 
' ' ' 
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No. 85 .Yazan : M. SIFIR 

Cepheye Gitmek için 
Recep Adını Aldım 

B ursa cephesindeki vazife için 
arkadaş diy İnegöllü Mus

tafayı gotürmeyi düşünüyordum. 
Gideceğim yerleri az çok ben de 
biliyordum. Fakat Mustafa mem
leketi olmak itibarile oralarını ka 
rış karış biliyor ve benden cok a-

det beklemiye sıhhatim müsait de 
ğil. Ben emniyet edilecek bir ada
mım. Bakınız, elimde Miralay Kon 
dilisin bir tavsiysi de var. Rica e
derim, beni ve adamımı bekletme
ylniz. 

dam tanıyordu. ~ 

O gün M. in delaleti ile iki nü
fus kağıdı ele geçirdim. Polis dör
düncü şubeden Bursaya gidip gel
mek üzere seyahat vesikalarınnzı 
aldım. Bu işte şube müdürü Sadi 
Beyjn çok büyük yardımını gör
düm. 

O gün için y:ıpacak bir !şhn yok 
tu. Yalnız vesikaların İngiliz ve Yu 
nan pasaport dairelerinden vize t 
tiril_mesi vardı. Bu, benim için gi~ç 
lblr ıştl. Fakat bu hususta da (M A ) 
Beydan aldığım yardım vadin ' '.. 

. d e gu 
venıyor um. Akşam üzeri tekrar 
(M. A.) ile buluştuk. Keyifli olına 
sı beni ümitlendirdi. Biraz üzdük. 
ten sonra: 

.-:- Kard.eşlm, dedi. Bugün bir 
munas~bet bulup kumandana bir 
§ey soyllyemedlm. Yalnız senin 
akrab~mdan olduğunu, hasta bu
lundugunu, Yanında bir hizmetçin 
il~ .tedavi için Bursaya gideceğini 
hızım kapitene söyledim. Şahsın 

Pek giizel türkç anlıyan ve söy
Hyen mülazim mektubu aldı, oku
du. Gözlerini bana dikti: Ve bir iki 
dakika kadar yüzüme baktı. Sonra 
sordu: 

. -Hastalığınız nedir sizin? 
.ıı - Hem kalp, hem de romatizma 

- Hangi otele ineceksiniz ve 
Bursada kaç gün kalacaksınız?. 

- Bursaya ilk defa gittiğim için 
hangi otele ... 

Söziimii bitirtmedi. Elimdeki ve 

sikaları aldı. Arkalarını imzaladı. 

Yanımıza da bir nefer kattı: 

- Bu nefer sizi istasyona götür 

sün, ddl. Vagonda istirahat ediniz. 

Kondilisln mektubu ilk yardımı 
nı göstermişti. Ben Yunan neferi 
He Mustafanm arasında yavaş ya
vaş yliri.iyordum. Bir falso etme
miye dikkat ediyordum. İstasyona 
geldik. Biletlerimizi aldık. Kendi
mizi selametle vagona attık. 

(Devamı var) 

hakkında te 1 . t m nat verdım. stan-
bulda M~ralay (Kondills) e yazıla
cak b' . ır mektubu imza etmeyi vA-

r;;LEDlYEDE : 

dettı. Senin orada münasip bir z:ı. 
:~ ta~slye edilmeni de mektuba ı
avesıni kabul etti. 

ta-: TeşekkUr ederim. Şu halde 
~sıye mektubunu yazarken ismi 

;ın Recep olduğunu unutma. Bir 
e ?rıektupta banyodan bahsetme 

ve mevki tayin etme, olmaz mı? 
Yanımda bulunacak adamın da a~ 
dı Alidir. İşte seyahat vesikaları
mız, nüfus kilğıtlaı::ınıu. ve ıu~ug
raflarımız.. Yarın akşam bunları 
bütün muameleleri bitmiş olduğu 
halde tavsiye mektubu ile beraber 
senden isterim. 

~rtesi gün akşam vakti seyahat 
vesıkalarımızı ve :Miralay Kondilis 
tarafında B • n ursada Yunan karar-
gahında b' b . ın aşı ( Aleksı) adına ya-
zılmış ve zarfı açık bırakılmış bir 
zarfı CM. A ) 1. · e ıme tutuşturdu ve 
hayırlı seyah tl .. a er dılıyerek ayrıl
dı. 

. o akşam ~sat Bey~ gittim. v~ 
sıkaları, tavsive mekt b .. . • u unu gos-
terdım. Beraberimd İne öllü "' ·ı . 
t f 

.. .. g !Y US 
a ayı gotureceğimi söyl d' T e ım. a-
limatımı aldım. Veda ed k er en: 

- Muvaffakıyetine dua edlyo
nım, hnyırlı seyahatler dlliyoru 
aslanım. İltifatile beni sevindir:· 
cesaretlendirdi. ; 

Mudanya vapuruna atladık. 
İngilizlerin kontrol muame 

les ini de kolayca atlattık. Vapurun 
tenha bir köşesine çekildik. Aldı
ğım vazifenin ehemmiyetini düşü~ 
niiyordum. Karşılaşabileceğim bü 
tün ihtimalleri gözümün önünden 
geçiriyordum. Muvaff~kıyet çare
lerini arıyordum . 

Düşündüğümü gören Mustafa be 
ni teselli için: 

- Beyim, diyordu. Bursadan ö
te tarafını bana bırak . Köylerin 
hepsinin ağalarını tanırım. Hiç me 
rak etme. Kalbini ferah tut. 

Mustafanın sözlerine gülüyor
dum. Latifeler ediyordum. Dereden 
tepeden, Cihan Harbinden gördük 
lerimizi birlbirlmize anlatarak soh 
bete daldık. Vaktimizin nasıl geç
tiğin anlıyamadık. 

Vapurun düdüğü ~Iudanyaya 
yaklaştığımızı bldirdi. Bütün yol
cular gibi biz de ayaklandık. Vapur 
iskeleye yanaştı. Biz de Mudanya
ya ayak bastık . Bir başçavuş iske
lede rüzgara karşı bütün yolcu
lan dizdi. Seyahat vesikası, nüfus 
kağıdı muayenesi yapıyordu. Bir 
ınülbim de gezerek her yolcuyu 
ayn ayn ve dikkat ile süzüyornu. 
Yanıma geldiğ i zaman; yüzümü bu 
ruşturarak halsiz bir tavırla yavaş 
yavaş: 

- MiiUıztm Ef., dedim. Ben has 
tayım. İskele Qzerinde uz.un müd-

Yeni Seçim Fiıleri 

Tamamlanmak Üzere 
İntihap işlerini kolaylaştırmak ü

zere aile fişleri usulli kabul edilmis 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında fl~ 
doldurma muamelesi hayli ilerlemiş '. 
tir. Bu hafta da Fatih kazasında fiş
lerin hazırlanmasına başlanacaktır. 
Diğer taraftan Ankara belediyesi 

de bu 'ekli muvaflk ouıaugu 1çıh o-
rada da fiş usulünün kabulüne ka -
rar verilmiştir. 

Şehrimizin her tarafında fişler 
toplandıktan sonra nahiyelerde bi -
rer sicil bürosu kurulacak, kazalar 
da da daha salahiyetli kimselerden 
mürekkep diğer birer büro buluna-

! 
caktır. Bunların hepsi belediye rner 
kezinde yeni ihdas olunacak umum 

I sicil nıüdürlilğüne bağlanacaklar • 
dır. Nahiye bürolarında her aile için 
bir n, bulunacaktır. Fişler, alfabe 
sırasile yanmaz dolaplar içlndeki dos 
yalarda saklanacak, birer suretleri 
d emerkezdeki sicil bürosuna veri -
lecektir. 

Nakil, doğum, medeni vaziyet, ö
lüm gibi vakalar bürolarca takip o
lunarak derhal !işler üzerine geçi
rilecektir. * Yeni yaptırılmaya başlanan 
sebze halinin inşaatı eyli.il sonunda 
tamamlanacaktır. Halin açılma res • 
mt Cümhuriyet bayramında yapıla
caktır. * Elektrik Şirketi , hükumetçe sa 
tın alındığı için elektrik tarifesini 
tesbit eden komi!lyon bundan sonra 
toplanmıyacaktır. Elektrik fiyatları
nı doğrudan doğruya yeni elektrik 
idaresi tesbit edecektir. 

Yugoslavya Sefiri 
Mezuniyet Aldı 

Yugoslavyanın Ankara sefiri B. 
Acemoviç' in e-ıi Bayan Acemovic 
dün çocuklarile beraber Ankarada~ 
gelmiş ve memleketine gitmek üzere 
vapura binmiştir. 

Sefir ekselanı:ı Acemoviç tnezuni • 
yet al'iıjı için ayın sonuna doğru 

şehrimize gelecek ve buradan Bel -
grada geçecektir. 

----<ı~----

Merhum Tahirln Bir 

Kızı Doğdu 
Beklenmiyen bir dakikada bir ka

za neticesinde ölüp giden eski ne~ri
yat müdürümüz ıavallı Tehirin dün 
sabah Haseki kadınlar hastanesinde 
bir kızı dünyaya gelmiştir. Tahir, 
baba olmağı hasretle beklerken, 
yavrusu için Ceylan adını hazırla
mıştı. Yavruya bu ad verilmiştir. 

Ki.içük Ceylanın doğmadan karşı
last1ğı acıdan sonra dünyada hep 
sıhhat ve saadet bulmasını dileriz. 

TAN 

POLİSTE: 

ilk Tedrisat 
Müfettişlerinin 
Maaşları Artıyor 

İlk tedrisat müfettişlerinin husu
si idare bütçelerinden alınarak umu 
mi muvazene bütçesine nakledildiğini 
yazmıştık. 

Bu kanunun mucip sebepleri ara
sında, her yıl artan talebe sayısı kar
şısında hususi idareler mali vaziyet
leri itibarile lüzumu kadar müfettiş 
kullanamadıklarından teftiş işinin ıa 
y1kıyle idare edilememesi başlıca se
bep olarak gösterilmiştir. 

Kanunun mübim maddelerinden bi 
risi bu kanunun meriyetinden sonra 
ilk tedrisat mlifettişliğine tayin edile 
cek olanların Gazi terbiye enstitüsün 
den veya ecnebi memleketlerdeki mü 
ma.cıil mekteplerden mezun olmaları
nın şart olarak tayin edilmesidir. Staj 
larını muvaffakıyetle yapmış olanlar, 
doğrudan doğruya müfettişliğe geçe
ceklerdir. 

Muvakkat maddeye göre de, bu ka

nun meriyete girdiği tarihte müstah

dem olan ilk tedrisat müfettişlerin

den maaşlan otuz liradan aşağı olan

ların maaşları otuz liraya ve ondan 

yukarı olanlarm da maaşları birer de 

rece yükseğe çıkarılacaktır. Derecele 
re göre maaş tasnifi şöyledir: 

Derece Adet 
6 
7 
8 
9 

10 
'.11 

15 
30 
50 
80 
90 

120 

Mesk.en Bedelleri 
Geri Kaldı 

Maaş 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

MuhfoJif semtlercle Vi kadar evj 
soyan sabıkalı İbrahim 

Çınarcıkta~ i 
C nayetin Faili 
Burada Tutuldu 

Yal ovanın Çınarcık nahiyesine 
bağlı Kocaderede bir cinayet işlen -
diğini, Ismail isminde bir köylünün 
arkadaşı Oflu Mehmedi öldürdüğü
nü yazmıştık. Cinayeti işledikten son 
ra ortadan kaybolan Ismail, dün sa
baha karşı Aksarayda yakalanmış -
tı.t. 

Cinayetin bir kadın meselesi yü -
zünden işlendiği zannedildiği halde, 
katil bunun bir para ihtilafından doğ 
duğunu iddia etmiştir. Hadisenin taf 
siliıtı şöyledir: 

Millet vapurunda ateşçilik eden 

Çınarcıklı Sait oğlu İsmail, geçen pa 

zartesi akşamı vapurile Yalovaya 

ve oradan da Kocadereye gitmiş, Hü 

İlkmektep muallimlerinin birikmiş seyin isminde bir arkadaşından ta

kıdem zamları 40, mesken zamları 90 bancasını istemiştir. Hüseyin, ne ya 

hin lir..;'-tır 40 hin li -c_ıtlık t..hc:ic: hn 
karşılı~ı bulunmuş, bunların verilme 

sine başl:mmıştır. Fakat diğer 90 bin 
liralık tahsisat için karşılık temin e

dilemediğinden bunların bu sene i

çinde verilip verilmiyeceği belli de
ğildir. 

Yeni Köy Okullarının 
Yerleri Tayin Ediliyor 

Yeni yıl biitçesil vilayetlerimizin muh 

telif köylerinde yeniden yapılacak 

otuz köy okulunun yerlerini tayin i

çin bir komisyon kurulmuştur. Bu o

kullarda dershanelerden başka birer 

tane muallim ikametgahı, içtima sa-

lonu, sinema salonu, köy, misafir oda 

sı bulunacaktır. 

İçtima ve sinema salonlarından bü· 

tün köylii istifade edebileceği gibi 
köy misafir odası da köye gelecek bil 

tün misafirlere ait olacaktır. Her ne 

kadar köy okullarının köylüler tara

fından yaptırılması lazımsa da köyle

rimizin bütçesi buna müsait olmadı

ğından inşaat masraflarına hususi 1-

dare de iştirak edecektir. 

Hususi idare Büdcesinden 

Maaş Alan Muallimler 
Muallimler arasında deği~iklik ya

pıldığı zaman ekseriyetle buraya yük 
sek dereceli muallimlerin tayin edil
dikleri, bunun da bütçeyi alt üst ey
lediği göri.ılmüşti.ir. Hususi idare büt
çesinden maaş alanların ve zam gören 

lerin paralarını tamam· olarak alabil
meleri için açılan yerlere açıkolan ma 
aş nisbetindeki dereceyi haiz muallim 
lerin tayin edilmesi için Maarif Ve
kaleti nezdinde teşebbiislerde bulunul 
masına karar verilmiştir. 

Altı llkmektep Açıhyor 
Bu yıl yeniden altı ilkokul açılma

sına karar verilmiştir. Bu altı mek
tep için altı bina aatm alınacaktır. 
Mekteplerin nerelerde açılacalı ve 
hangi binalann satın alınabileceti tet 
kik olunmaktadır. * Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 
münasebti1e mekteplerde yapılacak 
yazı müsabakaları için il.er mektepte 
türkçe tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
muallimlerinden mürekkep birer ko
misyon kurulınuştur. 

pacağını bile sohnaöan Şnayder mar 

Ismail, bundan sonra doğruca onu 
Mehmedin oturduğu evin civarına 
gitmiş ve Mehmedi dışarı çağırtmış
tır. Onu Mehmet kimin tarafından 

çağırıldığım öğrenemeden evden çık 
mış, biraz ileride Ismaille karşılaş
mıştır. Katil, derhal tabancasını çe
kerek üç el ateş etmiş ve Oflu MehJ 
medi cansız yere serdikten sonra doğ 
ruca Hüseyinin evine giderek ta • 
bancayı sahibine geri vermeği ihmal 
etmemiştir. 

Sabaha karşı da Yalovaya gelmiş 
ve kimseye görünmeden vapura at
lamanın kolayını bulduğu için he -
men Istanbula kaçmıştır. 

Hadiseden haberdar olan Yalova 
jandarma kumandanı bir müfreze i
le Çınarcığa gitmiş ve katili yaka -
lamak için araştırmalara başlamış
tır. Salı günü akşamına kadar bu ci
varda yapılan araştırmalardan bir 
netice çıkmayınca Ismailin lstanbu -
la kaçmış olabileceği düşünülmüş 

ve emniyet müdürlüğü haberdar e -
dilmiştir. 

Emniyet ikinci şube birinci kısım 
memurları katilin karısı Fatma ile 
beraber Aksaray tarallarında giz -
lendiğini tesbit etmişler, başkomi -
ser Abdurrahman ve komiser Ali 
Şanla bir kaç memur sabaha karşı 
Aksarayda Sinekli Bakkal çıkmazın 
daki 9 numaralı evde ansızın bir a -
rama yaparak lsmaili yakalamışlar -
dır. Katil cinayeti itiraf etmiş ve şun 
ları söylemiştir: 

"- Oflu Mehmetten on lira ala • 
cağım vardı. Bir kaç defa istedim, 
vermedi. Pazartesi günü Çınarcığa 
gitmiştim. Kendisini gördüm. Fakat 
yine beni atlatmağa kalktı. Bu yüz
den aramızda kavga çıktı. Bana çok 
ağır sözler söyledi. Dayanamadım, 
tabanca ile vurdum.,, 

Katil dün, akşam Yalovaya gönde
rilmiştir. 

Aıllı Bir Hırsıı Tutuldu 
Em.niyet ikinci şube ikinci kısım 

memurları asker firarisi, hapisane 
kaçağı olan azılı bir hırsızı yakala -
mışlardır. Karamürselin Feyziye kö 
yünde oturan Ishak oğlu Ibrahirn is· 
mindeki bu adam, bir müddet evvel 
Gebze hapisanesinin duvarını dele -
rek kaçmıştır. Son defa Kızıltoprak, 
Gebze, Erenköy, Haydarpaşa, Us • 
küdar w Beşiktaş semtlerinde 15 evi 
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Muhacir l\ıfeselesi 
En Kısa Zamanda 

. Bitirilecek 

Çiftçi Mallarının 

Korunması 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Çiftçi mallanıun korunması hakkın 
da Dahiliye Vekaletinin hazırladı -
ğı kanun layihası meclise gelmiştir. 

Çiftçi mallarının korunması, ve 
bunlara müteallik suçların takibi 
ve suçlulann muhakemesi ve ceza -
landınlması bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

Balkan memleketlerindeki ırkdaş 
}arımızı Anayurda getirtmek için iki 
gündenberi alakadar devlet elçile -
rile şehrimizde müzakereler başlan
mıştır. Bu iş için Trabzon mebusu 
Hasan Saka ve Sıhhiye V ekfileti is
kan işleri müdürü Cevdet hükumeti 
mizi temsil etmek üzere Ankaradan 
geldikleri gibi B. Ristiç ve B.Magov
çeviç te Yugoslav murahhası sıfatile 
toplantılara iştirak etmişlerdir. Dün 
kü toplantıda Yunanistamn ve Ru -
manyanın Ankara sefirleri de hazır 
bulunmuşlardır. 

Ormanlar hariç şehir ve kasabala 
rın imar planlarına göre çizilnıi~ 

imar hudutları, plan yoksa çiftçi hu 
dutlannın tayin edeceği hudut hari• 
cindeki yerler, (zirai sahalar); bu 
saha dahilindeki mezruata ve zira· 
at işlerinde kullanılan veya bu işler 
le alakadar resmi veya hususi şahıs 
lara ait veya umumi menfaate ınah 
sus menkul veya gayrimenkul mal
lara çiftçi malı denir. 

Yugoslavya murahhasları kendi -
lcri ile görüşen muharririmize mü
zakerelere henüz başladıklarını ve 
sonuna kadar hiç bir müşküle tesa • 
düf edilmiyeceğinden emin bulun -
duklarını ve bu işin en kısa bir za
manda halledileceğini söylemişler -
dir. 

Amasra Limanı 

Sığınak Olabilecek 
Deniz ticaret müdürü, Müfit Nec

det, Karadeniz limanında yaptığı 
tetkik &eyahatinden dönmüştür. 

Amasra limanında yapılan tetkik 
ler, bu limanın Karadenizde fırtı • 
na zamanlarında gemiler için iyi bir 
sığınak olabileceği neticesini vermiş 
tir. 

En kısa bir müddet içinde liman
da, evvelce batmış olan bir gemi çı
karılacak ve liman temizlenecektir. 
Zonguldakta kömür almak için nö
bet bekliyen gemilerin de kışın bu 
limanda beklemeleri mümkün ola -
caktır. 

ikramiye Alan inhisar 
Memur·ları 

In}l4sarları idares;nde dün memur 
tısnasrz uu~üu 1 •• - ... . .ı..."-4-1__..'.....__ {"'-

deml~re maaşlarınıµ bir, yarım ve 
dörtte bir nisbetinde ikramiye ve -
rilmiştir. Inhisarlar umumi müdürü 
Mithat Yenel de dün öğle trenile An 
karaya hareket etmiştir. 

Gümrük başmüdürlüğü memurla
rından faaliyetleri takdir edilenlere 
de ikramiye verilecektir. Gümrük ka 
nununun 107 inci maddesi mucibin
ce ikramiyeler, biriken ceza parala
rından ödenecektir. 

Ikramiyeden istifade edebilecek 
memurların tesbitine başlanmıştır. 

Şirketi Hayriye 
Vapurunda Tecrübeler 
Şirketi Hayriyenin 68 numaralı 

vapuruna konulan yeni alete rağ
men, vapurun bacasından yine du -
man çıktığı yazılmıştı. Şirket idare
sinden gönderilen bir mektupta, ale
tin kullanma şekline ait tedbirlerin 
henüz tecrübe edilmekte olduğu, bu 
tecrübe devresinin şu günlerde ni -
hayet bulacağı bildirilmektedir. 

soym-uş, fakat yakayı ele vermiştir. 
Ibrahimin çaldığı eşyalar meydana 
çıkarılarak sahiplerine verilmiştir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Evvelki gün Göksuda bir facia ol-

muş, küçük bir yavru su yalağına 
düşerek boğulmuştur. Vakanın taf • 
silah şudur: 
Anadoluhisarında oturan Nigarm 

iki buçuk yaşındaki kızı Fatma, ev
velki gün akşam üzeri, arkadaşları 
ile Göksu çayrına gitmiş, oynanın

ğa başlamıştır. Yorulan ve susayan 
küçük Fatma, o civarda hayvanla -
rın su içtiği bir yalaktan su içmek 
istemiş, fakat müvazenesini kaybe
derek içine düşmüştür. Zavallı yav; 
ru, kendisini kurtarmak için hayli 
çırpınmış, fakat muvaffak olamıya
rak boğulmuştur. 

Beygir Çocuğun 
Kolunu Kaptı 

Süleyman isminde biri beygiri ile 
Beşiktaştan geçerken hayvan ansızın 
ürkmüş ve ilk rastladığı Mehmet Ne
cati isminde bir çocuğun kolunu ısır 
mıştır. Kolundan büyükçe bir et par 
çası kopan çocuk tedavi için hastane 
ye kaldırılmıştır. 

Ligor isminde bir ekmekçinin bey 
giri de Zeyrek caddesi!1de 9 yaşla • 
rında Alaettin isminde bir çocuğa 

çifte atmış. bacağından yaralamıştır. 

Köy merkezi zirai saha dahilinde 
kalır. 

Her köy ve belediye hududu için 
de bulunan zirai saha, bir zirai da· 
ire addolunur. 

Her zirai dairede bir ziraat ve bir 
çiftçi meclisi bulunur. Nüfusu 500 e 
kadar olan yerlerde çiftçi meclisi, 2, 
500 den 2000 e kadar olan yerlerde 
4 ve daha fazla nüfuslu nuntakalar 
da 6 azadan mürekkep olur. Her vi· 
18.yet merkezinde bir mürakabe mec 
lisi kurulur. 

Merkezde, Dahiliye Vekilinin reisJl 
ğinde, jandarma umum kumandaDl, 
emniyet işleri ve dahili idareler u
mum müdürlerinden, Adliye, ziraat 
ve Milli Müdafaa Vekaletleri tara • 
fından tayin edilecek birer müme5 
silden müteşekkil olarak kurula .. 
cak bir heyet, kanunun tatbik şekil 
leri ve zirai asayişe taallftk eden hU 
susları tetkik ile, miitalea beyan '1e 

zirai Asayişe mütedair nizaınnaırıe 
ve talimatname esaslarını hazırlat· 

Bu projeye göre, çiftçi mallarıJl.I 

korumak üzere aynca köy bekçisi 
teşkilatı yapılacaktır. . 
ne göre mallannı çıttçı mecıısıerın• 
vereceği beyanname ile bildinniY'., 

mecburdur. 
Beyanname vermiyenler '1eY1 

yanlış beyanname verenler bir liri 
dan beş liraya kadar cezaya çarptıtl 
lırlar. 

Aslier ve Memurların 
Nakliye Oc.retleri _ 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
Devlet Demiryollan ve limanlatl 
umumi idaresinin teşkilat vazifesine 
dair 1042 sayılı kanunun 32 inci mad 
desinin değiştirilmesi hakkındaki 
layiha meclise gelmiştir. Bu kanu
na göre: 

Deniz, kara, jandarma subaylatl 
ve eratı, emniyet teşkilatı polis l" 
mir ve memurları. nakliyatı, nafıa, 
Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekalet
leri arasında tesbit edilecek şartlat' 
dairesinde tesbit edilecek bir ücret .. 
le icra olunur. 

hük. rrıe Asker nakliyatı dahi bu 
tabidir. 

Ancak askeri mütekaitlere ait bi .. 
Ilı.mum nakliyattan tam ücret aıı.nıtı 

(Diğer Ankara haberle~ 
4 üncü aaylamız.J.adır.) 

1 TAKViM ve HAVA J 
1 O Haziran 1938 
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YURTTA HAVA v AZlYE'fl 
ı1' 

Yeşilköy meteoroloji ist asyonundan ~· 
lınan malfunata göre, hava, yurdun d~1, 
Karadeniz kıyıları ve Orta Anadolu slC' 
gelerinde bulutlu ve mevzil yağışlı, 'I'r ,., 
yada az bulutlu, diğer bölgelcrind~ı.ı(i~ 
cık aeçmis r!lzgfırlar doğu Anad0 ııı!l 
ve Karadeniz kıyılarında garbi. diğer ttcıl 
gelerinde umumiyetle şimali tstiJcarTlc 
orta kuvvette esmiştir. wtlll 

Dün, İstanbulda hava kısmen bU ı11c' 
ıeçmiş, rüzgar şimali şarkiden 4 ile 6 ette 
re hızla esmiştir. Saat 14 te baroırı(l v" 
762.1 milimetre idi. Haarret en çok 23· dit· 
en az 15,0 snntıgrat olarak ka;Ydedi11111

' 
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~UGON_\ 
Fransa • ltalya 

Münasebetleri 
l' ClZcın: ômer Rıza DOGRU L 
l:s ir~aç gün önce Fransa Hari

la cıye Nazırı B· Bonnet Fran
lıı ~arlarnentosunun hariciye encü
aa'"1nde söylediği bir nutukta Fran 
te : İtalya arasında konuşmaların 
.. llıden başlaması üzerinde nikbina 
.. , ıı" 1 
'• d oı. er sarfetmiş ve iki taraf ara-
lıe~ aki . konuşmalara başlanması 
~11 erırnışti. Fakat İtalya ~riciye 
~· lırının hemen ayni günde söyledi 
•' s" l Ot.lcr, İtalyanın artık Fransa ile 
ı:ııuşınak istemediği manaSJnda an
"11'~11rnıştı. O zaman Kont Ciyano iki 
J t.l"I" la u uk ifade eden muvakkat w: -
ııJtnalara taraftar olmadığını söyle 
ti.~ fakat Fransadan bahsetmemİ}· 
h akat İtalyanın en salahiyetli mu 
•trir· ta ı sayılan B. Gayda bu nutuk-

. il bahsederken· "Bu sözlerin kime 
IŞlltet •w• • ' • ~ 
,0 .1 

ettıgını herkesın anladıgını:o 

le~ enıış ve Fransız mahafili bu söz 
~ :. Ciyano - Blondel mülakatları
~ ır son ''erdiğine kanaat getir -
~'§~ F'ranııız gazeteleri de bu yolda 

Yat yapmıştı. 

tt'buna rnukabil İtalyan gazeteleri, 
Ci attsanın bu hattı hareketini, Kont 
hihnonun nutkunu yanlı~ tefsir ma 

)'etind .. .. B G d d "c· e gormuş ve . ay a a: 
~ 'Yano tarafından söylenen nut -
t~ l"ransadan bahsetmemesi, Paris 
~ etelerinin yığın yığın sözler söy 
't ~lerine saik olmuş ve hiçbir kim 
~ 0 nt Ciyanonun söyliyecek bir 
~e . bulunmadığını anlamak iste -

ltııştir 

lltdiği .... b. s· d tt gı ı ınyor Signoretti e 
~ ~.~812 gazeteleri aleyhinde şiddet· 
I ııiar yazmıştır. 

>• ~~1Yan mahafili Frannzlara, İtal
\e~ ~ •nlaşmnyı Berlin - Roma mih
tiııd "•il zifı !feklinde telakki etmele
latı en Ve bu yolda neşriyat yapmn
ti)t:i•n hiddetleniyorlar. Bunlara 
l'l b talyan - Alman dostluğu, İtal
t·p j lltici siyasetinin temel taşıdır 
"'raı:t~ bütün harici münasebetle
llı1y011 ~ .. u ...... GUUUUl)it yanaıı -

t ~.,! 
ta] r-

>tt h Ya ile ·l'ransa arasındaki v•zi-
C,40 Ugün bu merkezdedir. 
~akyaJa askerlik: 

Ç tkosl?vakya hükumetinin as
'tııed kerlık hizmeti müddetini iki 
t en ·· ille da· uç seneye çıkarmak istedi-
lııatı, ır Yayılan haberler, Alman 
>-ta ~atının yeniden şiddetli neşri
~~lls aşlarnasına sebep olmuştur. 
~bi lovakya hükumeti böyle bir 
Ilı,\> r almakla hazeri ordusunun 
ı cud 
<ıtrı. Unu çoğaltmış ve bu suretle 
~ ~ angi tehlike karşısında daha faz 
tt'll.itı.\·vem bulunmak imkanını elde 
teıe! olur. Fakat bugün P.ratdan 
•aılt haberlere göre bu yolda nes· 
' ilan h ~ &11ı aberler mevsimsizdir ''e hii 
Ilı· et henü b 
~.'4 de~· . z u yolda bi.r karar ver 

1t t d gıldır. Gerçi Prai! da bövle 
~~ı_hirin düşünüldüğünü inkıir. et 
._ '°l\led' 

bir ır. Fakat anlaşılan bu yol 
t'tı ... karar vermek, vaziyetin ala· 
il) ·~•ab· · 
~ 1Yete bağlı kalacaktır, Al -

~-llılli~t.etelerine göre Çekoslovak -
)'lııtz. k u Yolda bir karar vermesi 
''tıd Uvvete dayanan ve tatmin 
~•tı an uzaklaşan bir ııiyaset tu • 

"1.et~a delalet eder. Yani Çek hii
'-~eli ı, Çek olmıyan topraklan da, 
~t.ı.. kuvvet' ··ı . ""tk 1. ıne ea:ı mıye mecbur 
~ ıkrindedir. 

t it hiik 
~t Ver iırneti böyle bir tedbire ka 
tıl ~ltjlliıınıe~iğini Hin etmekle bu te
l'~;tot. l •nlış olduğunu göstermi~ 
~•u:ı 

~ter· 111 bombardımanı ı 

S ııah .. 
d sız sıvıllerle muharebe e-

~lıı;ıı_ ~tek ıniJletlerin köklinü ka
' 1\ ıst' ~ lltııi ıyıenlere karşı hissolunan 
~it lleft ltefret gittikçe artmakta ve 
il t ete işt" k 'i CıitJ· ıra edenlere karşı da 

ltı;}'elet ı tedbirler alınması için fay 
t ~'lıleJt "ukubulmaktadır. Muhtelif 
~l Ctlerd b t e!t f' e u mesele üzerinde 
~e •kir b. l"ğ" ~ Çııt ır ı ı apaçık surette 
~~ fltıı~~~l'or, Fakat bu fikir birliğin 

~lltıl'acı Ve 1e irli bir tedbir doğup 
oı it l'(i ağı heniiz çok şüphelidir. 

at ,_ tden h . 
-i .al\, tıı •. er mı ilet, pek haklı 

TAN 

ispanyada isyan içinde isyan Şayiaları 

BU HUSUSTA ÇIKAN HABERLER 
KUVVETLEN/YOR 
Frankist ispanyada Bir Şehrin Duvarlarma 

Cümhuriyet, Kahrolsun Faıizm .. "Yaıas1n 

Yazdı, Birçok Yaftalar Asdmıı ! 
Daily Herald gazeteruain Cebelüttank muhabiri bildiriyor: · 
Franko lıpanycuı.nı kaplıyan ltofnutıuzluk ıon haftalar için

de açık bir iıyan feklinde kendini göstermif bulunuyor. Geçen 
~günü KaJu ve Sevilde bir çok karı,.klıklar olmu,tur. Se
vil 1rarı,.klığının bafU!da, Fran konun cnubi lıpanyadaki en bel
libaflı adamı olan General De Llano vardır. 
--------------\ Hududu geçen Frankistler tarafın-
"""'"~~ dan verilen haberler bu mahiyette-

,,, AZI dir. Bu isyan hakkında tafsilat al-
~ INGILTERE, N mamış olmakla beraber isyanın vu-

~ I 1 E KARŞI kuu şüphesizdir. Buraya çok yakın 
~ FAAL YET N bir mesafede bulunan La Linea'dan, 

' I LER ALIYOR 1 ~ kurşuna dizilen asilere karşı atılan ~ TEDB R · • ~ kurşunların sesleri işitilmiştir. Yaban 
~ (lngilizce Daily Herald gaze- - cıların İspanyaya müdahalesine kar 
~ tesi yazıyor:) ~ şı hissolunan kin ve nefret, yabancı
~ Ingiltere hükumeti, Nazilere ~ !arın sayısı artması nisbetinde, art
~ ve nazi propaganda.rnuı kar§ı makta ve General De Llano Alman-
~ son derecede uyanık davran- , larla İtalyanlara karşı hissettiğ_i nef-ı 
; maktadır. Liman. idaresi '"4Zi ~ reti saklamamakta dl. Generalın ge
~ propagandacılannı çok iyi tanı- ~ çen hafta bir toplantıda şu sözlöeri 1 
~ yan kuvvetli bir kadro ile kuv- ~ söylediği haber vriliyor: 

~ vetlendirilmi§tir. ~ "Kızıl değilim , fakat Alman ve-
~ Son üç ay içinde, Ingiltereye ~ ya İtalyan olmaktansa .Cümhuriyet 

; 

girmek ve burada nazi propa- (. 
gandasını yapmak btiyen 90 Al ' çi bir İspanyol olmayı tercih ede-
man hava ve liman daireleri ta- ~ rim. Biz, Madridi düşürmeye de-

:ıı rafından geri çevrilmi§tir. In- ğil, fakat Burgosu zaptetmeye uğ-
" gilterede 3500 Alman yaşamak- raşmalıyız." 

iSYAN MINTAKASINI GöSTERIR HARJT A 

Bir BakıŞta Dü~gfi~, ffiiberleri 
' . . .... '( ' 

LEHiSTAN 
Yahudi Aleyhtarllğı 
Var§ova, 9 (A.A.) - Nasyonali.<ıt 

talebe Krakovi rektöriinden Unirer
siteyc Yahudi talebe alınmamasını 

istemişlerdir. 

iNGILTERE 
400 Tayyare Allnıyor 

, tadır. Hüktimet aldığı aon ted
, birlerle bunların daha faıla ço
, ğalmamaıına dikkat etmekte-

' dir 

Franko hükumeti bu isyana ait ha 
Zopot nıiic.-ıscselerine yaftalar ya

berlerin harice sızmaması için en şid pıştırılarak Yahudileri ngirmesi ya-

Londra, 9 (A.A.) - Hava nezareti 
nin bildirdiğine göre, hükumet Ame 
rika Birleşik Devletlerinden 400 tay 
yare satın almıya karar vermiştir .. 
Bunların 200 ü keşif ve diğer iki yü 
zü de hususi ekzersis tayyaresi ola-

~ ~,. .. 1,;..,.,,,,,+fllln Mi.oıter. Ma?}-
, evlerde, ve aıkeri merkezlerde 
- çalt§an Alman kızlannın faali- ' 
- yetini if §a ettikte nsonra zabı- ~ 
- ta yüzlerce ki§i hakkında tahki-
- kat yapmı§ ve hiikümetterı ruh-

'
-..ııı satiye almıyan yabancı kırların i 
,.. istihdam olunmaması hakkında 

tedbirler almt§tır. 
l';I"'-"""' ~1'-1'"'-I 

Can Kay Sek Diyor ki: 
"Çin, Mücadeleye 

Sonuna Kadar 

Devam Edecektir .. 
Nevyork, 9 (Hususi) - Uzak 

Şarktan gelen en son haberlere 
göre Japon tayyareleri bugün 
de bir kaç defa Kanton üzerin
deuçmuf, ve ,ehirddri tayyare 
bataryalarından tiddeli bir a • 
letle kartdanmıftır. 
Alınan haberlere göre şehre an -

cak bir tek bomba düşmüş bulunu -
yor. Japon tayyarelerinin Kanton 
üzerinde sık sık uçmalarından mak 
sat, şehir halkını, daimi endişe için 
de yaşatmak ve mlınevi kuvvetleri
ni yıkmaktır. 

Amerikanın nottut 
Amerika hükumeti, J aponyaya 

bir nota vererek Kanton bombar • 
dımanını şiddetle protesto etmiş ve 
Honandaki Amerikan üniversitesi
nin derhal tabliye edilerek Amerika 
ya iadesini stemştir. 

Çan _ Kay - Şek'in beyanatı 

Mareşal Çan-Kay-Şek gazetecile • 
rin suallerine tahriren verdiği C'e· 
vapta ezcümle demiştir ki: 
"Sevkükeyş bakımından lüzumlu 

olan her şeyi yapacak ve harekatı 
icap ettiği tarzda idare eyliyecek 
vaziyetteyim. 

Japonların Çin şehirlerine yap -
hkları bombardımanlar nihai zafer
den emin olarak sonuna kadar har • 
betmiye azmetmiş bulunan 450 mil- ' 
yon Çinlinin gayz ve nefretini mu
cip olmu~tur.,, 

detli tedbirleri aldığı halde isyan ha sak edilmiştir. caktır. 

g~rleri ,Y~l!_e -~~mışt~~~p_l.!:_r_, !~ !".~~~~~-------------~ AMFRll(A 

Büyük Bir Tayyare 
bir kontrole tabi bulunuyor. Pek 

müstacel işleri olduğunu isbat etmi
yenlere kar_şı hudut kapalıdır. 

Dün La Linea sokaklarının du-
varlarına Franko aleyhinde yafta
lar asılmış ve bu yaftaların iize

rine Yaşasın Cümhuriyet, Kahrol-

sun Faşizm" ibareleri yazılmıştı. 

Bundan başka birçok beyanname
ler dağıtılmıştır, 

Dün Cebelüttarıka gelen işçiler, 

bilhassa bunlardan bahsediyorlardı. 

Franko hükumeti dün La Lineayi ta 

ramış ve şüpheli şahısları tevkif ede 

rek içerlere göndermiştir. İspanya A

ristokratlarından birçokları da Fran 

konun elindeki ülkelerden kaçmakta
dırlar. 

KÜÇÜK JiMMININ 
CESEDi BULUNDU 
!Uarni, 9 CA.A.) - Küçiik Jim 

mi Cashin cesedi Prenceton'den 

bir kilometre mesafede çalılar 

arasında bulunmuştur. 

Kiiçük Kaş'ın cesedi hulun -

duğu zaman olduk~a ilerlemiş 
tefcssiih halinde idi. Doktor, ö-

Vaşington, 9 (A.A.) - Bahriye Ne 
zareti hava şubesi 41 tonluk Atlan • 

t tik Clio Pors sisteminde büyük bir 
f deniz tayyaresi daha yapmak fikrin 

de olduğunu bildirmektedir. Tayya 
re en son sistem silahlarla müceh -
hez olacak ve mürettebatı 14 kişiden 
ibaret olacaktır. Eğer uçuş tecrübe 
leri iyi neticeler verirse önümüzde 
ki seneler içinde bu tipten 15 tayya 

liimiin sebebini tayin etmenin 
imkansız olduğunu sö,ylemiştir. f relik bir filo vücuda getrilecektir. 

Ancak hiçhir rehir \'C şiddet e- : FRANSA 

1 
seri görülmemiştir. 1 

Kamyon şoförli, fidyci necat 
istiyen mektubu kendisinin ,.87 Paris, 9 ( A.A.) - Pirene citıarın-• ~ ' 

: dığını ,.e bunun için de on bin da Pierfit istasyonunda bir vagon -

i d 1 ld w • İ da bulunan 100 ~t.,e asid pikrik faz-o ar a ıgını itıraf etmiştir. rY 
la sıcaklar dolayısile infilak etnı~ -

Müthiş Bir lnfilôk 

--~····-···········- . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- tı~ Vagondan çıkan zehirU garlar 
INGILIZ KARiKATÜRÜ: önünde memurlar ve halk kaçt§'nUiğa. 

başlamıııtır. Yetimiş iki yaşında bir 
ihtiyar ölmüştiir. 

FiLISTINDE 
Yeni Karışıkhklar 

Kudiis, 9 ( A.A.) - Şimali Filis -
tinde kain Havita kolonisinin bir çift 
liğinde patlıyan bir bomba ııeticesin
df' kolonlardan bir kişi ölmüş iki 
ki§i de ağır surette yaralanmt§tır. 

Tethişçiler, rekoltelere ateş ver • 
mişler ve Poşpina kolonisinde bir 
kolon't' öldürmii.§lerdir. Mıisellô.h bir 
çete, Biram hudut i.<ıtnsyonımdaki 

bir karantina istMyonuna taarruz et
miştir. 

Üç Senelik Askeri 

Hizmet Haberleri 

Mevsimsiz Sayıhyor 

~lt~ltihet tesırJi tedbiri, kendinj ay 
ıe_.llıaltta~ tıframaktan korumakta 
t 

1"li hi ır. Bu korunmanın daha 
~1\1> ı- unı 
~ ,ıç ~ k' Urni hattı harekete baş-

lleL • § ıl etın . . q•lete)t . esı, yann içın bes-
bır 11.nıittir. 

Daha sonra Çang-Kay-Şek cenk 
sonuna kadar müdafaaya devam ede 
ceğini ve Japonyaya katiyen boyun 
eimbeceiini söylemi~tir, SULH PERİSİ - Ben daha başka şeyler umardım. Hiç öyle çıkmadı. 

Prag, 9 (A.A.) - Sabah gazetele 
rinden bir kısmı, üç senelik askerli 
ğin meriyete girmek üzere olduğu. 
na dair dünkü akşam gazeteleri tara 
fından verilen haberlerin mevsim

siz olduğunu, ve böyle bir ihtimal 
derpiş ediliyorsa da henüz bu bapta 
hiçbir karar verilmemiş olduğunu 
yazmaktadır. 

· Şimdi de Polonya ekalliyetleri 
Ostrau, 9 (A.A.) - Supkar nahi

yesindeki Çeklerle Polonyalı halk 
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§fiEK 
Ufak Şikôyetler ! 

Yazan: B. FELEK 

Halkın arzulan ve şikayetlerile 

temas fırsatını bulan gazeteciler 
için anlaşılmış bir ıey vardır: Halk 
ufak şeylerden şikayet eder ve ufak 
şeylerden memnun olur. Ender istis 
nalarile beraber artık bana umumi 
bir kaide kanaatini '·eren bu hal, 
başka yerleri mevzuu bahsetmiyo -
rum, bizim için artık yerleşmiş bir 
şeydir. Her gün aldığımız şikayet, 
dertle me ve hasbühal mektupları 

yüzde doksan beş çabuk izale edile
bilen dertlerin şikayetcisidir. Bunu 
siz ister halkımızın kanaatkarlığı -
na ve insafına, isterseniz gazeteci -
}erden büyük değil, büyücek şeyler 
bile istenemiyeceği hakkında bir 
zaıına düşmüş olmalarına hamledi -
niz. Vakıa budur. 

Bu mektupları ve şikayetleri ce -
vapsız ve sessiz bırakmak doğru mn 
dur? Halka hizmet etmekle ö .. 
vilnen bir gazeteci için bunlan sü
kutla geçiştirmiye imkan yoktur. 
Bunlann karileri alakadar edemiye 
cek olanlarını ait oldııklan makam 
ve ~·erle.re ulaştırır, oralarda intacı 
na çalışınz. 

Neşri kabil olanları da kah oku
yucu mektuplan sütununda, kah 
kendi kolonlarınıızda bahse ~vzu 
ederiz. 

Nitekim geçenlerde bir ressam ~ 
kuyucumuz vapurlardaki karşılıklı 
kanapelere oturan yolcuların ayak -
]arını karşısındaki kanapenin kena -
nna dayıyarak kirlettiğinden ve di
ğer yolcuların da bilmiyerck bu kir 
li yere oturup pisliği elbisesile te -
mizlediğinden, memurların da bu 
işe hiç aldırış etmediklerinden ıiki
yet ediyordu. 

Hakikaten insanı sinirlendirecek 
şey! Bunun öniine geçmek te pek ko
lay. Gel gelelim memurlann kayıt
sızlığı bu fena adetin her gün daha 
ziyade yerleşmesine meydan ver • 
mektedir. 

Bir diğer okuyucum birkaç mad .. 
deli bir şikayetname göndermiş. 
Maddelerden birisi Ahırkapı deniz 
fenerinin biraz ilerisindeki "emrazı 
zilhreviye,, hastanesinin bahçesinde 
ahlıik günahlarının kefareti olarak 
yakalandıklan hastalıklan tedaviye 
gelen kızcağızların trenlerden görü
len halleridir. Mektubun o parçası
nı size a ağıya naklediyorum: 

"O binaya gelenler, kendilerini 
gelen geçenlere karşı pek açık ev
za ve etvarlarile göstermekten çe 
kinmiyorlar. Bahçede bulundukla 
rı vakit laübali kılıkları ve küşade 
sine ve bacaklan ile tren yolcula 
nna sıntıp dururlar. Trende ka
dınlar var. Daha fenası mektepli 
gençler ve bilhassa kızlar var. Ne 
fena tesir! Vakıa bahçenin par -
makhklarına teneke koymuşlar ... 
fakat bu mania bütün o ahlaki çir 
kinliklerin fecaatini gizlemiye ka 
fi değil.. Acaba bu bina daha malı 
fice bir yere nakledilemez mi? . .,, 
Haksız mı diyelim? .. 
İkinci şikayet yine hat boyunun 

biraz ilerisinde, küçük Ayasofya hi 
zalanndaki kumsalhklarda denize 

giren hırpanilere dair. Onu da ya
zayım: 

"Ahırkapıdan daha ileride kü
çük. Ayasofya hizalarında kum -
sallıklar ve yıkık kale bedenleri 
var. Bunların üstü ve civan bir 
alay ipsiz esrarkeş ve serserilerle 
doludur. Bunların adetleri hazan 
mühim bir kalabalık teşkil edi -
yor. Bu aşıklar hava ısınınca de
nize girmek arzusunu hissediyor
lar kl, pek tabii. Pek tabii olarak 
ta deniz donu mayo giymek gibi 
bidatlerden münezzeh oldukla -
rı için natürel adam şeklinde de
nize giriyorlar, çıkıyorlar. Tren 
gelip geçtikçe o hal ve kıyafette 
trendekilerini seyrediyorlar. Bun 
lara da kimse karışmaz mı?,, 
Bu da haklı şikuyet. 
Göriiyorsunuz ki, isteclikfori da-

ha doğru u i tcdiklerimiz ufak şe~·
lerdir. Bu kadar kolay memnun cdi 
len halkın bu küçiik şikayetlerini 
hoş görmemiye imkiin var mıdır? 

arasında 14 kavga çıkmış ve bır kaç 
kişi yaralanmıştır. Başlarında öğret
men olan bir Çek grupu bir gezintı 
yapmakta olan Polonyalı izcileri? te
cavüz etmiştir. 



' 
.Mahkemelerde 

Metresini öldüren araba 
sürücüsü hakkında 
tevkıf kararı verildi 

Polis dün geç vakit, dört gün ev
vel Haydarda birkaç gün beraber ya 
şadığı metresi Hatiçeyi öldürdükten 
sonra kaçan ve Maltepe yolunda ya 
kalanan Sivaslı araba sürücüsü Mah 
mudu müddeiumumiliğe vermiştir. 

sonra hfıkim Salahaddin Haticeyi ni 
çin öldürdüğünü sormuş ve şu ceva 
bı almıştır: 

- Ben öldürmedim. Kimin öldür
düğünü de bilmem. 

- Peki, polis seni nerede ,yakala-Polis, bir paket içinde de mühürlü 
olarak Mahmudun kanlı ayakkabıla 
nnı da getirmiştir. 

dı? 

- Maltepede. 
- Oraya niçin gittin? 

Müddeiumumt muavinlerinden 
Orhan tahkikatını yaptıktan sonra 

suçluyu sorgusu yapılmak üzere Su! 
tanahmet sulh ikinci ceza mahkeme 
sine vermiştir. 

Katilin hüviyeti tesbit edildikten 

YARALAMA: 

Kaza Kurşunu 
ile Yaralanan 
Kadının Davası 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

ısinde bir yaralama davasının muha 
~emesine devam edilmiştir. Suçlu 
yerinde Galata bina vergileri tahsil 
şefi Nazminin 15 yaşındaki oğlu Ali 
Reşat bulunmuştur. Davacısı da mer 
hum edip ve şair Cenap Şehabetti • 
nin kızı Bayan Şivezaddır. 

Hadise, geçen sene Bakırköyünde 
olmuştur. Ali Reşat, Evlerinin alt 
katındaki bir odada Filober tüfeği
ni temizlerken silah birdenbire ateş 
almış, çıkan kurşun o sırada oradan 
geçen Bayan Şivezadı gözünden ya 
ralamıştır. 

Bu celsede Şivezadın yanında a

vukatı eski .Profesörlerden avukat 
Ayni uı.de _Hasan TAh.ain l.nl---~ 

lur. 
Celse açıldıktan sonra mahkeme 

~hli vukufun yaralı hakkında verdi
ği rapor okutmuştur. Bu raporda ya 
ranın devamlı mallıliyeti mucip ol
duğu, her an gözün görme kabiliye
tini tehdit edici bir vaziyet aldığı 
bildiriliyordu. Rapor okunduktan 

sonra davacı mahkemeye bir istida 
vererek Ankarada bulunan zevci H:ı 
sanın yanına gitmek mecburiyetin -
de bulunduğu için kendisini avuka
tının temsil eylemesine müsaade e
dilmesini istemiştir. Mahkeme bu is
teği kabul etmiı, mUddeiumumi dos 
yayı gözden geçirmek için davanın 
talikini istemiştir. muhakemeye baş 
ka bir gün devam edilecektir. 

-o--

HffiSIZLIK: 

Şöhret Kazanmak için 

Hırsızllk Yapan Genç 
Dün Sultanahmet sulh· birinci ~e 

za mahkemesinde şöhret kazanmak 
için Son Telgraf gazetesi idarehane 
sinden yazı makinesi çalan Musta -
fanın muhakemesine devam edilmiş 
tir. Davacı yerinde Matbaa idare me 
muru Kazım bulunmuştur. Şahit o
larak dinlenen mimar Tevfik Çizer 
~unları söylemiştir: 

- Ben Mustafayı kahvehaneden 
tanırım. Bana "paltomu satacağım 

kefil ol,, dedi. Ben de palto için kef a 
letnamc yazdım. Sonra kefaletname 
deki "palto., kelimesini bozarak "ma 
kine,, yapmışlar. 

Hakim, dosya arasındaki kefalet 

ktığıdını tetkik etmiş, sonra bf r eh

livukufa mahkemede makineye (30) 

lira kıymet biçtirmiştir. 

Suçlunun nüfus kağıdının tetkiki 

için muhakeme başka bir güne kal-
mıştır. 

Kuruçeşme Cinayeti 
Dün ağır ceza mahkemesinde Ku

nıçeşmede babası Şevketle erkek 

kardeşini öldüren Zekinin muhakc-

mesine devam edilmiştir. Müdafaa 

şahitleri gelmediği için muhakeme 

başka br güne bırakılmıştır. 

- Tebdilihavaya gitmi§tim. 

Hakim bundan sonra dosyayı tet
kik etmiş, tevkif kararı vererek ken 
dislni jandarmaya teslim etmiştir. 

Dosya da müddeiumumiliğe iade c -
dilmiştir. 

YOLSUZLUK: 

Buğday Yolsuz
luğu davası son 
Safhaya girdi 
Dün asliye birinci ceza mahkeme 

sinde iki sene evvel İstanbul Ziraat 
Bankası buğday satışında vazifeleri 
ni suiistimal ettikleri iddia olunan 
Ahsen, Suat, Adil, Rasim, Mazhar, 
Cevat, İsmail, Hakkının muhakeme 
lerine devam edilmiştir. Mahkeme
de suçlulardan bazılarını avukatla
rı temsil etmiştir. Bazıları da biz
zat bulunmuşlardır. Müddeiumumi 
muavini Hakkı Şükrü, hazırladığı 

uzun iddianamesini okumuş, muha 
keme müdafaa için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

, 

Bir Genç, Sevdiği 
Kızı Jiletle 
Ağırca Yaraladı 

Evvelki gün bir genç kız, sevdiği 

erkek tarafından jiletle yüzünden 
yaralanmıştır. Hadisenin tafsilatı 

hayli meraklıdır: 

Aksarayda Langada Hisardibinde 
116 numaralı evde oturan Marika ter 

zllikle geçinen Fermanldis ismin -
de bir gençle çoktanbıt'ri nişanlıdır. 
:\farika nişanlısını çılgıncasına sevi-

ı 
yor, kıskanıyor, bu yüzden de arala-
rında dargınlık hiç eksilt olmuyor. 

Bu arada Marlka nişanlısını ta -
mamcn kendine bağlamak için uğra 
şıyor, peşini bırakmıyor ve her ça
reye başvuruyor. Bir ay evvel bir 
Pazar günü nişanlısının Yediltule 
Rum hastanesi civarındaki kır kah
velerinden birinde bir kız ile otur -
duğunu öğreniyor. Büyük bir tees -
sür içinde oraya koşuyor. Nişanlısı
nın hiyanettni gözleri ile görüyor ve 
gördüğünü de hissettirmekten çekin 
miyor. Fermanidis mahcup bir vazi
yetle Marlkaya sokuluyor. Yanında 
ki kızın bir arkadaş kardeşi oldu -
ğunu ve aralarında dostluktan baş
ka bir münasebet bulunmadığını 
söylüyor. İşi tatlıya bağlamak ve ni
şanlısının gönlünü almak için bin de 
reden su getiriyor. Fakat Marika bu 
sözlere inanmıyor. Ve: 

- Yalan söyleme ve bu kızla a
ranızdaki münasebetlerden haberim 

yok sanma. Bugüne kadar sabret -

tim ya ben ya o. Diyor ve ayak diri

yor. Fermanidis nişanlısını inandır

mak için diller döküyor ve nihayet 

kandırıyor. Beraberce Langaya ge 

liyorlar. Marika ayrılırken: 

- Fermanidis, diyor. Sözümü iyi 

dinle. Bu veya diğer bir kızla düşüp 

kalktığını işitirsem senden ayrılaca

ğım. 

Fakat Fermanidfs verdiği kati te
minatlara rağmen ötekisinden de bir 
türlü ayrılamıyor. Bunu öğrenen 

Marika nişanlı!;ını yola getlrm-ek, 
onda da kıskançlık hissi uyandır -
mak için komşularından bir genç 
ile görüşüp gezmiye başlıyor. Mari
ka, böylelikle arzusuna muvaffak ol 
muş ve nişanlısında şid!etli bir kıs-

TAN 

Kadın Köıesi 

Son Moda Bluzlar 
• Bu sene etek üzerine giyi. 

len blUzlar da, eteğin içine 
giyilenler Je moJaJır. Re
aimJe görülen bluzlardan 
birinci&i çizgili krep Jö
şinden yapılmış, boynu ga
yet zarif bir ,ekilJe büzül
müıtür. Kolları, kua, Jra. 
paklan üzerine ,evrilmif· 
tir. Araiı ln•mı lroraa gibi 
bedene i,eriden geçirilmiı
tir. u,ıan yanda kemer gibi 
bağlanmaktadır. Bu bluz
lar çay elbiae8i olarak dahi 
giyilebilir. 

lkinciai, beyaz mualin 
bllizJur. Onünde yelpazeli 
bir iaboau varJır. Kolları kı-

BaJvekilin Çankırı Seyahati 

ZlLEDE ı 

Kazanın Mali itleri 

Teftiı Edildi 
Zile, (TAN) - Defterdar C. F. 

Kural kazamıza gelmiş, maliye mtİ
amelelerini teftiş etmiştir. Defter -
dar, bilhassa tahsilat işlerinden son 
derecede memnun olmuş ve memur 
Z. Türkerin şayanı terfi memurlar 
arasına alınacağını bildirmiştir. * Zile, (TAN) - Sporcularımız 
Niksara giderek bir futbol maçı yap 
mışlar ve bire karşı altı sayı ile ga
lı p gelmişlerdir. 

Kadın ve Genç iıçilerin 
Gece Çahşmaları 

Ankara, 9 (A.A.) - İş kanununun 
3 iincü maddesi mucibince sanayi -
den sayılan i~lerle ötedenberi gece
leyin çahştırılınakta bulunan 17-18 
yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar 
ile her yaştaki kadın işçilerin bir se 
ne müddetle eskisi gibi gece işlerin 
de ~alıştmlmalarına, 50 inci madde
sinin ikinci bendi hiikrnüne tevfikan 
umumi izin verilmiş ve keyfiyet, -~
nadolu Ajansı vasıtasile 17 haziran 
1937 tarihli gazetelerde " resmi teb
liğ,, suretinde neşredilmiş idi. 

Bu izin, ayni hükme istinaden 17 
haziran 1939 tarihine kadar devam 
etmek üzere bir yıl daha uzat.ılınış 
hr. 

İşbu umumi izin İktısat Vekaleti 
tarafından glirlilccck lüzum iizerinc 
bazı işycrlerinden - bir ay evvel tcb 
liğ edilerek - geri alınabilir. 

iHTAR: 
1 G ve daha aşağı yaşındaki kız \'C 

erkek işçilerin her ne tarzda olurcın 
olsun sanayi işlerinde gece çalıştırıl 
nıaları mutlak surette yasaktır. 

-<>--

imtihan Suallerinde 
Suiistimal Yapanlar 

10 - 6 -938 

ı~tanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 PlAkln tOrk muslkbl 

vadls 13,05 Plfikla tilrk mumldsl 

Muhtelif plAk neşriyatı 14 SON. 

AKIJAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 Pllıkla dans muslldsl 

Konferans: Çocuk Terbiyesi: Ali Ktıııl 

si ve halk şarkıları 20,45 Hava 
1 ö 20.48 mer Rıza taro!mdan arapça 

21 Müzeyyen ve nrkndnşlan 
tilrk musikisi ve halk şarkılan ( 

n ) 21.45 Orkestra: 22.15 Ajans 
22,30 PJAkln sololar, Opera ve ~ 
çnlan 22,50 Son haberler ve er1ell 
programı 23 SON. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12,30 Karıııık plak neşıiYatı 

Plfık: Türk musikisi ve halk 

13,15 Dahlll ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat: 18,30 Karışık plfık neşriyatı 

halk şarkıları (Handan ve arka 

21,15 Knnşık plfık neşriyatı 22 MIJlll 
haberleri 22,15 Yarınki program: ff 
tlklfıl Marljı. 

SE.SFONİLER: 

ser. 

HAFfF KONSERLER: • 
7.10 Berlln kısa dalgası: Hafif rnlff' 

(18.lll devamı). 9.45 Bertin kısa 
s1: Askeri bando. 11,45: Karışık 
rnm. 13 Berlln kısa dalgası: Ha11t fiJ_ 
ki (14.15: Devamı). 13.25 Bükrd 
konseri (14.30: Devamı). 19.15 .. .._"~ ..,D'w,.w 
PJı1klar Romen musikisi. (Uzun daJY'_ 
19.20 Prag: Fok orkestrnsı. 20.10 ~ 
zlg: Karışık eğlenceler. 20.15 ~ .... 
gan orkestrnsı. 20.30 Roma. Barf:~ 
şık musikisi. 20.35 Brnfülnva: 'P' 
bando muzlka. 20.35 Milllno. TortnO: Jfll 
rışık pltlkhır. 21.30 Bclgrat: Avr'UP' ,,. 
s~ri. (Muhtelif merkezler tarafındaP ti"'. 
kıl suretiyle neşredileccktir). 22.46 "",,r6 
ma, n.,ri: Konscrto (Griett, :'°.,.,ı. 
Magrini). 22.45 Belgrnt: Plfık 1f.\~ 

Ankara, 9 (A.A.) - Haber aldığı
mıza göre, bu yılın ikinci ~ınav soı·u 
larından bir kısmının ~ınavdan Öfü·e 
ta lebe tarafından öğrenildiğinin an
laşılması iizcrine bakanlık müfettişle 
rine yaptırılan tahkikat neticelen -
miş ve soruların basılma ve okutln 
ra gi)nderilmcsi i ile alakadar olan
lcr hakkında icabeden kanuni nıua· 

23 BUkrcş: Lokantadan korlse ~~~CP!91 
OPF..JlAI Alt. OPERFT• -"'' • at rnnıctn tfıı pcıu<- ~v • .t.J"Ur!tf. • fJ'fl' 

mele yapılnu!jitır. 
gası: Opera musikisi. 20.25 Vıree;naııft 
bert'in "Ticfiand., operası. 22 1,,,_ 
Torino: Popnnti'nln "Ln signorbl' 
opereti. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılınıc; 6 santim kalınh · 
·rında makine transmisyon. şaft. 

ODA MUSİKİSİ: JP'.. 
16.45 Roma kısa dalgası: Od• r1' r" 

si konseri. 17.15: Trlyo. 18.45 aerlfO ofJJ 
dalgası: Oda korosu. 19.15 BtııcreF "1' 
musikisi konseri. 22.30 Berlin ltılll 
gosı· Kolonyrı odn trlyosu. 

Baş\'ckil Celal Bayarın , birkaç 

gün evvel refakatinde Dahiliye 

Vekili Ş. Kaya, Adliye Vekili Ş. 

Saraçoğlu \ 'e 1nhi!iôarlar Vekili 

Ali Rana Tarhan olduğu halde Çan

kırıyı ziyaret ettiklerini bildirmiş

tik. Yukarıdaki resimler, bu ziya

retin muhtelif safhalarını göster

mektedir 

'ıMnak ve vntaklan ucuz fi:vatla 
11tılıktır . TAN matbaasına mü· 
"nt1Af .-tfinj7 

Nisin Revue saatleri, da· 
kik ve teminath olmakla be· 
raber kendi derecesinde 
bulunan birçok saatlerden 
daha ucuzdur ? 

Bunun başlıca sebebi: Mevaddı 
iptidaiyenin intihabında ittihaz edi
len tedabir ve birçok defalar model 
addedilen saatler tarzı imalinde a
ranmalıdı~. Bilhassa, fenni alatla 
emsali bulunmıyan kontrol metodu 

\ ve itinalı bir çalışma sayesinde imal 
~ edilen REVUE SAATLERİNİ alan 
~ herkes cidden kıymettar bir eşya 
~ sahibi olur. 

--t 
t 

-~ 
----

E 

Tanınmış saatçilerdne arayınız. 

' "" I -"""' I ""I I I I I I I I I 

REVUE f ahrikalarının sab!J depo· 
su: t~tanbul Bahçckapı, Ta~ 

han 22 , Telefon: 21354 

Bir Çocuk Ağır Yaralandı MÜDDEIUMUMILIKTE: 
. Bakırköyün Mahmut Bey karye -
sınde iki çocuk tarlada buldukları 
bir bomba ile oynarlarken patlat
mışlar, bunlardan Ahmet ismindeki 
10 yaşındaki yavru tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Yaralı Şişli çocuk has 
tanesine getirilmiştir. Müddeiumu

....... , ________________________ .. 
ŞEHiRDE 

milik, tahkikat yapmaktadır. 

Bir Eczacı Kalfası 
Yanhı Tedavi Yapmış 

Müddeiumumilik, dün zararlı ve! 
şüpheli bir tedavi iddiasını tetkik et ı 
miştir. Şikfıyetçi Edirnekapıda Sultdn 
hamamı caddesinde oturan Bayan 1 

Fatmanın kızıdır. İddiaya göre Fat- ı 
ma hastalanmış, bir eczanede kalfalık J 

kançlık uyandırmıştır. eden Andirosa müracaat etmiş, o da 
Fakat bu kıskançlık kanlı bir şe- vücudünün birçok yerlerine şırın

kilde neticelenmiştir. ~farika, ev - galar yapmıştır. Bunun tesirile kadı 
velki gün Fermanidisin tecavüzüne nın her yeri şişmiş ve yaralar açıl
uğramış ve jiletle sol yüzünden a- mıtşır. Müddeiumumilik hastayı tıb 
ğırca bir yara almıştır. Genç kız, der bı adli müessesesinde muayene ettir ' 
hal hastaneye kaldırılarak tedavi al miye karar vermiştir. Alınacak rapo 
tına alınmış, kaçan gencin de aran- ra göre tahkikata devam cdilecek-
rnasına başlanmıştır. tir • 

Neler Olacak? 
Yarın 

KONGRELER: 

C. H. P. yoksul çocukları koru -

ma birll!i Eminönü kolu, yıllık kon

ırcslni yarın saat 14 te Eminöntı 

Halkevi salonunda yapacaktır. 

Mesut Bir Doğum 
Dördüncü umumi müfettişlik ile -

tısat müşaviri Dr. Necdet Yücer'in 
bir erkek evladı dünyaya gelmiş ve 
(Kır-al) tcvsim edilmiştir. Yavruya 
uzun ömiir dileriz. 

RESIT ALLER: ,,,,.,_ 
9.30 Bcrlln kısa dalgaSl: aıızel ~ 

lcrln plflklnrındnn. I0.45 Kcrn~ ~.l 't' 
ri. 18.30 Romn kısa dalgası: ltaır"" ft;t',, 
kılıırı. 10.05 Peşte: çm piyano ı.ıeSO ı1' 
Uıl. 19.!l!I BOkrcş: Piyano konseri·~ 
Un kısa dıılgası: Piynno kons::., ,.,..; 
Llszt). 20 Florans, Napoll: Ş ·-•·f'I. " 
ser. 20.40 BOkrcş: Alman §UT~ 
Bclgrnt: Hnlk şarkıları. 
DA~S MUSİKİSİ: ~ 

18.10 Ostrava. 21: Lfıypziı;:. 23: 
Napoli. 23.15: Peşte. 23.30: Lfıypslf-

MUllTELİ1'': ~ 
19.10 Bnrf ve Roma kısa da~~ 

ça musikili program. 20.37 B_~..ı.. ~ 
yeye mnhsus haber ve çocuk~ 
Bari: Yunanistan için musikili 

YENl NEŞRlY AT : 

LOKMAN HEKİl\I 
Dr. HfıCız Cemal Lokman JleJdıO 

BERLiTj 
373 1stiklaJ cadd-1 of' 

Akıam Lisan K11rl ,. 
Fransızca - lngilizce 'I• 

Haftada 3 der9 
Ayda 4 liradır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

~AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teYde temiz, dDrOlt, umlmt olmak, 
karlln gazet .. ı olmıya çalıımaktır. 

1 GONON MESELELERl 1 
Bulgarlar Muhacirleri 

Nasıl Y erleıtlrdiler 7 

yazan: M. ZEKERIY A 

Balkanlardan memleketimize ge· 
thilmesi lazımgelen iki milyon mti
hacirin biran enel nasıl getirilebi
lecekleri hakkındaki yazımı oku • 
Yan bir okuyucudan bir mektup al· 
dım. Diyor ki: 

"Ben Bulgaristanın iskan işini n:ı 

wıl hallettiğini tetkik ettim. Bulgar 
lar Dobriceden relen milhacir Bul • 
garları iskan için büyük mikyasta 
hariçten borç para aldılar. Bu para 
ile mühacirleri çok kısa bir zaman
da muvaffakıyetle iskan ettiler. Ru 
bakımdan Bulgarların iskan sistemi 
de tetkike değer.,, 

Yalnız Bulgarlar değil, Versay 
tnuahedesinin orta Avrupada vii • 
cuda getirdiği hudut tashihleri Uze
rine bütün Avrupa devletleri mü1ıa 
cir meselesi ile karşılaştılar ve bunn 
a:ı: bir zamanda muvaffakıyetle hal
lettiler. Bugün bizden baıka hiçbir 
,.erde artık muhacir meselesi kalmn 
ınıştır. Her yerde muhacirler müs
tahsil hale gelmit ve sarfedilen pa· 
:rayı birkaç misli çıkarmışlardır. 

Biz radikal şekilde bu işi hal iç~n, 
•ııce başka devletlerin yaptıklan ış-
ta0"~ ........... ~ .. a ...... ""~c. .... ;.u • .uu. •c .. Att..• :ue 

ticesinde varılacak neticeleri tesbit 
edelim ve ondan sonra radikal icra
ata geçelim. 

Fakat bu işi mutlaka bir an ev
vel halletmenin yolunu bulalım. 

* Yabancı Sermayeden 
--------~----~----~---
korkmıyahm 
r 

Bizi şimdiye kadar, difer sahalar
da olduğu eibi, mühacir meselesin -
de de kendi yağımızla kavrulmıya 
sevkeden sebep yabancı sermayeye 
karşı olan şüphe ve ihtirazımızdı. 
Osmanlı saltanatı zamanında ya. 

hancı sermayenin esırı olmuştuk. 
istiklalini yeni kazanmış bir mille· 
tin, kendisini esarete düşürmesi 
lttuhtemel olan ayni istikraz yolla· 
l"Jna sapmaktan çekinmesi kadar ta· 
hii bir şey olamazdı. Anupa devlet
lerinin emperyalist emel ve siyaset
lerini biliyorduk. Yabancı serma • 
Yenin emperyaJist istilasına yol açan 
bir pişdar olduğuna vakıftık. Bu acı 
tecrübe o kadar yakındı ki, yabancı 
sermayeye karıı kapılarımızı kolay 
kolay açamazdık. 

l»ühacirleri iskin için muhtaç ol 
dufurnuz para o kadar büyüktür ki, 
bunun için A\Tupa payitahtlarını 
dolaşıp para ditenemezdik. 

lıinaenaleyh bugüne kadar muha
cir işini kendi kudretimiz dahilinde 
kendi yağımızla kavrularak hallet
llıiye çalışmak kadar tabii bir şey o
lamazdı. 

I İ"akat bugUn vaziyet değişmiştir. 
5tiJ<1aı ve inkılabımız artık harici 

:ntrikalardan korkmıyacak kadar 
llvvetlenmiştir. Devletin hariçteki 

:nuıiyeti teessüs 'etmiştir. Türkiye-
.e karlı işlere serma)·e yatırmak is-

11Yen tehlikesiz yabancı sermayeler 
tofalnııştır. 

TAN 

a a a 
Harp uçaklarının h'avaClan yağdırdıkları türlü ölüm, yıkma, yak'~a ve b~

tırma vasıtalarından baıka bir yenisi var ki hakikaten bir tepeden ınme bela-
1 Y • t tan hava inme kıtaları. dır· Paraıütçüler ve hava yaya kıta arı. anı op 

1 
d b 

. d. H apllan manevra ar a u Bu yeni silahın patenti Sovyetlerde ır. er sene Y 
k'ıtaların faaliyeti dikkatle ölçülmektedir. Aıağıda bunun tahlilini bulacaksınız. 

S avatta ön, en az korkulan 
cihettir; haddin varsa kar 

•mıa çık, derler. Yanlarla ger!, 
öyle değil; insan yan ve gerı
lerini haama vermek istemez, 
çünkü en zayıf yerlerdir. Za
ten tabiat insanın, müdafaa ve 
taarruzd~ en kıymetli uzuvla
ri olan gözlerini _ön~e. yarat
mıt ve yan ve gerılerını ~o~u
mak itini de, kaf aunm ıçın~ 
doldurduğu akla bır~ıt · 
Fakat tepeden inme belalara 
ne yapmalı? · v 

Harp uçaklarının havadan yag -
dırdıkları türlü ölüm, yıkma, yak 
ma ve batırma vasıtalarından, ma
kineli tüfek ateşi, zehirli mayi, 
nuşmak ıstemıyoruz; çürikü buıila
nn bir başkası ve daha bir yenle;! 
var, ki, hakikaten, bir tepeden in
me beladır; paraşütçüler ve hava 
yaya kıtaları, yani toptan hava in 
me kıtaları. 

Mesela, hasmınızla karşı kar
şıya harbediyorsunuz; tabi

atile yanlarınızı ya tabii bir mania 
dayamışsınız veya cenahlar geri
sinde ihtiyat kuvvetler bulundum 
yorsunuz; gerilerinizden zaten e
minsiniz... İşte, gelecek harplerde 
bu son sözü söyliyemiyeceksiniz; 
çünkü, havalarda dolaşan kıtalar 
olacak ve, eğer memleketinizin ha 
valarına hakim değilseniz, bunlar 
bir harpte cephelerinizin gerileri
ne inebileceklerdir; bu sebeple, is
tikbalde harbi düşman toprakları
na ve mahdut bölgelere hasr ve tah 
sis etmek artık mümkün olamıya
cak ve düşmanın taarruzundan ma
sun bir yer kalmıyacaktır. 

Bu marifet Sovyet Rusyadan çık 

tı; evet paraşütçü kıtalar teşkili 

ile bunların havadan, uçaklardan 
yere atlaması suretile muharebede 

kullanılmaları icadının patenti Sov 
yet Rusyadadır. 

Hava inme kıtalan yeni bir mu
harebe silahı .. Nasıl ki, denizlere 
hakim olduğunuz zaman, sahillere 
asker çıkararak düşmanın yan ve 
gerilerine tesir yapabilirseniz, ha
valara hükmettiğiniz takdirde, ha
sım muharebe cephesinin gerileri 
ne, türlü vazifelerle havadan asker 
dökebilirsiniz. Birincisine, deniz -
den karaya ihraç hareketi ve bu 
işi yapan kuvvete ihraç kıtası den 
diği gibi, ikincisine, havadan in -
me hareketi ve bunu yapan kıta
ya da hava inme kıtası diyebiliriz. 

Rusyada, 1935 Kiyef manevra
lannda, tam teçhizatlı 1200 para
şüt avcısı, 150 makineli tüfek ve 
18 zırh deler topla birlikte, uçak-
lardan yere atlamış ve aynca, 2500 
yaya asker, 40 dakika içinde, uçak 
larla düşman hatlarının gerisine 
çıkarılmıştı. 

1~ YAZAN: ~-

GENERAL H. EMİR 
5700 hava askeri nakliye uçaklari 
le yere indirilmiş idi. 

1937 Rus manevralan da, para
şütçü kıtalarla hava yaya kuvvet
lerinin muharebede kullanılmala -
rına imkan vermişti. 

R usyada, paraşütçülerle ha
va yayalarından, hava in

me livaları teşkil edilmiş ve bunlar 
ağır hava korlarına katılmıştır, bu 
suretle bulvarlar Rus hava hareket . 
ler. Bir ha~a inme livası, beheri 
12-16 nakliye uçaklı 3-4 filodan ve 
31 av tayyareli bir av refakat fi. 
!osundan mürekkeptir; livalara bi
rer de muhabere müfrezesi ilhak 
edilir. Hava inme livalarının in -
san kuvveti, makineli ve otoma
tik tüfekler, zırh deler toplar ve 
küçük çaplı bir topçu ile teslih ve 
büyük bir sayıda motosikletle teç 
hiz edilmiş 1200 kişidir. Ağır si -
lıih ve malzeme, paraşütlere bağlı, 
içleri saman dolu çuvallar içinde 
atılır. 

Hava inme kıtalannın, muhare
belerde istihdam tarz ve imkanla
rına dair olan esaslar, hep son se
nelerin Sovyet Rus manevraları ile 
askerlik dairelerinde yapılan bir
kaç tatbikattan alınmıştır. 

1936 Moskova manevrası, bir diiş 
man uçuş meydanının, paraşütçü 
avcılar tarafından zaptını göster -
mişti. Sabah, daha tanyeri ağarır
ken, yapılan bu taarruzdan mak -
sat, muayyen bir muharebe mıntn 
kasında hasmın bütün uçuş ve iş -
letme vasıtalarını bozmak ve yol:: 
etmek idi. 

Ayni manevrada, bir de. bir zırh 
lı fırkanın bir süvari fırkasına yap 
tığı taarruza, düşman süvarisinin 
gerisine bir paraşütçü tabur indir
mek suretile yardım edilmişti. Pa
raşiitçülerin bu kullanılış tarzı, ken 
di tehlikeli muharebe vaziyetimizi 
kurtarmak veya yapmak istediği . 
miz bir taarruzu hazırlamak ve ko 
laylaştırrnak için, gerilerine inmek 
suretile, düşmana taarruz imkan -
larını göstermiştir. 

·- ·- ·- -
ile sarsılınca, bunun gerisinde mev 
cut yegane ricat geçidini tıkamak 
vazifesi, paraşütçiilere verilmişti. 

Başta bahsettiğimiz 1925 Kiei 
manevralarında, ki, Ruslar bunlar
dan ayni zamanda, propganda için. 
geniş mikyasta istifade etmişlerdi, 
hava inme kıtalarına, düşman mu 
harebe hattının gerisinde, ihtiyat -
ların ileriye celbine yarıyan yolla
rın geçtikleri nehir geçitlerini tı-
ı... ... ......,.,..ı, un7İfoa~ .,.,,.T-;]mi~i 

Paraşütçülerle hava yaya kıta-
ları usulen nakliye uçakları ile, ve 
bunların mevcut olmaması halinde, 
ağır bombacı tayyarelerle ileriy~ ta 
şınırlar. Hava inme kılasım kullan 
madan evvel, hava ve yer vaziyeti 
ile münasip bir inme sahası keşfo
lunur. Nakliye uçak filosunun em 
niyetini, av, muharebe veya bom-

ba tayyare filoları deruhte ederler. 
Hava inme hareketlerinde, pa -

raşütçü kıtalar öncü (pişdar) olur
lar ve bunun vazifesini görürler; 
bu vazifeler, inme yerini derhal 
zaptetmek, önlerine çıkacak muka
vemetleri kırmak, mühim arazı 

noktalannı ele geçirerek bunları, 
nakliye uçakları ile arkadan ge
len büyük kısım yani hava piyade 
si yetişip ininciye ve paraşütçüle
rin hattını takviye edinciye kadar, 
muhafaza etmektir. 

Hava inme kıtalarının muhare
besinde, eksik olan topçunun yeri
ni bombacılar (yani bombardıman 
tayyareleri) tutar. 

D üşmanın gerilerine inen ha 
va kıtalarının muharebe u

sullerinin bir hususiyeti, bunların 
kendi ordularından uzak ve irti -
hatsız kalmalarıdır, ki, bu da her 
türlü ihtiyaçlannın yalnız haVl 
yoliyle ikmalini icap ettirir. Yiye -
cek, içecek, akacak, silah ve - eğer 
motosiklet zırhlı araba ve tankta in 
dirilmiş ise bunlar için de - yanı
cı maddeler (benzin ve yağ) hep 
nakliye veya bombacı uçaklarla 
sevkolunur ve, çarpmıya karşı em
niyetli ambalajlar içinde, atılır -
Iar. 

lı llinaenaleyh bugün artık mn • 
.:cir nıeselesfoi hal için yaban<'ı 
b·~ayeden istifade etmeyi düşüne
d 

1 
•rıı. Bulgaristanda ve Yunanistan 

t • Yapılan tecrübeler bu işin her iki 
d~~Qf için de karlı olduğunu göster
d •gi için, hu tecrübelerden de istifa. 
e edeblliriz. 

, l'<:aybedecek vaktimiz yoktur. Biıo 
it e"veJ i§e el koymalıdır. 

1936 Moskova manevrasında, 
müşterek bir tabiye hareketi yap. 
mak için, havadan 1800 avcı para

. §Ütle atlamış ve bunların peşinden 

Ayni senenin Kafkas orduların 
da (Maverayi Kafkasta) yapılan 
yüksek dağ manevrasını, paraşüt
çii kıtalara bir düşman nehir mü
dafaa hattının gerisine atlıyarak, 
cepheden taarruz eden kıtalarla 
müştereken, bir geçidi arkadan zor 
lamak vazifesi düşmüştü. Bu su -
retle burada, bir geçidi paraşütçii
lerle açmak hareketi yapılırken, 
ayni zamanda, Orta Asya manevra
sında, bir geçidin paraşütçü kıta -
lar vasıtasile kapatılması tasmim 
olunuyordu. Burada, bütün bir dağ 
silsilesinin geçitlerini tutan düş -
manın mevzii, uzaklardan yapılan 
ve başarılan bir çevlrme hareketi 

Münferit kalmış kıtalann, tayya 
reler yardımile yiyecek, atacak ve 
diğer her türlü ihtiyaçlarının ge -
niş mikyaslarda, ikmal edilebilece 
ğini Italya - Habeşistan harbi isoat 
etmiştir; ikinci Tembien savaşın
da, JII ve IV korların ihtiyaçları 
için beşer ton ve Dessie ileri yürü
yüşünde, kıtaların üzerine ceman 
123 ton erzak atılmış idi. Keza 0-
gaden savaşında yürüyen ve mu
hareb .. eden kıtalara, 760 tayyare 
ile, yuvarlak hesap, 1000 ton erzak 
ve eşya, paraşütlerle, atılmıştır. 

Bu çok enteressan vakaları bura 
ya kaydederken, her şeyi tartiyle 
ve mazbata mukabili alıp vermiye 

-"·---~ 

~ 
. 
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M•!tm:ffCJ 
Bu Memleket Sizindir 
yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

"'10 ~ . 3r 
Tramvaya, trene, vapura bınıyor-

sunuz. Eğer biraz titizseniz, oturac~ 
.. nız ,,.eri evvela mendilinizle silersı gı ~ ~ 

. Çlinkü tozludur. Sokaklarda yu-nız. .. 
riirken etrafınızdan ziyade önünuze 
bakarsınız. Ayaklarmızı temiz taşla-

kondurmak mecburiyetindesiniz. ra . 
Çünkü pistir. Vapuru. ~açırdmız, ıs-
kclede vapur beklcrsımz. Oturmak-

! tansa ayakta durmayı, ha~t.i yeni ya 
pılan iskele binasında degıl, açıkta, 
temiz havada beklemeyi tercih eder
siniz. Çünkü içerisi pistir. Kokuya 
tahammiil edemezsiniz. Lokantada, 
gazinoda birşey içerken bardakları, 

çatalları bir defo. daha temizletme: 
mechurivetini duyarsınız. Neden. 
Neden bu sokaklar, bu umumi yerle 
rin içi neden bu ikinci temizliğe lü
zum gösterirler? • 

• ... 

Türkün evi temizdir. Hatta eski 
bir adete göre, kapıdan girerken a
yakkaplarınızı çıkarır, içeriye terlik 
le girersiniz. Parke olmıyan tahtaln
n, sakız gibi beyazdır. Uğula uğula 
süt beyaz rengini alan tahtalara bas 
maya kıyamazsıııız. Temizlik,. T~~
kün c\•indc bütün sıhhati, neşcsı, gon 
le ferah veren sadeliği ile ruhunuza 
. Bu ev siz.in de bu sokaklar, bu sıner. . 

. memleket sizin değil mi? Bunları kır 
letmeye, kirli tutmaya nasıl kıyarsı
nız? 

' 

' ... 

Sokakta yiiriirken tükürürsünüz. 
• : Sanki sokak sizin tükürük çanağı

nızmış gibi. Sigaranızı, buruş~~r~u
ğunuz kağıtları, daha bilmem ışınıze 
'.\'aramıyan ne varsa fırlatıp atarsı

~ız. Sokak, sizin çöp tenekenizmiş 
gibi. Vapur iskelesinde, sinemada, 
umumi herhangi bir yerde fıstık ve 
çekirdek kabuklarını avuç dolusu 
yerlere atarsınız. Ve ayni yerde .. de 
oturursunuz. Sanki bu toprağın uze
rinde ne ''arsa sizden hariç, sizin 

Bir hava manevrcuıncla yere 
atlıyan Sovyet parQfÜtçüleri 

alışık ve bu usulün, hatta binlerce 
_.... ~ - ua-=.ıı. hi.~ cı.nda. hc.clor olup 

gittiği muharebelerde bile, tatbik 
kabiliyeti olduğuna kani, levazım
cıların, acaba bu havadan meçhu
liıta erzak ve eşya atmak işini ka
rakaplı kitaba nasıl uyduracakları 
keyfiyeti her nasılsa aklıma gel • 
di ve güldüm. Fakat acele söyliye
lim ki, münferit ve ayrı düşmüş kı 
taların üstüne tayyarelerden yiye
cek ve eşya atarak ihtiyaçlarım 
temin etmek usulü Büyük Harp 
kadar eskidir; hatta orijinal olmak 
dolayısile 1918 senesinde, Make -
donyada, Üskiip harekatı esnasında 
dağlık ve taşlık bir mıntakada nal
ları sökülen ve anlaşılan ihtiyat na 
lı da kafi gelemiyen bir Fransız sii 
vari alayına havadan nal atılmış ve 
ancak bu suretle bu alay vazifesine 
devam edebilmiştir. 

Fransnıia , 1936 ilkqaharında, A
vignon'da, bir paraşütle atlama 
mektebi açılmış ve 2 paraşütçü bö
lük teşkil olunumştur; bunlar, 4 ü 
Fransada ve 1 i şimali Afrikad.-ı 
olmak üzere 5 c iblağ olunacaklar 
dı. 1937 cenubi Fransa manevra · 
sında, hasım arazisinde bir köprü 
yü aşmak maksadile 47 paraşüt
çü avcısının atlaması gösterilmiş -
tir. 

İngiltere bu paraşütçü kıtaların 
kabulü keyfiyetine karşı henüz ihti 
raz ve tereddütlüdür; fakat uçak
larla kıta, yiyecek, atacak ve her 
türlü harp levazımının nakline hu 
susi ehemmiyet vermekte ve bu 
tarzda, büyük mikyasta talim ve 
tatbikat yapmaktadır. 

Almanya, Polonya, Çekoslovak 
ya ve İtalyada hava inme kıta teş
kilatı henüz başlangıçtadır. 

B u suretle görülüyor, ki, ha-
va inme kıta teşkilatının 

inhisarı ve pateni henüz Sovyet 
Rusyanın elindedir. Sovyet 
Rusyanın bugün, paraşütle 
atlamıya talimli adama malik ol
mak hususunda, büyük bir ihtiya
ta malik olduğu bir hakikattir; Rus 
ya, bir veya iki cepheli bir harpte, 
hasıl olacak pek geniş ve derin harp 
mıntakalarında hava inme kıtala
rından ehemmiyetle istifadeyi dü
şünüyor. Fakat bu istifadenin, ağ
lebi ihtimal yalnız küçük bir kısmt 
muntazam teşkilatlı askeri inme kt 
talara ait olacak ve en çok, düşma-

için asıl olan kendiniz, eviniz, ve si
ze ait olan şeylerdir. 

Bu toprağın ilzerine dikilen tek 
bir taş bile sizindir. Binaları, bah
çeleri, miicssescteri, sokakları, ka
nunlan, ilerlemesi, gerilemesi, hü • 
kiınıcti, devleti, taşı, toparğı her şey 
sile beraber hu memleket sizindir. 
Niçin benimsemiyorsunuz? Bu suç. 
umumi miies eselerin amirlcrile be
ra her, halkın heııimizindir. Hep yeni 
binalar yapalım. medeni şehirler ku 
ralım, sonra hep beraber kirletelim 
mi? Diişmnn karşısında kaııımızln, 
canımızla miidafaa ettiğimiz yurdun 
sahihi biz değil miyiz? Bu toprağa, 
bu yurda kem gözle bakana düşman 
değil miyi7.? Bu kadar se\'diğimiz, be 
nimsediğimiz bu memleketi temiz 
tutmak, dost ve düşmana medeni 
bir memleket hissini verdirmek, hat 
ti evimizden zi~adc ona ehemmi
yet \'ermek \•atanda lık borcumuz 
değil mi?. l'oksa bu ülkeye düşman 
kadar diişman mıyız? ... 

Toprağıııı benimsediğiniz kadar, 
~okağını, hinasını, miicssesesini, her 
scyini benimse,,·irıiz. Bu memleket si .. ~ .J 

zindir. 

nın gerilerine ajanlardan ve tahri
kiıtçılardan mürekkep bir tahribat 
çı ordu indirmek cihetine gidile • 
cektir; bu göze görünmiyen tahri-
batçı ordu, eğer düşman memleke
tinin her tarafında gürültüler, ayak
lanmalar, dinamitle infilaklar, her 
nevi tahriplerle halk arasında pa
nik veya ihtilaUer vücuda getir -
miye ve nakliyat ile harp endüstri 
sini akamete veya inkıtaa uğrat -
mıya muvaffak olabilirler ise he -
def ve maksatlarına yürümüş olur 
lar. Anlaşılıyor ki, bu hafi tahribat 
çı ordudan maksat, düşmanın is
tinat ettiği memleketi ve milleti 
içinden yiyerek zayıflatmak ve bu 
suretle devletin temelini yıkarak 
onu amana düşürmektir. Bunlar, 
eskiden bin türlü hilelerle, dola-
şık yerlerden muharip memleketlere 
giderlerdi. Şimdi karanlık bir gece, 
cephelerin gerilerinde ıssız yerlere 
paraşütle, daha kolay ve büyük 
miktarlarda atlayıp ve düşman 
memleketinde evvelce tasarlanan 
ve hazırlanan yerlere dağılarak 
işe başlıyacaklar ve yeni adam, 
kuvvet vaS1talarile daima beslene 
bileceklerdir. 
İnme kıtalanna. bu tepeden in

me belfilnra karşı blr mcmleketın 
naS1l korunabileceğini de başka bir 
yazıya bırakıyoruz. 
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Tarihi Divrik 

· Hakikaten Acınacak 

Bir Haldedir! 
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(Başı 1 incide) 
(Ba.şı 1 incide) 

(Başı 1 incide) 

Bize kalırsa döviz büdcemizi denk 
bir hale getirmek, düne ait taahhüt
leri tutmak imkanını vermek ve ha
rici itibarımızı korumak, başka her 
düşüncenin üstünde gelir. Denk dö
viz büdcesi prensibile ihtiyaçlarımızı 
sıraya koymamızı ve mevcut serbest 
dövizimizle evvela memleket bakımın 
dan lazımı ve ancak ondan sonra zev 
ki, rahatı, süsü ve lüksü temin etme- 1 

mizi kimse tenkit edemez. 

M anav dükkanlarında Kaliforni 

Şark seyahatinden dön.en bir 

okuyucumuz anlatıyor: 

j - Kumlu' tarihini bilmiyo-
rum; yalnız Ahmet Şah tarafın 
dan yaptırılan bir camiin kapı
larındaki 626 tarihine bakılırsa 
Divriğin asırlarca evvel kurul
muş tarihi bir kasaba olduğu bel 
li.. Fakat ne yazık ki, bu kasa-
banın bugünkü hali acınacak va 

= ---... ---------... --= .. --... --... ---... 
zh'ettcdir. _ 

! 
0

Divrik istasyonile kasaba ara- § 
sı bir buçuk kilometredir. Ge - 1 

: 

len yolcuları almak için bekli- : ----yen bir arabanın başında belki -... ---

1908 inkılabı, Balkan harbi, Ci -
han harbi, İstiklal savaşı gibi impa
ratorluklar deviren, milletleri fır

tınalara sürükliyen geniş siyasal, 
sosyal ve ekonomik değişiklikler i
çinde, binbir mahrumiyet ve binbir 
ıztırap içnde yaşamış, ve bu müthiş 
fırtınalar ve değişikliklerin doğur -
duğu şartlar saikasile, cehalet ve da
H'ılet yüzünden suç işlemiş olanlara 
acımıyan bulunabilir mi?... Hele bu 
:fevkalade şartlar içinde yaşamış; 

cehalet ve dalalet yüzünden suç işle 
miş olanlar Atatürk nesli olursa, A
tatürke candan bağlanmış, harp cep 
helerinde, inkılap cephelerinde, o
nunla beraber savaşmış, onun yanın 
da, onun izinde yürümfrş, onun çek
tiği ıztırapları beraber çekmiş; yeni 
bir millet, yeni bir vatan yaratırken, 
ona malzeme olmuş, ona naçiz mal
zeme taşımış bir neslin, bir Atatürk 
neslinin felaketzedelerine karşı aziz 
hükumetimizin ve İnkıliıbımızın en 
ağır yüklerini omuzlarında taşımış, 
en ağır cefalarını çekmiş olan sizle
rin, bigane kalamıyacağınıza emi
niz. 

Müessesenin mesai istatistiği içinde 
insanı ürperten iki rakam daha var
dır. 936 yılında müşahedehaneye ak
li vaziyetleri şüpheli 1281, 1937 de 
1221 kimse gelmiştir. Bunların için
de uyuşturucu madde yüzünden a
kıllarını bozanların mühim bir ye
kun tuttuğu görülmektedir. Beyaz 
zehir ve uyuşturucu madde yüzün -
den 243 erkek müşahede altına alın
mış, bunlardan 156 sının itiyat ve ip 
tilası sabit olmuş, tımarhaneye gön
derilmiştir. 21 kadından da on dördü 
de ayni akıbete uğramıştır. Müşahe
dehaneye adliyeden cezai ehliyetleri 
tetk:k edilmek üzere 226 erkekle 52 
kadın gönderilmişlerdir. Erkekler · -
den 64 nün cezaya ehliyetli olma -
dığı, on yedisinin de akli durumla -
n cezayı hafifletici mahiyette oldu
ğu kadınlardan da 18 nin cezaya eh 
Iiyeti olmadığı, birisinde hafifletici 
sebep bulunduğu, 34 ünün cezaya eh 
liyeti olduğu anlaşılmıştır. Hapisa -
nelerden de 35 erkekle 4 kadın gön -
derilmiştir. Erkeklerden yirmi üçü -
nün, kadınlarda nda üçünün deli ol
dukları görülmüş ve tımarhaneye gön 

ya elmaları, bakkal dükkanla
rında Ka1üorniya kuru erikleri ve 
konserveleri satılıyor. Bunlar milli 
müdafaamızın ilk ihtiyaçlarından bi
ri olan altın mukabili dövizlerle ö
denmiştir. Sonra çay, ham lastik, 1 

kalay gibi birtakım maddelerin mem 
lekete Amerikan menşe şahadetna
mesile gelmesinin önüne geçilmemiş, 
bunlar da serbest döviz kaynaklarımı 
zın üzerine yüklenmiştir. 

50 - 60 kişi vard ı. Saatlerce bek 
!emektense yiirümcyi düşündiik. 
Keşki diişünmcmiş olsaydık. 

Aman Allahım ne bozuk yollar .. 
Zifiri karanlık.. Bir çamur der 

------... .. -- BEN ZETiŞ -yası ... -
Sahahle~·in otelin kahvesine 

indik. Herkesin ağzında, Divrik 
belediyesinin ihmalciliği.. 1G ı ı 
hin lira varidatı olan bir bele
diye, koca kasabada bir tek fe- ,, 

-- Rene Devilliers 'den Çeviren : Falli BERCMEN 
w.ıııııııııııııııııııııır~ 

derilmişlerdir. 
ner hile yakmıyormuş. 1 

• 41ll lll llll ltlllllltflllll 
ediyo~m. Biraz zor bir iş amma 
sizin sadıkane intibanızı dinledik
ten sonra muvaffak olacağımı u-
marım. 

Ressam böyle söyledi ve kendi 
kendine şöyle düşündü: Vatana hiyanet etmiş olanlara ib

zal edilen şefkatin Ulu Önderle ve 
sizinle beraber bu yurdu ve inkılabı 
kurmak için naçiz hizmetler ifa et -
miş bir neslin muztarip ve müteneb
bih evladlarından, ildi suç işlemiş o
lanlardan da esirgemiyeceğini umar 
ve bu alicenapığın tebarüzüne dea
etinizi istirham eyler, aziz ellerinizi 
hürmetle öperiz. 

Polis te müesseseye 399 erkekle, 
241 kadın göndermiştir. Erkeklerden 
313 nün, kadınlardan da 204 ünün 
akıllarını bozdukları anlaşılmış ve 
Bakırköy akıl hastanesine gönderil
mişlerdir. Morg müessesesi 114 mü~ 
lüman, 26 gayrimüslim erkek, 41 
müslüman, 19 gayrimüslim kadın ce 
sedile 36 cenin, 34, nevzat, 21 sakat 
madde,. 33 te muhtelif ahşa muaye~ 

Mevsim icabı darlıklar da bu araya 
karışınca fevkalade tedbirler almak 
zarureti başgöstermiştir. Böyle bir 
zaruret bir memleketin itıbarım hiç 
bir zaman sarsmaz. Yalnız bir an ev
vel dünkü taahhütleri tasfiye etmek 
ve yarınki hareket tarzı hakkınd:ı 

bir yol göstermek şarttır. 

ı , Daha sonra telgrafhaneye uğ , 
radım. 100 kişiye yakın adam b i 1 

rikmiş, sıra bekliyorlar. 1 

Kalabalığm arasına sokul -
dum ve içerisini görmiye çalış· 
tım. Ba)' memur kolları sıvamt'}. 

şakır şakır apdest alıyor. 

R essam Octave Nicolet, çek
mecelerin birinde bulunma

sısı lazım gelen yüz frangı bey
hude yere aradı. Açmadık çekme
ce bırakmadıktan sonra eli boş 
olarak, kendini bir kanapeye attı. 
Ve acı acı düşünmeğe başladı. Ar
tık siparişler azaldıkça azalmıştı. 

Birdenbire kapı vuruldu. Res
sam hemen yerinden zıpladı. içe

riye, ebe tavırlı ihtiyar bir kadın 
girdi, hemen tok bir sesle: 

"Koca karı kaçığın birine ben
ziyor. Bin beş yüz frangı alalım 

da sonrasına Allah kerim.,. 

Ankara ceza evi mahkümlan,, 

Hatayda idare 
Türk Unsurunun 
Elinde 

(Btı§ı 1 fncide) 

Örfi dare şimdilik devam etmek -
tedir. 

Vali Abc:furrahmanın beyanah 

ne etmiştir. 
.Muhtelif suretlerle müessese ge -

çen sene Bakırköy akıl hastanesine 
Istanbuldan 873 akıl hastası görıder
miştir. 

Adli tabiplerin sayı•ı ondan 
yirmi altıya çıkanldı 

Adliye Vekaleti bütçesile Adli Tıp 
:..,1-.. ; ..... :•a-ır~;..,;_ lro..l .. <ft.C'l•1n.•• ,._ -

nişletmiş ve adli tabiplerin sayısı -
ni 10 dan 26 ya çıkarmıştır. Bunla
rın ikisinin asli maaşları yetmişer, 
dördünün elli beşer, altısının kırk 
beşer, altısının kırkar, sekizinin -~e 
otuz beşer liradır. Eskiden bu mu -

Antakya, 9 (A.A.) - Anadolu A- essesede doktor yerine asistanlar kul 
jansının hususi muhabiri bildiri • lanılıyordu. Şimdi bunlar lağvedil • 
yor: miş yerleri doktorlara bırakılmış • 

Vali Abdurrahman Atayolu gaze- tır. Vekalet ayni zamanda tıp işleri 
tcsine beyanatında, "prensiplerimiz- müessesesi umumi müdürü Halit Te~ 
den hiçbir şey feda etmeksizin bun- kinin maaşını 100, umumi müdür. 
lann tatbikat sahasında tahakku _ muavini Fahri Canın seksen, ve 
kuna çalışmak maksadile valiliği kn morg müdürü Rahmi ile kimyahane 
bul ettiğini, bildirdikten sonra, ekal müdürü Fehmi Rıza Anlının maaş
lyet unsurlarını ekseriyet unsurla _ larmı yetmişer liraya çıkarmak su -

• retile takdir ve taltif etmiştir. Mün-
riyle sükun ve huzur içi~de eınin ve hal doktorluklara henuı; kimse tayin 

Memleketin itibarına güvenerek 
dünkü döviz esaslarına göre memle
kete mal gönderenler bilmelidirler ki 
paralarını filan ve falan zaman zar
fında veya filan ve falan yolla ala
caklardır Bundan sonrası için de, dö
vize ait ödeme imkanları münasip bir 
marjla hesap edilmek şartile bir kai
de konulması bir zarurettir. Memle
ketin her ticari müessesesi faaliyet 
tarzını, hariçteki ticari münasebetle
rini ona göre ayar edebilmek imka
nını bulmalıdır. Yeni tedbirlerin ha-
zırlığıyle p,eçen birkaç günlük zamım 
he_t. yakit he.c;ar.ta...ı:JAn hiıı._~utıjr ~ 
:Kat bu gıfü muvakkat mue er ıu-
zumundan bir gün fazla bile uzatıl
mamalıdır. 

1 ktısat Vekaletinin türlü türlü 
faydalı işleri var. Biz bunları 

daima candan bir iftiharla ileri sürü-
yor ve kıymetini vatandaşlara tanıt
mayı en tabii vazife biliyoruz. Buna 
mukabil ana prensiplere dair olarak 
tenkide muhtaç gördüğümüz bir vazi 
yeti sükutla geçiştirirsek ve ticaret a
leminin derin bir derdini ifade et- ı 
mezsek iyi işler hakkında yazdıkları
mıza kimse inanmaz. İyiyi ileri sü
ren, fakat tenkide ihtiyaç gösteren va 
ziyetlere göz yuman bir yazış tarzına 
okuyucu çok haklı olarak huluskar
lık damgasını basar. müsterih olarak kardeşlık hisslle ya d"l . t' e ı mcmış ır. 

şamıya, davet etmekte ve sükun ve y eni adliye maQ.flan Memleketin inkişaf işlerinde çok 
asayişi bozanların cezalandırılacak • Büyük Millet Meclisi tarafından mesuliyetli vazifeleri olan Türk ga-
larını söylemektedir. kabul edilen Adliye Vekhleti teşki - zetelerinin bu damgadan masun kal-

ı. d ~ · 'k maları ve kanaatlerindeki samimiye-
Vali'-'i vazifesi başında ziyaret e- at ve kadrolarında yapıl __ an e __ gışı. -

" lik h k dd te okuyucular tarafından candan ina-
d k d Kole orada bulunan a kındaki kanun dun mu eı - Ö 

en uman an • .. . umumiliğe tebliğ edilmiştir. Yeni nılması lazımdır. yle olmazsa bir ga 
memurlara bir nutuk soyliyerek ez- kadroya göre Adliye Vekaleti ceza zetenin yazılarında hiç bi.r ikna kud-

cümle demiştir ki: işleri umum müdürünün maaşı 100, reti kalmaz. 
.. _Her yerde memleket ekseri· başmuavinin maa~ 80, ikinci mua - Bu bakımdan İktısat Vekaletinin 

yet unsuru idare eder. Ekalliyet- vinin 70 ve hukuk işleri umum mü- yukarıdaki tenkitlerimizi haklı ve 
dürünün maaşı 100, başmuavinin 80, prensibe uygun bulacağına ve hari

ler buna tabi olurlar, Türk·Fran· muavinin 70, zat işleri umum müdü ci itibara taalluk eden şu işlerde or
sız dostluğunun her türlü halel • rünün maaşı 90, başmuavinin 70 ve 
den vikayesi için bütün icraatı ya ikinci muavinin 55, evrak müdürü -
pacağız. Bütün memurların bu zih nün maaşı 55, levazım ve dahiliye 
niyetle hareketlerini isterm. Ak· müdürlerinin 55 liraya çıkarılm19 • 

talığı. ne şekilde olursa olsun, aydın
latacak bir şekilde hareket edeceğine 

şüphe etmiyoruz. 
Ahmet Emin YALMAN 

sne hareket edenler derhal ceza • t ır. 
landırılacaklardır . .., 

Paru el~imiz, Bonne ile tekrar 
görüftü 

Paris, 9 (A.A.) - Hariciye .nazın 
Bonne, bu sabah Türkiye büyük el
çisi Suat Davazı kabul etmiş ve ken 
disi ile Sancak meselesi hakkında gö 
rüşmüştür. 

Kadro bütün hakimlere ve müdde- A 
iumumnere çabuk tern etme imkan vrupada Tahsil Eden 

Talebenin Tahsisatı 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

HükCımet hesabına yabancı memle
ketlerde tahsilde bulunan talebelere 
1938 mali yılı içinde verilecek aylık 
tahsisat hakkında Maarif Vekaleti 

Fırsattan istifade, çarşı)'l do 
laşQ·orum. Gördüklerim işittik

lerimden ç<ık daha beter. Say -
makta tükenmez. 

Divrik gibi, çok kısa bir za
manda bir mamure olmak im -
kanlarını el altında tutan hir 
kasabanın bu hali yüreğimi sı7. 

lattı. 

Bir kasaba ki, ta, Sh·as · Er 
:ıurum hattının haşladığı gün -

tim tıi'Şa~tnı "vt-ısu:;ııikl1nful>et; 
1 

le birçok teşekkiillerin merke
zi halinde idi. Bundan ba~k:ı 

birçok §tıhelere ~·apılan nakli -
yatın merkezi olması dolayısile 
Dinik, giinde asgari 200 kam
~·onun uğrağıdır. 

Eğer her kamyondan yirmi he 
<jer kuruş muayene ücreti bile 
alınsa hu memleketin sokakları 
kaldırım değil asfalt olabilirdi. 

Fakat ne yazık ki, ihmalcilik 
Divriğin ruhuna işlemiş, Divrık. 

halıi 700 sene evvel yapılan bir 1 

cami ve ondan 700 sene sonra 
kurulan bir ilkmekteple du ru -
yor. idare amirleri bu vaziyeti 
görmüyor m u acaba?. 

Sivas valisi Bay Nazminin ve 
diğer alakadar makamlann dik 
kat nazarlarını çekmenizi dile -
rim.,, 

Askeri Ceza 
Kanununda Ya
pılan Değişiklik 

(Başı 1 incide)) 

- Mösyö, dedi. Yaptığınız por
treler sahiplerine çok benziyor
muş. Kocamın portresini yaptır
mağa geldim. 

Ressam ümitli bir nefes alarak 
kadını bin bir ihtimamla oturttu. 
ve mütevazıane cevap verdi: 

- ihtimal, Madam ... Benzetmek 
hususunu bütün müşterilerim söy
lüyorlar .. 

- Şu halde, diye Madam ressa
m:ın~7iinü 1'ı-.sti. ne kadar alıvor
verim. Fakat mükemmel bir por
tre isterim. 

Nicolet, düşünür gibi yaptı son-

ra: 
- Uç bin frank alırım, muhte-

rem Madam. Yarısı peşin, diğer 
yarısı da siparişin tesliminde .. 

- Biraz pahalı amma neyse .. 
Yalnız portrenin muhakkak benzi
yeceğini garanti edebilir misiniz? 

- Vaadederim Madam. ' 
- Pek ala. 
Madam çantasından beşer yüz 

franklık üç banknot çıkardı. 
- Işte bin beş yüz frank .. Ban~ 

bir makbuz verini Sonra portreyı 
ne vakit gelip alayım 

- Pek kolay, muhterem zevci
niz ne vakit gelebilirler buraya?. 

- Kocam katiyen gelemez. 
Heyhat!. Çünkü öldü .. 

O ctave Nicolet birden ın_Kısa
ra uğrıyarak şaşkın bır ta-

vırla: 
_ Oldü mü? diye sordu. 
_Evet Mösyö, işte onun hatıra

sını canlandırmak için bu tabloyu 
yaptırıyorum. 

Kadının gözünden bir damla 
yaş yuvarlandı. Ressam onun sü
kun bulmasını bekliyerek; 

3 - Aşağıda yazılı katileşmiş ce 

zalar umumi ceza evlerinde çektiri-

- Zannederim, ki zevcinizin 
küçük bir fotoğrafı bulunur değil 

'? 
mı. 

- Yok, Mösyö yok. Olmuş ol-
lir: 

a - Subaylar, askeri memurlar bak 

kındaki tart veya ihracı mucip ce

zalar, 
b - Mekteplerinden kayıtlan silin 

miş askeri talebeler hakkındaki hü

kümler; 
c - Erat hakkında verilen ve altı 

saydı size ne diye gelirdim. 
Nicolet bu sefer büsbütün ümit

sizliğe düştü. 

- Fakat nasıl olur? Hiç görme
diğim bir adamın portresini nasıl 

t 
yapabilirim? 

_ Size onun çehresini tarif e
deceğim. Sizin gibi meşhur bir a
damın tarifimle mutlaka por-

B u sırada koca kan: 
- Hadi bakalım, dedi, say

lediklerimi not edecek misiniz? 
Nicolet bir bloknotla bir kalem 

aldı ve müşterinin şu söyledikle
rini yazmağa başladı: 

"L- Kocam yuvarlak yüzlü çek· 
me burunluydu. Saçları siyah, 
dalgalı ve ortasından ayrıktı. iri 
mavi gözlüydü .. Ağzı orta büyük
lükteydi. Sol kulağının arkasın
da bir ben vardı ... " 

Madam bu minval üzere koc_. 
rengıne-ıcacıar ner ~yı uu~ eı.ı.ti-W. 

Bunların hepsini not ettildılll 
sonra ressam yine kendi kendine 
şöyle düşündü: 

"- Amma eğlenceli iş ha .. Bu 
akşam arkadaşlara anlatmalı bu
nu.. Böyle şeyler hep beni bulu-

N 
,, 

yor... eyse ... 
Nicolet paraları cebine yerlefti

rerek Madama bir makbuz verdi 

ve: 
_ Bir ay sonra portrenin bite-

ceğini zannediyorum. Adresinizi 
bırakmak lutfunu gösterirseniz 
bittiği zaman size haber veririm. 

Madam kartını masaya bıraka
rak çık1p gitti. 

Ressam yalnız kalınca bin bet 
yüz frangın verdiği sevinçle zıpla· 
mağa başladı. Izahatın yazılı oldu
ğu bloknotu bir çekmenin içine at· 
tı ve arkadaşlarını bulmak üzere 
sokağa fırladı. 

Ressam bu garip portreyi yap-
rnamağa karar vermişti. 

F akat aradan bir ay geçince 
Madamdan bir mektup al

dı. Ihtiyar kadın portrenin bitip 
bitmediğini soruyordu. Nicolet 
mektubu gülerek okudu ve tutut' 
turarak aleviyle piposunu yaktı. 

Aradan yine bir zaman geçin~ 
bir ikinci ve arkasından üçüncu 
mektup daha aldı. Nihayet dör· 
düncüsü geldi. Bu mektup tehdit· 
iımiz bir şekilde yazılmıştı; şayet 
portreyi yapmıyacaksa parayı 
göndermesi ihtar ediliyordu. 

Bunun üzerine, ressam, kulağı· 
nı kaşıyarak uzun uzun düşündü. 
Tş ciddiye binmişti. Bir şeyler ya~ 
malıydı. 

Bir F ran .. z; lilom Beyrutfa 
Berut, 9 (A.A.) - Fransız Akde -

niz filosuna mensup 7 kruvazör, 6 
torpito muhribi ve 6 deniz tayy~re -
sı bir haftalık bir ziyarette bulun -
mak üzere buraya gelmiştir. Filo 
Fransız fevkalade komiseri ve Lüb -
nan hükumeti mümessilleri tarafın -
dan limanda selamlanmıştır. 

ıarını da hazırlamıştır. Istanbul ad -
liyesindcki hakimlerin yarıdan faz
lası bu kadroya göre terfi hakkını 
kazanmışlardır. 1 temmuzdan itiba -
ren maaşlarını yeni terfilere göre a
lacakları anlaşılmaktadır. Reis, hiı -
kim, aza, müddeiumumi ve müddeiu 
mumi muavinlerinden maaşları 90 
lira olan hakimlerin sayısı 60 iken 
altmış beşe. 80 liralıkların sayısı 
65 iken yetmiş dokuza, 70 liralıkla -
rın sayısı 74 iken yüz seksen sekize'. 
55 liralıkların adedi 109 iken ikı 
yüz altmış sekize, 45 liralıkların a
dedi 194 iken 347 ye, 40 lirahklann 
sayısı 350 iken dört yüz seksen be
se 35 liralıkların sayısı 516 iken al-

ayı tecavüz eden ceza hükümleri; 
tarafından hazırlanan kararname d - Yoklama kaçağı, saklı, baka -
bugün resmi gazetede neşrolunmuş-

ya suçları hakkındaki hükümler; 
tur. 

Kararnameye göre, bu sene muh- e - Sivlller hakkındaki askeri mah 
telif memleketlerde tahsilde bulu- k.emelerden verilen hükümler; 
nan talıebelere verilecek paranın 4 - Askerl şahıslar hakkındaki ce 
Türk lirası olarak listesi şudur zalar, umumt ceza evler inde çektiri-

Almanya - eski Avusturya dahil - Urken, üzerlerinden all.metleri kal-
94,5 lira, Belçika 94,5, Çekoslovak- dınlır. Cezalan biten erat geri ka -

ya 105, Macaristan 105, Fransa ıo5 • lan askeri hizmetleri tamamlamak 
Paris 115,5, İtalya 115,5, İngiltere .. 

treyi benzeteceğini düşü.~m.~ştüm. 
"Tasavvur ediniz Mosyo, otuz 

yıl beraber yaşadık. Onu hala k:u-
şımda görür gibi oluyorum. Sıze 
en ince teferrüatına kadar anla
tacağım. Şimdi söyleyin yapacak 
maınız? Kabul etmezseniz başka
sına gideyim.,, 

Oturup müşterisine iki gün son· 
ra portreyi gelip almasım bildi· 
ren bir mektup yazdı. Bu iş bitin· 
ce izahati havi ploknotu zorlukla 
buldu ve tuvalin karşına geçerek 
resmi yapmağa başladı. 

Müşterinin geleceği gün resitrı 
bitmi~ti. Nicolet iki arkada§llll da 
çağırmıştı. 
Kadın atelyeye girince, ort~d• 

duran portreyi gördü ve birdell 
hıçkırmağa başladı: 

Bu filo, Lübnan sahillerinin -ne de 
rece müessir bir tarzda müdafaa e
dileceğini tesbit etmek üzere yap1la 
cak muhtelit manevralara iştirak e -
decek ve yeni Bcrut limanının küşat 
resminde bulunacaktır. 

" ' tı yüz altmışa çıkarılmı~ır. 
Hakim muavinlerinin maaşlan 35 

ve hakimlerin maaşlan da 40 liradan 

başlamaktadır. 

147
, İsviçre 126, Rusya 1,99,5, Ame- uzere ciheti askeriyeye sevkolunur-

rlka 115,5 Ura.. lar. 

Nicolet yüreğinin burkulduğu
nu duydu. Masanın üstünde du
ran bin beş yüz frangın cezbesine 
tutularak cevap verdi: 

- Fakat, peki Madam. Kabul 

- Ah! sevgili kocacığım.. Z•· 
vallı Hector'cuğum .. 

[Ark1111t: Sayfa 10, sUtun 2 del 
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L!hurdan ıiizel bir manzara: Şalimar bahçesi 

Lihur Müslümanları 
Arasında Geçen Günler 

LAhur'a bir ilim cemiyetinin da
\reti ile geldim. Beni zengin bir a
razi sahibinin evine misafir etti
ler. Yeşil bir bahçe ortasında koca
man bir evdi. Eşya tamamen Av
l'Upai .. Fakat herhalde zevk sahibi 
insanlar. Yatak odalannm açıldığı 
ınenner sofanın ortasında uzun biı 
havuz var, üstü nilüferlerle dolu, 
iki yanından mütemadiyen su akı
Yor. 

Bayanlar hep "perde,, kadını. 
Onlan yalnız yemeklerde erkek 
misafir olmadığı zaman goruyo
runı, başka vakitler hep erkek mi
safir var. Hindistanın meşhur olan 
lllisafirperverliği ile salonlarını be 
nim misafirlerime de açtılar, her 
türlü rabatımı temin ettiler. Fakat 
lahurda asıl kadın ev sahibim, ba 
Yan Şahnuvaz Kadın temaslarını 
o tertip etti, Lahurun tarihi yerle
rini o gezdirdi, "Pencap., denilen 
"~ ırmak,, ülkesinin bugünkü 
lrıa unlitti Vei-aı. ı • • 

Kız liseleri de "perde'* .. Fakat 
tahsil itibarile herhangi liseden 
farklı değil. Binalar güzel, vesait 
ıengin ve tarz itibariyle aşağı yu
karı İngiliz; yani spor büyük bir 
mevki tutuyor. Fakat bu "perde., 
kollejlerine giden kızlann büyük 
bir kısmı mektep haricinde açık
tır. 

Kadın klüplerinin bir çadır al
tında verdikleri bahçe davetine La
hurun her 3 cins ve sınıf kadını gel
mişti.Burada ihtiyar bayanlar arasın 
da heınl'n hepsi İngilizce konuştu
ğuna ve dünya ahvalini adamakıl
lı münakaşa ettığine göre, hali vak 
ti Yerinde ailelerin kadınlarının 
üç nesil evvel Garp harsını aldık
ları tahmin edilebilir. 

Burada ve başka yerlerde dik

kat ettiğim birşey var. Kadınlar 
din, ırk ve cemaat ihtilafını da
ha süratle ve kolaylıkla atlıyor
lar. Erkl'klerden fazla onlar biri
birlerine kaynaşmış, bir yabancı
Y'a, kadınlar aralarında Hint milli
Yet birliğini tesis etmiş gibi görü
l'liiyorlar. Bizde erkekler "kadın 
ltısrnı hep bir millettir,, der. Bu bir 
dereceye kadar her memleket için 
doğru. 

'l'oplantı, kırmızı ipek zemin üs
tüne sırma işlemeli bir çadırda ol
:u. Uç yüz kadar kadın vardı. La

ur genç kadınları her yerde gü
:ellik müsabaaksına çıkacak derece 

e Yakışıklı, endamlı ve yüzleri gü 
:t~. lipsi altın tel işlemeli kırmızı, 
~ıYah, sarı, eflatun "sari., ler için
i e Salınıp geıiyorlar. Her hangisi 
.Yln insan: 
O &\il endam bir al şale bürünsün 

yürüsün, 
-ııcu, gönlüm gibi ardınca sürün-

•• • ••••• 1 sun yurusun.,, 
I>iyebilir. 

b 'l'abii bir çok nutuklar söylendi, 
rt\~~ların arasında, kız mektepleri 

11 .Ufettişi bir müslüman kadın be
~ Çok alakadar etti. Çünkü müslü 
h an cemaatinde umumi ve resmi 
arata atılan kadınlar nisbeten az. 

htr lhur müslüman kadınlarının 
J't\ kısmı "sari,, değil kendine 
la •hsus Yerli bjr kostüm giyiyor
d l". :Paçaları dar bir dizlik, yan
b~rı i~ikli, dizlere kadar inen ipek 

8ornlek, başta uçlan arkaya a-

~~~ 

~ Yazan: ~ 
~~~J 

Hindistan Kral Naipliği binası 

tılmış işlemeli bir tül. Fakat ayak
larda uzun ökçeli iskarpinler. Bu 
kıyafeti ancak bir Hindin hudut 
vilayeti, bir de Amerikalı kızlar 

giyebilir, çünkü bunun için uzun 
boy, ince endam, biçimli ve narin 
bacak ister. Maamafih bana bu kı
yafet "sari" den daha pratik gö
ründü. "Sari,, yi nasıl idare ettik
lerine bir türlü aklım ermiyor. Al
tı metre yekpare bir kumaş baştan 
aşağı viicude sarılıyor. Bununla 
resmi hayat kabil mi? Sabah er
ken tramvaya atlamam, bürolarda 
çalışmak için bu kıyafet pratik mi? 
Bunu bir genç Hintli bayana so
runca bana güldü: 
"- Biz bununla tenis oynuyor, 

bisiklete biniyoruz,, dedi. 
Bu zengin muhit istisna edilirse 

Lahur müslüman kadınları ekse
riyet! üçe sınıfa ay11ılabilir. Büyük 
analar pek sıkı "perde,, ve yeni ha 
yata muteriz. Analar kısmen per
de ve yeni hayata mütemayil, genç 
kızların ekserisi açık ve açık olmı 
yanları şiddetle "perde,, aleyhtarı. 

Bayan Shahnuvazla (Şalimar) 

bahçelerine gittik. Bu bahçe
ler eski Mogol hükümdarları

nın aileleri ile eğlenmi • 
ye geldikleri yer. Buranın müte
velliliği bayan Shahnuvazın aile~in 
de. Uçsuz. bucaksız yeşil bir bah
çe, Üzerlerinden asırlar geçmiş a
ğaçlar var, ve her yerde küme kü
me kırmızı laleler. Bu yeşil ve kır 
mızı zemin ortasında, sık sık ku
rulmuş beyaz mermer köşler, ha
yale sığmaz bir incelikle işlenilmiş 
mermer havuzlar ve fıskiyeler. 

Bahçe civarında bir hayli köy
den geçtik. 1935 teki iktısadi buh
rana rağmen köylüler sağlam. renk 
li, köylerin kendisi aydınlık, evle
ri büyük. Hulasa Lahurda zengin
lere ve zenginliğe karşı husumet 
hissettirecek sefalet ve açlık man
zarası görünmüyor. Pek az istisna 
ile müslüman ekseriyeti olan yer
lerde belki tahsil daha geri fakat 
servet tevzii o kadar aykırı değil. 

Şalimarda söğütlerin altında o
tururken Bayan Shahnuvaz bana bu 
ra müslüman kadınlannın vaziye
tini anlattı. Müslümanlık diye ban 
gır bangır bağıran Lahurlu, kadın 
meselesinde müslüman kanunların
dan harice çıkmıştır. Yani şeriatin 
kadına verdiği iktısadi hakkı, ve
raset hakkını kabul etmiyor. La
hurda müslümarılar aile, veraset 
meselesinde "Custon law" ya
ni eski Hindunun kanunlarını al
mıştır. Hindu kanunları, bil • 
hassa kadına temas edn parçası, 
dünyanın en geri kanunudur. Ba
yan Shahnuvaz müslüman kadının 
burada verasetten mahrum 
olduğunu söyledi. Lahurda her ce
maat, aile meselesinde kendi dini 
cemaatinin ayrı mahkemesine ta
bi. Bir kadın bu kanundan kurtul
mak isterse dinini değiştiriyor. Son 
zamanlarda 170 müslüman kadın 

hiristiyan olmu~tur. Çünkü hiris
t iv<l n kanunları orada daha müsa
saıt. 

Bu malumat benim çok işime ya 
radı. Bombayda bir gazeteci ile mü 
nakaşa derken Hindistanda bu ce
maat ayrılığı meselesi mevzuu bah
soldu. Ben de "din ve dünya işle
ri,, biribirinden ayrılsa bu iihtilB.f 
kalmaz, demiştim. Bu sözüme her 
yerden itiraz edildi. Bilhassa La
hur bu meselede çok hassas bir 
yerdir. "Din ilimleri talebesi,, be
ni evin önünd~ yakaladılar, sor-

guya çektiler. "'Şeriat, şeriat,, diye 
uzun münakaşalara girmek istedi
ler. Şeriatin en esaslı yeri olan ve
raset meselesinde neden yabancı 
bir kanun kabul ttiklerini sordum. 
"O meseleyi kapıyalım,, dediler. 

Maamafih Shahnuvar gibi gay
retli kadınların sayesinde bu ka
nunu değiştirmek için büyük pro
paganda yapılıyordu. Sokaklarda 
bir sürü adam, göğüslerinde ilan 
tahtaları aşağı yakarı dolaşıyor

lardı. Hepsi bu kanunun aleyhinde 
idi. Lahurda beni düşündüren top-
lantılardan biri memur klübünde
ki akşam yemeği oldu. Yerli kadın 
azdı, daha çok İngiliz kadınlan 
vardı. Memurlar "frak,. giyiyor, 
yerli misafirlerin birçoğu yerli kı
yafetlerini muhafaza ediyordu. Bu 
yerli kıyafet bana burada biraz nü 
mayiş gibi geldi. sırf memur olma
dıklarını göstermek için. Çünkü 
memur sınıfına Hindistanda ada
vet var. Bu adavet bana kendi men
faatleri aleyhine gibi geldi. Çünkü 
İngilizler ergeç buradan çekilecek, 
ve arkalarında bırakacakları en 
faydalı şey yetişmiş yerli memur
lar olacaktır. Esasen İngilizlerin en 
kuvvetli yerleri (civil service) de
dikleri dahili ve sivil memurları
nın herhangi Avrupa memleketin
den iyi yetiştirilmiş olmasıdır. Hin
distandaki memurlar hep İngilte
rede yetişiyor. Hiç şüphe yok ki 
yerli memur da herhangi bir Hint 
li gibi memleketinin istiklalini is
tiyor. 

Bu ziyafette taliin çok garip bir 
cilvesile karşı karşıya geldim. Kar
şımda oturan adam 1919 da İstan
bulda İngiliz (İntelligence Service) 
te bizi takibe memur imiş. Kaçtı
ğımız buhranlı günlerdeki vakayii 
birer birer hikaye etti. Arkadaşla
n bundan pek memnun olmadılar. 

1_== 

Süvarilerimizin 
Karşılanmaları 

' -

• 
Vapurdan indikten •onra halk binicileri 

omuzları Ü•tünde götürmek için biribirile 
yarı, erler~eıine ko,uyordu. Yukarıdaki re
ıimde bu heyecanlı ıahneyi görüyonunuz;. 
Aşağıda ekip reiıi Cevat Gürkan, rıhtımda 
her an şiddetli alkıılarla kesilen nutkunu 
okuyor. 
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Polonya vapuru, on bin
lerce halkın alkııları araaın-

!Çj 

' 

da Galata rıhtımına yanaft• 
yor. A,.ağıda süvarilerimfa ~ 
vapurun merdivenlerinde -

~ 

-

Binicilik okulunda kucak lQfmalar ve binici/erimizin kaza ntlıkları kupalar. 
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Paza.T, 12. 6. 1938 -

"""" ...... ~ ...... -SE~FONiLER: 
14.45 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 

ser (İtalyan eserleri). 22.10 BrUno;. Sen

fonik konser (Dvorak). 

TAN 

lH1 LA l? 1f LA lb O O« 
(Ç [§ ır \YI [§ lb u 

Peşte: Asker! bando. 19,35 Hafif musı-

ki, 20 Peşte: Çigan orkestrası, 20 no-
rans, Napoll: Karışık musikisi ve 5ar-

gası: Bir perdelik lirik opera. 22 Roma 

Bari: Richard Strauss'un "Rosen kava

ller., operası. 

10 - 6 -938 

(Schumann) 23.30 Prag Yaylı kuartet 

konseri 

RESİTALLER: • 18.15 Berlln kısa dalgası: Plyano-ke 

man konseri 18.30 Roma kıla dalgası: 

HAFiF KONSERLER: 
kılar, 20.30 Var:ıova: Karışık konser. ODA MUSİKİSİ: 

İtalyan ııarkılnrı 19.10 Varşova piyano 

resltall 20 Varşova çocuk şnrkılnrı 21.05 

BUkrcş: Şarkılar 23.15 Belgrad Piyano

keman konserı 20,40 Roma, Bari: PlAk musOtlsl. 21.10 OPERALAR, OPERETLER: 
Ostrava: Radyo orkestrası. 21.30 MllJ\- 13.15 Roma kısa dalgası; Lirik opera-

no, Tortno: Varyete. 21.30 Romen radyo lardan bir perde. 20.15 Berlln kısa dal-

su: PlAk. 21.30 Uypılg: Paristen konser gası: Lehar'ın "Lustize Witwe,, opereti. 

OPERALAR, OPERETLER: 
11.30 Berlln kısa dalgası: Lehar'ın 

"LwıUıe Wltwe,, opereti. 12.15 Roma kı

n dalgası: Blr perde lirik opera neşri-

19 Ostrava: Oda korosu. 21.30 MUA

no, Torlno: Kuartet konseri. 23 Varşo

va: Leh oda muslklsi. 23 Peste: Oda mu 
slklsİ konseri. 

20.10 LAypzlg 21.50 Peşte 23.30 Viya 

na 23.35 LAypzlv 

MUHTELİF: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Pazar konseri 

(.15: Devamı). 8.30 BUkr~: Sabah neş

riyatı. l 1.45 Berlln kısa dalgası: BOyUk 

orkestra 11: Hafif musiki (14.15: Deva

mı). 13.15 Roma kısa datıası: Karı§lk 

musiki. 13.25 BOkreş: Dinlku orkestrası. 

15.10 BOkres: Nesell musiki. 17.45 Ber

lln kısıı dalgası: Neşeli akşam mu!lkl· 

si. (18.50: Keza). 19 Varıova: KOçük

radyo orkestrası. 19.10 Peşte: Radyo Or

kestrası konseri. 19.30 Berlin kın dal

gası: Alman marsları (20: Pazar konse

ri). 19.30 Praı: Palet musikisi. 20.10 

Uıypzlg: Askert bando. 20.30: Peşte: Or
kestra konseri. 20.45 Roma, Barf: 21 

UypzJg: KarıGıık büyük proıram. 21 

Viyana: Strauss'un valslerinden bir sn
Jt 21.05 Varşova: Mendels!ohn'un eser -

lerlnden pllk musikisi 21.30 Floran!, 

Nnpoll: Konserto. 21.30 Roma, Bari: Ka

rışık musiki. 22 Belgrad: BOyük rady., 

orkestrnsı. 22.40 Peşte: Hatıl musiki kon 

seri, 23.20 Belgrad: Konser nakli 23.30: 

nakli: (Fransız eserleri). 22 Berlln, 22.30 (21.30 İkinci kısım). 21 Prar: Stüdyo o- yatı. 21.30 J'lorans, Napoli: Mascagnl'nln RESİTALLER: 19.10 Bari ve Roma kısa d:ıl ası Araf 

ça musikili program 20.37 Bari Turkce 

haberler ve çocuk mevzuu 21.15 Bari 

haberler ve Elen muslkisl. 

LAypılg: KUçtlk musiki parçalan. 23 perası. 22 MllAno, T<>rlno "Siblrya,. lalm- "Si,, isimli opereti. 

MllAno, Torlno: Orkestra ve keman li opera piyesi. ODA MUSİKİSİ: 
konser!. 23.30 Viyana: Gece musikisi. ODA MUSİKİSİ: 12 Berlln kısa dalgası: Oda musikisi 

konserl. 20.40 Roma, Barl: Kuartet kon 

seri. 

Llıypzlg: Gece muslkW. 

OPERAl.AR, OPERETJ .. Eıt: 
17.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera

larından bir perde. 21.15 BOkre:ı: We

ber'ln " FrelschOtz,, Operuı. 22 Roma, 

Bari: Glordano'nun "Slbirya,. isimli ope 
r:ısı. 

ODA MUSİKiSİ: 
11 Berlin kısa dalgası: Kolonya ocın 

triyosu. (15.30 Keza) 16.30: Piyano tri

yosu (Cny konseri.) 18.30 Romn kısa dal 

gası: Oda muıılkisi konseri. 

RESİTAI,LER: 
9.15 Berlln kısa datga!l: Konser (So

listlerle). 12.15 Berlln kısa dalgası: 1tni 

yan ş:ırkılnrı. 111.15 Ber1ln kısa dnlgnsı: 

Lautn reiukııtlle, şarkılar. l 7.45 Berlln 

kısa dalgası: Koro tnrnfından şarkılar. 
18 Peşte: Piy:uıo konseri. 21.15 Bertin 

kısa dalgnsı: Ş:ırkılrır, kır havaları. 

DANS MUSİKİSİ: 
19.15: Bukreş. (20.15: Keuı 23.30 Vi

yana. 

OPERAJ.AR, OPERETLER: 
18.30 Roma kısa dalgası: Lirik opera

lardan bir perde. 20.25 Viyana: Puccl

nl'nln "Tosca,, operaııı. 21 Belgrat: Ope

rada verilecek piyesin nakli. 22 Roma, 

Bari: "Prenses Llana., isimli operet pi
yesi. 

ODA MUSİKiSi: 
12.15 Roma kısa dalgası: Oda musf

~lsl triyosu (13.15 Oda musikisi). 21.30 

BUkrq: Oda musikisi (kuartet Mo
zart). 

RESİTAJ.J.,ER: 
18.30 Berlln kıııa dnlgnııı: Schum:ınn

ın eserlerlndt!n piyano konııerl. 19.05 

Belırat: Muhtelif şarkılar. 19.15 Biık

r : Romen şarkıl:m. 19.35 Var&ov:ı: 

Sarkı resitali. 19.45 Belgrat: H:ılk sar

kılan. 21.30 Berlln kısa dnlgnsı: Ke

man ııolo. 22.10 B!lkreş: İtnlyan romanıı 

lan (Tostl). 23.35 Praı: Viyolonsel sa
lo (Piyano refnkatlle. 

DANS MUSİKiSi: 
22.45 Peşte. 23.35 Uypzlg. 

MUHTELİF: 
19.10 Bari ve Roma kısa dnlgası: A

rapça musikili program. 20.37 Barl TGrk 

çe muslklll neşriyat. 21.15 Bari: Rumen 

musiklll neşriyat. 
I' , ,,.,....,,,...... ....._,.......,,,...... .................. , 

t Salı, 14. 6. 1938 -
~ I ,,..,_,_, 1 11'1'""""~' 

SENFO~İLER: 
17.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 20.50 BOkreş: Senfonik konser 

(21.45: Devamı). 21 Vnrşovn: Senfonik 

konser. 
MUHTELİF: 

19.10 Bnrl ve Roma kısa daJgım: Arap HAFJF KONSERJ.,ER. 
7.10 BerUn kısa dalgası: Eğlenceli kon 

ça musiklll neşriyat. 20.37 Bari: TOrkl-
ye için muslkl\l -orOll1'.am. 21.'15 'R•'1l• 

Yunanistan için musikili program. 

f i .# ..1 11 I .1 I I .#'-''-'' 

~ Pazarteıi, 13. 6. 1938 f 
~. 1 l'.1' 1 1 I -''-" """'-

SENFONiLER: 
23 Varşova: Artur Toscanlnlnln idare 

ettllt senfonik plAk musikisi. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 

(8.15: Keza 12 Berlln kısa dalgast: Or

kestrn konserı. 13: Hafif musiki (14.15: 

Kcıa). 13.25 Bllkreı: PlAk konseri ( 14.30: 

Ke1.a). 14.45 Roma kısa dalıasıl Knrısılt 

mu iki. 15 Berlln ltııa dalıası: Neşe~ 

akşam musikisi (18.30 Alman marşlan). 
16.45: Neşeli Alman Pl'Olramı 17.15 Ro

ma kısa dalgası. 17.45 Berlln kısa dalga. 

sı: lı sonu kon!!erl, (18.50: Devamı). 18.30 

ser (8.15: Kf'.za). 11.4!\ Berlin kı.<ın dııl
ıası: Hafif muıılkl. 13 Keza, 14,30 Ke-

za. 13.25 BUlct~r. Staneııcu orke."ltra!lı. 

(14.30: Devamı). 14.45 Roma kısa dal

gası: Hafit musiki konseri. 17.45 Berlln 

kısa dalgası: İş sonu konseri. (18.50: Ke 

za). 18 Prag: Bando mu7.lka. 18.30 Ber

lln kıııa dalgHı: KüçOk halk konseri. 

19.15 Bilkr~: PlAk mu!;lklst. 19.20 Prn" 

Fok orkestrası. 20.20 Florans Napoll: 

Bando musiki. 20.25 Praı: Çocuk koro 

su. 21 Peşte: Orkestra konseri. 21 Ltı

yp:tlg: Orkestra, Sopran, tenor, b3rlton. 

21 Belgrat: Koro konseri. 21 Viyana: 

F..ğlencell muıılkl. 21. 30 MllAno, Torl

no: Radyo orkeııtra&ı. 22.45 Peşte: Plı\k 

konseri. 22.45 Belırat: Pltık muıılklsl. 

22.45 Bilkreş: Lokantadan konııer nakli. 

23.30 Varıova: Küçük orkestra. 24.10 

Peşte: Çigan orkestraııı. 

Bu harbi eğer biz kazanmauak (zafer İspanyaya ha
yat ve dünyaya sulh getirecek.tir) onlar da kaznnmı
yacaklardır. İspanya Faşizm hesabına kaybolmuştur 
ve her şeysini kaybetmiştir. 

Mmtaka kumandanı tekrar telefon etti. 
- Zorrejon'a hücum edenler kimin taburlandıı? 
_ KöyP. kimsenin hücum ettiğini bilmiyorum. Tah 

kik «>cier size bildiririm. 
- Tayyareler büyiik tahribat yaptılar mı': 

11.15 Berlln kısa dalgası: Oda musi

kisi konseri. 12.15 Roma kısa dalıası: 

Oda musikisi konseri. 19.05 Ostrava: 

Salon kenteti (19.30: Devamı). 22.45 Ber 

lln kısa dalgası: Küçük oda musikisi 

ltonserl. 

RESITAl.l.ER: 
9.30 Berlln kuın dalgası: Çocuk şarkı

lan. 9.45 Halk sarkıları. (10.30 Robert 

Sumnn'ın piyano eserleri). 16.30 Ber

lln kısa dnlgası: Keman solo. 18 Peıte: 

Eski Mncnr ııarkılan. 18.30 Roma kısa 

dnlgaııı: Yeni İtalyan ııarkılaıı. 18.40 

Bratislnva: Piyano konseri. 19.15 Ber. 

lln kı1111 dalgası: Piyano konserl (Mo

znrt). 19.10 Vnreova: Jiacndel ve Bach'ın 

eserlerinden viyolonsel sonatları. 19.20 

L.~yp7Jg: Şarkılar. 20 Varııova: Şarkı 

resitali (Schubert, Brahms). 20.15 BOk. 

reş: Mnndolln musikisi. 20.30 Roma, Ba 

rl: Şarkılı konser. 22 Belgrat: Piyano 

(Portekiz e.."lerlerlnden). 

DANS MUSiKİSİ: 
18: Varşova. 19.25 Peşte. 21.30 Florans, 

Nnpoll. 23.30 L.~yp:tlg. 

MUHTELİF: 
19.10 Romn kıııa dalgası: Arapça mu

sikili ne$rlynt. (Triyo Arap Musikisi\. 

20.37 Bari: Haberler ve ve TUrkçe ko
nuşmnlar. 21.15 Bari: Haber ve Elen 

muslklst. . '"" ...... ,......,.......,......,~,......,.......,,_,. 
\ Çar,amba 15. 6. 1938 ~ 
',.."""' .1 """' """''"" _,. """' ~ ,,,..vrJ SENFONİLER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. (Macar eserleri). 21 Vartıo,•a: 

Btiy!lk senfonik konser (Fftelberıin i

daresinde). 

dAFfF KONSERLER: 
7.10 B":lin kısa dalgası: KOçük mu-

RESİTALLER: 
14.30 BUkrcş: Eski Romanslnr. 15.13 

Berlln kwı dalgası: Alman halk şarkı

ları. 18.30 Peşte: Piyano - şarkı. 18.30 

Bcrlin kısa dalgası; Yeni piyano musi

kisi. 19.05 Ostrava: Şarkı kon eri. (Çek 

eserleri) . 19.10 Varşova: Piyano resitnli 

(Bach, Suman, Brahms Llszt). 20 Var

şova: Leh şarkılan. 20.35 BUkreş: Ro -

men şarkıları. 21 Bclgrat: Rus havala

rı. 21.15 Bükrcş: Viyolonsel konseri. 2:? 

Viyana: MIJli şarkılar. 22 Roma, Bari: 

Şarkı resitali. 22.30 Belgrnt: Halk ııar

kıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
21.50 Bükreş: (Plflkla kabare neşri

yatı). 23.15 Mililno, Torino. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: Iln

berler ve Arap kuartet konseri. 20.35 

Bari: Türk musikili neşriyat. 21.15 Ba

ri: Rumca haberler ve Elen oda musi
kisi konseri. 

' """' l" I I I I I I ,,,.,.,.__, I~ 
~ Perıembe, 16. 6. 1938 ~ 
~ ........ ...... ,...... .............................. ........................ ~ 

SENFONİLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 20.10 LAypzlg: Senfonik orkes

tra (Mozart, Macchfnvelli vs.). 21 Bel

grat: Senfonik konser. 21.30 Florans, 

Napoli: Senfonik konser (Lualdi'nln !

dareslnde). 

HAFİF KOSSERLER: 
7.10 Bcrlln kısa dalgası: Halk konse

ri (8.15 Devamı). (10.30 Yeni, seçme 

plfıklar) . 10.45: Manevra koroları. l:? 15 

Roma kısa dalgası: Şarkılı hafif musi

ki. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 
...$iki oarcnlnrı 18.15 Keza). 13 B~rlln lq· ----IU...15 n..v•nu\ 1ıı "~ :ruu-· .,.,,,.., ___ _ 
sa dalgası: H:ıflt musikl (14.1:) Keza). orkestrası. (14.3o bcvamı). 16.30 Dcr-

13.15 Roma kısa dalgası: Şarkılı hafif lin kısa dalgası: Küçük popüler konser. 

musJkl. 13.25 Bilkr<>.s: Plflk konseri. 14,45 17.45 Berlin kısa dalgası: İş sonu kÔn-

Roma kısa dalgası: Muslklll karışık n~ seri (18.50 Devamı) 18.50 Prng: Hnfıf 

rlyot. 17.4!\ Berlin kısa dalgası: h sonu musiki. 19.30 Prag: Fok orkestrası. 20 

konseri. (18.50: Devamı). 19.15 Bilkrcş Berlin. kısn dalgıısı: Askeri bando. 20.45 

KUçlık radyo orkestrası. 19.15 Peşte: 

Radyo orkestrası. 19.20 Praı: Kar. 20 

BUkreş: Hafit gece musikisi. 20.25 Prag 

Fok orkestrası. 20.30 Varşova: Mllll Leh 
dansları. 21 Vlynna: Karışı!E yaz gece

si progrnmı. 22 M!Uıno Torino: Mu11l

kl sahneli neşriyat. 22.30 Uyp:tlg: Or

kestra, keman, viyolonsel. 22.45 Berlin 

lmra dalgnsı: Yeni p16k musikisi. 22.45 

Bllkreş: Lokantadan konser nakli. 23.l:i 

Pe.ste: Çigan orkestrası. 23.15 Ostravıı: 

PlAkla popurl. 23.30 Viyana: K!.lçUlc 

radyo orke.tıtraın. 

Varşova: 11 lıkbaharda aşk,. isimli musi

kili program. 21 Vlynna: Ak:ıaın kon

seri (Orkestra, piyano, tenor. konser). 

21.30 Bükreş: Radyo orkestrası. 22.15 

Prag: Kilise musikisi (17 ci asırdan). 

22.45 Bükrcş: Plakla gece konseri. 23.:?0 

Prag: PIAk konseri. 23.30 Laypıig: Halk 

musikisi ve eğlencel! parçalar. 23.30 

Viyana: Halk musikisi ve hafif parça. 

lnr. 

OPERALAR.OPERETLER: 
14.45 Roma kısa dalgası: Lirik opern 

fardan bir perde. 18.30 Roma kısa dal-

BO 
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9.45 Berlln kısa dalgası: Piyano kon

seri. (Mozart). 11.15 Berlin kısa dalgası: 

Piyano muslktııl. 17 .15 Roma kısa dal

gası: İtalyan şarkıları. 18.30 Berlln kı

sa dalgası: Hugo Wolf'un şarkılarından. 

18.35 BraUslava: Halk şarkıları. 19 Va:

şova: Piyano konseri. 19.50 Peşte: Çi

gan musikisi refakatlle Macar ııarkılat·ı. 

20 Florans, Napoll: Karıuık liarkılı kon-

ser. 20.40 Bükreş: Piyano - Keman 

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

~ Cumarte&i, 18. 6. 1938 f 
,...,.....,. """"6 I l'IVIT ~-

SENFONİLER: 
21 Peşte hUkômet naibinin doğduğu 

gunUn yıldonümti mtinasebetile Dohnın 

konseri. 22 varııova: Şarkılar. 22.30 Bel- yl'nin idaresinde büyük konser. 
HAFİF KONSERLER: grnt: Keman solo. 

DANS MUSiKİSİ: 

19.15 B!.lkreş. 20.30 Mi!Ano, Torlno. 

21.45 LAypz.lg: Kabare neşriyatı 22.15: 

Peşte. 23.30: Milfıno, Torino. 

MUHTELİF: 

l9.10 B:ıri, Roma kısa dalgası: Arap

ça musikili program. 20.37 Bari: Türk

çe haberler ve Türk oda muslki!!I, 21.15 

Bari: Rumen haberler ve Elen musikisi. , ............. ......,,....,,...... ...... ...... ...... ...... .................. ~ 
~ Cuma, 17. 6. 1938 ~ 
~ .................. ...... ,...... .............. ......,.......,......, ...... "~ 

SENFONİLER: 
12.15 Roma kısa dnlgası: Senfonik kon 

ser. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bcrlin kısa dalgası karışık kon

ser (8.15 devamı) (9.30 Halk musikisi 

kons<>ri). 13 Derlin kısa dalgası: Hnflf 

musiki (14.15 devamı) 13.25 Bilkreş: 

pltık konser! (14.30 keza) 16.30 Bcrlln 

kısa dalgası askeri bando 17.45 Bcrlln 

kısa dalgası: İşsonu konseri ( 18.50 dev.a 

mı) 18.30 Peşte: Çigan musikisi 19.15 Jto 

nen radyosu: Pltıkla Romen musiklsı 

19.20 Prng: Hafif musiki 20 Floranıı, Na 

poll karışık konser 20 Bertin kısa dal

iası: Konsor santl (Mozart - Haydn). 

20.15 BOkreş: Koro 20.25 Varşova: Leh 

musikisi 20.30 Roma, Bari: PlAk 21 Bel

il'at bOyOk orkestra 21 Viyana Davul ve 

yano
1 
21,30 ~omn\ Bari k&rl§ık konser 

22 Roma, Bnri: B<'I'lln ve Roma radyoları 

nın musiki mUbadelcsl 22.20 Floran3, 

Napoll: Cetra orkestrası ve ıarkı 23.40 

Roma, Bari: Koro konseri 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası Bir perde 11 

rik opera temsili 19,30 Peşte Herve'nln 

"Lili,. isimli opereti 21.35 Bükref: Ver

dlnln "Falstaff,, operası. 22 MilAno, To 

rino operet piyesi 22.30 Berlin kısa dal 

gası: Aşk termometresi isimli stüdyo o
pereti 

ODA ~ USİKİSİ: 
11.15 Bertin kısa dalgası küçOk oda 

musikisi konseri 14.45 Roma kısa dal -

gası oda musikisi konseri 17.15 Triyo 

17.30 B<>rlin kısa dalgası oda musikisi 

10.16 Bilkreş Oda musikisi kuarteti 

7 .10 Berlin kısa dıılg:ısı : Ne~eli haft:ı 

sonu konseri (8.15 de\•amı) 13 Berltn 

kısa dalgası: Hafif musiki konseri (14.15 

devamı) 13.25 Pl&k konseri (14.30 de,•n 

mı) 17 Bcrlin kısa dalgası Neşeli hntta 

ıonu konseri 17.45 t3erlln kısa dalgası: 

İl sonu konserı (18.50 keuı) 18.30 Peste 

Radyo ork<>strası 19.45 Peşte ..koro kon 

seri 20 Berlin kısa dalgası Neşeli haftn 

sonu programı 20.10 Uyp:t.lg neşeli ha! 

ta sonu konseri 20.25 Brüno Hafta sonu 

için neşeli program 20.30 Varşova kor.:> 

havaları 21 Viyana: Şarkılı konser 21.15 

Bükreş kOçük orkestra 21.30 Florans. 

Napoll: Bando muzika 21.30 Torfno, Trl 

yeste karışık mwıiki 22 Belgrad Opera 

orkestrası 22.15 Prag Sercnadlnr 22.10 

Varşova Enstrilmantal orkestra konseri 

22.30 Peşte Çigan orkestrası 22.45 Ro -

ma, Bari varyete 22.45 Bükreş musild 

nnkll 23.30 Viyana küçük orkestra, sot> 

ran. 

OPERALAR, OPERETJ~ER: 
12.15 Roma kısa dalgası Lirik opera -

lardan bir perde (14.45 keza) 15.15 Bcr 

lin kısa dalgası "ask termometresi., lsi!'!l 

11 stüdyo opereti 22 Mlltıno, Torino: St· 

rauss'un "Rosenkavaller,, operas• 

ODA MUSİKİSİ: 
17.15 Roma kısa dalgası: Oda mu••ld 

konser! 18.15 Berlln kısa dalgası od" 
konseri (Haydn) 18.30 Roma kıaa d:ı\-

' ....... 
&a.sı_;_l'JiyJı.~crl 20.30 RnınA 

RESİTALLER: 
9.30 Berlln kısa dalgası Keman tcon 

seri 13.16 Roma kısa dalgası: şarkılar 

18.35 Brüno: Şarkılar 19 Brllno: Bıırttrr 
konseri 19.10 Varşova Dvorak'ın piyano 

keman sonatlan 19.20 Bclgrad :Keman 

konseri 20 Varııova snrkı resitali 20 35 

BUkreş: Karkılar 21 Belgrad; Halk şar -

kıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
10.45 Bcrlin kısa dalgası 12.15 keıo:a 18 

Varşova 19.17 BOkres 21.30 Berllo klsll 

dalgası 23.30 FolraııS, Napoli. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari rnu-

slkili arapça neşriyat 20.37 Bari Turıcce 
haberler ve Türk musikisi 21.15 Bari '\'ı.I 
nanlstan için musikili neşriyat 22.40 v•r 
1<>va: Fransa - Lehistan maçının naic~ 

Bu subay, teknisiyenden daha perişan, daha telaslı 
idi. 

* Dünyada en iyi şey, herşeyi ebediyen unutmaktır. 
Josc ölürken bile gülüyordu. 15,5 luk toplar düşer· 

ken o gülüyordu. Etrafında makineli tüfekler patlı
yordu, o yine gülüyordu. Ölen bu Jose, Don Vicente
nin oğludur. O öldüğü halde bizimle beraberdir. BiZ 
ondan sıkılmadığımız gibi kokusuna da katlanıyoruı· 

- Hayır, depolar, mühimmat, toplar hep3i sela-
mettir. mobil züratle geldi, kapının önünde durdu, biraz e\·· 

vel benimle konuşan teknisiyen otomobilden çıktı· 
Şimdi müthiş bir telaş içinde idi: 

- Şimdi olup bitenleri anlıyamıyorum, dedi. Harp iyi gidiyor, herkes yakında kazanacağımızı 
söylüyor, fakat on iki gündenberidir hiç dışarı çı~
madığımız için siperlerimizi temizlemediler. Size da- • 
ha birşeyler yazacaktım, fakat unuttum. Bunları baŞ· 
ka bir gün yazarım. 

- Kasabadaki zayiat? 

- ı~ek az. 
- B.ınların kimin taburlan olduğunu bana söyle-

meyi unutmayınız. 
T<'l!!fon ahizesini bıraktım, meseleyi kumnnd'.\• 

nımda:ı öğrenmek üzere bir haberci gönderdim. Du 
sırad:t teknisiyenlerden biri beni görmiye geldı. Deh
şetli bir korku içinde idi. Yüzündeki işmizazlann hiç 
birisi, harp gürültülerinin bir zafer gürültüsü olma· 
<lığını söylüyordu. Birkaç sual sordu, tekrar gitti. 

Biraz sonra tayyareler tekrar geldiler. Saatime 
baktım. Benim cepheye gitmek vaktim geçmişti, ku
mandanın tecavüzün heyecanı içinde bana verdiğ: ııö
zü unuttuğunu düşündüm. Düşman tayyareleri so
kakların üzerine, şUphell görünen binalara, hastane· 
lere bombalar dökı.iyordu. Kapının önüne çıktım, bu 
rada Tunchall'e, hepimizin çok sevdiği Portekizli su
bay muallimine rastladım. Yüzü zamklı muşamba şe
ritlerle örtülüydü. Bu yaralan bir inflllk neticesinde 
maden p:ırçalannın meydana getirdiğini söyledi. Heır 
zamandan daha esmer ve zayıftı. Haberciyi ku
mandana gönderdim, ve beklooim. Birçok bombalar 
binanın önüne düşüyordu. Tayyareler tekrar üzeri
mize gelince yanımdakileri aşağı izbeye gönderdim, 
biraz sonra ben de yanltırına gittim. Bir bomb:ı arka
mızdaki evi yıktı. 

TeK .. ar yukan çıktık, birkaç dakika sonra bir ot~ 

- Şu karşıdan bize doğru gelen taburlar kımln
dir? 

Sağ c:-enahım1zı gösterivordu. Ona sarih olarak han 
gi tnraftnn geldiklerini s(;ylemesini bildirdim. 

- Valdemore istikametinden. dedi. 
- F'akat hangi yoldan geliyorlar? 
- l~e karııdan. 
Parmağı il~ tekrar bizim sağ cenahı gösterdi. 
- Onlar düşman olamaz, dedim 
Teknlsiyen kızdı: 
- Niye olamasın? dedl 

- Çünkü bu mıntakanın 'kumandanı Perla'dır 
bizimle temastadır, böyle bir şey olsa bize haber ve: 
rir. 

O hiddC'tle bağırdı: 

- Bize haber mi verir? Ya telefon hatlan keail
mi§Sı!? •• 

O zaman itlerin onun tahmininden daha k3tü ola· 
cağım dliıündilm. Haberci, bizim taburlardan ldıme· 
nin Zorrejon'a hücum etmedili haberini ı•tlrdi. Telt
nisiyenin dramatik tavırlanna, batırmalarına ehem
miyet vermiyerek Perla'ya telefon ettim. Kumandan 
telefona geldi. habercinin getirdili haberi kendbine 
bllditdim. Teknisiyen telaşının beni heyecana getir
mediğini görünce, haritada bana lnaan dolu kısımlan 
göstcrmiye başladı. Mıntnka kumandanı telefonda: 

- Neden? 
- Bu büyük taburlar, bu geniş sahada müessiri-

yetlerini kaybettikten sonra Valdemoro'ya ricat edi
yorlar. 

Bunun intizamsız bir gerileme olduğundan kor-
kara'k· 

- Ricat mi ediyorlar? dedim. 
Kum:ından hayretle bağırdı: 
- /\ ll:ıh belalarını versin .. İçlerinden birisi olsun 

bir hrıb~r bile vermiyor. 
Ahi1cyi elimden bırnktım, teknisiyenc · onun gi.>r

diiğii taburların ne hal ve vaziyette olduklarını sor
dum. Cllicum vaziyetinde olduklarını söyledi. Onun 
yanına oturdum, sigaramı yaktım. Ona maatteessüf 
bu adamların bizim adamlar olduğunu söyledim. 

- Nlye maalesef? dedi. . 
- Eğer faşist grupları olsaydı, onları buradan püs-

kürtebilirdik. 
Mademki bizimkilerdir, bndilerintn püskürtül· 

düklerini kabul etmek lazım. İkisi tamamıyle ayn 
meselelerd ir. · 

Tekniaiyen bunların bizim adamlar olduğunu işitin
ce memnun oldu. Bir kaç dakika sonra köy gayrimun 
tazam gelen milislerle doldu. Dışarı çıktım. Guadaı
rama':ia beraber olduğum bir subaya rastladım. 

-.- Nereye gidiyorsunuz? dedim. 
- Alo .. Emrinizdeyim. 
- T&burlarınız n<>rede? 

Bugün Birinciteırinin 18 i. (Tarihi biliyorum, çiirı· 
kil bu gün gazete getirdiler) mektubumu uzatıyoru~· 
çünkü bana mendil göndermenizi istiyorum. Bir dıt
züne mendil gönderiniz, ve köşelerine ismimi ya:ıınıt 
ki çalmasınlar. Şimdi vazifeme gidiyorum, Allaha ıs
marlaıiık. Çadırımı bulamıyacağım, zaten bulmak uı 
istemiyorum, çünkü Vlcente'nln oğlunu orada ba.;ın· 
dan vurdular. Çadırın kurşunlara faydası yok. sonra 
pis kokusu da çekilmez. Bana biraz da pnra g()ndcrtn. 
çünkü burad& kimse kimseye yardım etmiyor. surtı· 
da herkesin parası var. Eğer burada düşer öliirseırı· 
Emeviler ve lejyonlar hemen gelip paramı alacakltı!"• 
biliyorum. Her zaman böyle yapıyorlar. Arriba Esps· 
nal reisimiz çok yaşasın. 

Oğlunuz 

Gefcrino 
Bu mektubu cebime soktum, sonra arkadaşlarıı1'19 

gösterdim. Bu mektubu, Frankonun şanlı taburların9 

cebren ve ııeklr verici beyannamelerle arkadnşlarırıı· 
dan birinin sırtına dayayıp ya?.abilirdim, fakat söJ• 
lendiğl gibi iyi arkadaş olmadıkları için beklcı1'lc.IC 
sahrını göstermediler. Şimdi size yazabiliyorum. !~· 
kat na!!ıl yazdığımı söyllyemem, belki ilerde burıu sı; 
ze anlatırım. (Oc,•nnıı ,.ıır 
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Süvarilerimiz Dün Geldiler 
(BQ.fı 1 incide) 

lrn Polatkan, üstteğmen Avni Kara
ca, Üstteğmen Hamdi Barlas, teğ -
~~ İhsan Akal, teğmen Kudret Ka 
-..rdır. 

d Siivarileribizi getiren Polonya ban 
d ıralı Polonya vapuru, bayraklarla 
donanmış olduğu halde dün saat 13,30 
c al Boğaza girmiştir. Boğazda, spor
t:fıarınıızdan mürekkep bir kafile ta
ııe ~dan ilk istikbal yapılmıştır. Yi
"' suvarilerimizi Boğazda karşıla
"ıak .. 
b Uzere saat 14,30 da Tophanede 
tıı eniıbank önündeki rıhtımdan bir 
l)kOtör kalkmıştı. Bu motörde binicilik 
\ı tılundan yüzbaşı Fethi Kızıldoğan 
'~bOrgeneral Fahrettin Altayın emir 
let ayı Yiizbaşı Rıza ile, Denizbank iş 
k ltıe .müdür muavini Nihadın baş-
anhğ 

ıy ında bir heyet bulunuyordu. 
~:Puı-un alelusul Büyükder önlerin
b llıuayenesi yapıldıktan sonra, bu 
eyetıer . k 1 .. . le . gemıye çı mış ar, ve suvarı 

\> 
11llıize "hoş geldiniz!,, dmişlerdir. 

~Ptır Beykoz önüne geldiği vakit, 
la Ykoz spor klübüne mensup 12 fu 
!ar v~Pura yanaştı. Beykozll,\ sporcu
tıı· s

1
uvarileri.mize güzel bir buket ver 

~erdir. 

\ı· lloğazın iki sahilinde toplanan halk 
~~Uru selamlıyor, binicilerimizi al
~f 1.Yor~u. Amavutköyündeki Boğaz 
la.t lSesı talbesi de nhtıına sıralanmış 
~o '

1 
kahraman sübaylanmızı selfunlı

tlı.t ar. bayrak ve men~il sallıyorlar-

~~Pur saat 16 da limana girdi. Film 
~ltı ıneleri ve fotoğraf objektifleri iş 
~Ur e~~ .başladL Vapur uzaktan görü 
~ goııinınez, Tophane rıhtımı üze
t:q~ toplanmış olan on binlerce halk 
>a~ıetıe alkışlamaya başladı. Vapur 
t~ a~tıkça, heyecan artıyordu. Bu
llıa ~ır mahşer halini almıştı. Rıhtı
fııntden ~ütün caddeler, iç sokaklar 
~il\ a.hınç dolmuştu. Gemi nihayet nh 
tı:e: daha çok yaklaştı. Düdük öttü
~e <l Şehri selamladı. Rıhtım üzerin
Saıa Utan şehir bandosu selam havası 
l>ari~a~ tnukabele etti. Kahraman sü 
Ötıı~llniz vapurun üst güvertesinde 

\ia;o; ı:ı.~<>rlardı. El sallıyorlar, halkı 
E>ltıy 
\r or, a1kışlıyordu. 

~ apur saat tam 16,15 d nhtıma ya 
~~dl. Şimdi süvarilerimizi daha ya
~lıt. an görmek mümkün oluyordu. 
~•\>e coşmuştu. Herkes vapurun mer 
~o~ atacağı yere doğru koşmak is-

u. 
su"' . 

>q g arılerimizi rıhtımda karşılama-
~l.ııi ~nı:r arasında vali ve belediye 
~~ta Uhıttin Üstündağ, İstanbul ko
~İler-111 general Halis Bıyıktay,akade 
~~rlt komutanı General Ali Fuat, 
lQ\> ez l<:omutanı Gneral İhsan Ilgaz, 
ı. ar-i nı ··r 
"~i .. u ettişi General Şemsi Tahir 
~ıq ivari müfttişi ve İzmit komu
~.. eneral Mürsel Baku, ordu sıh 
ı.·-= Ilı .. 
~. t{i Utehassısı General Suphi Ya-
~all l' tnen komutanı general Os -
~h llf~n, General Cemil Cahit, 
~. C::~l'rıyaseti yaverlerinden Cev
~lıta11utnhurriyaseti Muhafız Alayı k 
"I! b~ı 1 Albay İsmail Hakkı, şehrimiz 
~~ıi(l ~an bazı mebuslar, Reasürans 
~i~eru Refi Celal Bayar, Vilayet, Be 
~i. b l>~rti erkanı, Üniversite tale

~iler· a:Uşşefaka lisesi, Galatasaray 
~~lll ~ lstanbul Kız Lisesi, Binicilik 
~ 'i alebesi, Gedikli erbaş okul ta 
qt ~~ s~or klüpleri mensupları, Es

'~ı .. t~ tl'ııyti ve teşekkülleri mümes
~~ Jıa ellerinde Parti bayrakları ol-

~lt l~e Parti mümessillri, birçok 
~t-i :Utbeli Komutan ve sübaylar, 

~l tıı(l~Ya~a polis müfrzeleri, mat 
'h(. "'ar essılleri ve on binlerce 

~,lltı dı. 
"tı) estıad 
~ qi. ~1 a v~.pu~n merdiveni in-

~ı-ı:ı,,,., ~hm uzerı, alkış ve bağırış 
"- "" ını· ~l> Var 

1 
tyordu. Her taraftan: 

S~.ll! .. so un Atatürk çocuklarl! .. Ya 
l(t.ı<t,.·ıesıeri yükseliyordu. 

1 er 
\>al> Ucıpurda~ çıkıyorlar 

"l!ıı h lltun güvertesinde, merdi
\>atilell~ıtıda en evvel kahraman sü
l'ları .. tırnizden üstteğmen Hamdi 
~ "s eı· lıl>:ts·ı 1nde kazanılan Musolini 
~İlşii 1 

e göründü. Kupanın görü
iıııe~ rıhtım üzerinde toplanan on 

''esile ce halkı tekrar coşturmaya 

~~:,::,~.™· k~ilnrl-
1 •i.; ~'""•len gelip bizi görme· 

tccı ederiz. --.................... ._ .... 

Nihayet diğer sübaylanmız da mer
diven başına toplanmışlardı. Önde 
yüzbaşı Cevat Gürkan, sonra yüzbaşı 
Eyüp Öncü, üstteğmen Saim Polat~ 
kan, üstteğmen Avni Karaca, üstteğ
men Hamdi Barlas, teğmen İhsan Ak
al, üstteğmen Kudret kasar sıra ile 
merdivenden indiler. 

Karaya ayak basarlar : 
ken tekrar şiddetle alkışlandılar. Bu 
sahne çok heyecanlı oldu. Vali ve Be 
lediy Reisi Muhittin Üstündağ, şehlr 
namına, hoşgeldiniz, dedi. Gnç arka 
daşları karşılamaktan iftihar duydu
ğunu anlattı. 

Atatürk namına süvarilrimizi karşı 
laması emir buyrulan İstanbul Ko
mutanı Halis Bıyıktay, genç sübayla 
rın birer birer ellerini sıktı ve dedi 
ki: 

- Arkadaşlar. BiiyUk Reisicüm
htll'umuzun başarılarınızdan m em
nun olduklarını sizlere müjdele
mekte bahtiyanm. Eminim ki bu 
yüce teşvik ve iltifat, sizlere yarın 
ki başarılarınız için lazımgelen 

azim ve kudreti verecektir. Ne mut 
lu sizlere ... 
Şehir Meclisi namına da Avni, kı

sa bir nutuk söyliyerek "hoşgeldiniz,, 
dedi. 

Kahraman binicilerimizden yüzba
şı Cevat Gürkan bunlara uzun bir nu 
tukla cevap verdi. Cevat Gürkan ez
cümle dedi ki: 

"-Sayın büyüklerimiz, sevgili kar 
deşleriıniz, 

Bugün bize gösterdiğiniz bu candan 
sevgi eserine nasıl teşekkür edeceği
mizi bilemiyoruz. Bizi böyle yüksek 
bir sevgi ile karşılamanız svgili mem 
leketimize kavuşmaktan gelen sevin
cimizi çok arttırdı. Bütün ar-

kadaşlarımla beraber minnet ve te
şekkürlerimizi sunarız. Değerli gaze
telerimizin bizim için yazdıkları gü
zel yazılan yabancı memleketlerde 
okudukça bilseniz ne kadar seviniyor 
duk. Ve bu sevinç bizim azmimizi, mil 
li vazifemizi ifaya olan gayretimizi 
bilseniz nckadar arttırıyordu. Var olu 

nu_K'araeşıerımızı JjlZ buyuk birşey 
yapmış değiliz, yaptığımız iş büyük ec 
dadımızın yaptığı bu işlerin binde bi 
ri değerinde olamaz. Ancak uzun sü
ren atalet devrinin yaptığı gerileme
den sonra o şerefli cedlerin saf kan
Iannın hala damarlarımızda attığını 
gösterebildik ise ne mutlu bize. 

Arkadaşlar, size Avrunpanın Sü -
bay At atlama yarışlarının en büyük 
mükafatı olan Musolini altın kupası
nı getirdik. İşte onu görünüz! Bu ku 
pa, milletimiz namına bize tevdi edil 
miştir. Çok ileri giden İtalyan mille
tinin büyük milletimize selfuıiını da 
taşıyoruz. 

Yaşasın Büyük Atatürk, Yasasın 
Büyük Türk Milleti ! 

Biniciler eller Ü•tünJe 

Yüzbaşı Cevat Gürkan bu sözleri, 
halk tarafından eller ve omuzlar üs 
tünde taşmırken söylüyordu. Bütün 
binicilerimiz, rıhtımdan caddeye ka
dar eller üstünde taşındı. Binicilik o
kulu talebesi, sporcular, bu arada 
pehlivan Çoban Mehmet, Üniversite 
talebesi, k:ymetli sübaylarımızı el üs 
tünde taşımak için adeta biribirlerile 
yarış ediyorlardı. 

Süvari zabitlerimiz caddede, güç
lükle halkın elinden kurtularak oto
mobillere bindirildi. Otomobiller, cad 
deyi dolduran on binlerce kişi arasın
dan güçlükle yol bularak ilerliyordu. 
Doğruca Sipahi Ocağındaki Binicilik 
Okuluna gidildi. Bu sırada sübaylan 
mız makineli tüfek atışiyle selamlan 
dılar. Bahçede çok heyecanlı sahne
ler oldu. Sübaylarımızın anneleri, eş
leri, çocukları, kendilerini karşıla

mak üzere rıhtımda toplanmışlar, fa
kat kalabalıktan dQya doya yüzleri
ni bile görememişlerdi. Okul bahçe
sinde otomobillerden inince, sevinç 
gözyaşı döken analar, oğullarının boy 
nuna heyecanla atıldılar, sarıldılar. 

Evli sübaylanmız eşlerinin hararetle 
ellerini sı1Cıyorlardı. 

Okulun diğer sübayları, talebesi, 
zaferden dönen arkadaşlarını hararet 
le kucaklıyorlar, öpüşüyorlardı. 

Binicilik okulunda 
Okul bahçesinde resimler çekildi. 

Bunlardan sonra, kıymetli binicileri
miz, binicilik okulu tarafından oku
lun üst kat salonunda hazırlanan bü
feye götürüldüler. Orada kendiler ine 
limonata. pasta ikram edildi. Çok ha-

Süvarilerimiz kazandıkları kupalarla beraber binicilik mektebinde 

raretli konuşmalar yapıldı. 
Romada kazanılan Musolini ku· 

pası, çay masasının üstüne konmuş 
tu. Herkes bu kıymetli altm kupa
ya bakıyor, tetkik ediyordu. 
Bir aralık yüzbaşı Cevat Gürkan: 
- Manevi kıymeti için ne derse· 

niz diyiniz, dedi... Maddi kıymti on 
bir bin liradırı. Sigorta ettirdik. Öy
le getirdik. Yolda da kupaya muha
fız olarak üstteğmen Hamdi Barlası 

tayin ettik, ddi. 
Bu esnada Orgeneral Fahrettin Al 

tay, İstanbul komutanı General Ha
lis Bıyıktay ve daha bazı generaller 
ve yüksek rütbeli komutan ve subay 
lar okula geldiler. Orgeneral Fahret-

Yani o seneyi Fransızlar kazanmış
lardır. 

936 senesinde İtalyanlar tekrar bu 
kupayı Fransizların elinden alıyorlar. 

1937 senesinde İtalyanlar bir daha 
alıyorlar. 

1938 de de biniciliğin en çetin mü 
cadelelerile biz alıyoruz. Şimdiye ka 
dar bu müsabakaları tesbit etmiş o
lanların kanaatlerini de ilave ederek 

söyliyebilirim ki, bu seferki Musoli
ni kupası dünya süvarilerinin en he
yecanlı ve en sıkı imtihanı halinde ce 
reyan etti. Eğer bu sene kupayı biz 
kazanmasaydık kupa İtalyan takımı 
na mal olacaktı. 

Musolini kupasının bizim elimizde 
tin Altay müsabakalara ve seyahate 
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lazımdır. Kupa nizamnamesınde hır omu anı ar ay a u ay . . .. . . . . 
b . tuk .. ı· k d d. k' milltın muteakıp ıkı sene daha bırın-
ır nu soy ıyere e ı ı: . ·-· • . 
- Bugün, Avrupada zaferler ka- ciligı alması lazımdır. Kupa rıızam -

zanarak yurda dönen ekibimizi bura
da selamlamakla bahtiyarım. Bu da
kikada bize zaferler, şanlar getiren ar 
kadaşlarımızı aramızda görmekle bü 
yük bir sevinç ve hyecan içindyim. 
Bu sevincin derecesini ölçmek mü.rn 
kün değildir. 

Arkadaşlar, ekipimizin kazandığı 
zaferin büyüklüğü hakkında söz söy 
lemeyi fazla bulurum. 

C1 B,ilir:<;i!)i7 lri ("ii.rn hnri)&f'Ji~_kın:ıı l
ugu HK~unden ıtıoaren ıurnyuraun 

da, Atatürk Türkiyesinde, her saha
da bir savaş başlamıştır.( Bu savaş 
Avrupaya yetişmek, Türkün tarihin 
deki yüksek mevkii tekrar elde etmek 
savaşıdır. Bütün bu savaşlarda Tür
kün er gec her sahııda seref mevkiini 
tekrar işgal etmekte gecikıniyeceği 

şüphesizdir. Bunun ilk beliren emare 
leri işte ekipimizin zaferidir. Bu za
fer, birçok zaferlerin başlangıcı ola-
caktır. · 

Ekipimizi okul namına, arkadaşla
rım ve şahsım namına tebrik etmeyi 
bir vazife bilirim. Ekipimiz önde bu 
lunmakla, mesleğine olan sevgisini 

namesinde, müteakip üç senelik bi -
rinciliği ile kupanın hakemliği yazı
lıdıf. Demek oluyor ki. Mussolini 1.u 
pası 938 galipleri olan bizde gelecek 
seneye kadar emaneten duracaktır. 

Gelecek sene müsabaka tarihinde 
kupayı götürüp yine imtihana koy
maya mecburuz. 

Varşova müsabakaları, binicilik 
tekniği bakımından Roma müsabaka 
lan kanar ehemmiyetli idi. O müsa
bakalarda Saim Polatkan bir birinci 
lik kazandı. Orada çok çetin, çok mer 

dane çarpıştık. Hasımlarımız mükem 
mel hazırlanmıştılar. Onlar da bizim 
gibi galibiyete takatlerinin son der 
cesile yapışmıştılar. Koparan, kopa 

rana tabiri ile her saniye ne olacağı 
tahmin edi!miyen bir şekilde savaş -

tık. Şimdi beraberimizde Mussolini 
kupasını getirdik. Kazandığımız Po -

lonya ordusu kupası gümrüktedir. 

payı güler yüzle bize verdi. İkinci e
kip sübaylarına gümüş madalya da 
verdi. 

Kazanan atlarımıza da kendi eliy
le kordela bağladı. Bizi tebrik etti. 
Her millet kazanmak için bütün kuv 
vetile çalışıyor. Almanların müsaba
kalar için 12 kuvvetli ve iyi at var~ 
dı. Bizim gönderdiğimiz 16 attan 
ancak 4 - 5 i işe yarardı. Daima on
lara biniyorduk. 

Romada, daha müsabakalar yapıl
madan İt:ılyan gazeteleri yazılar ya
zıyorlardı. "Musolini kupasını kim ka 
zanacak? .. " diye tahminler yürütü
yorlardı. "Ümit ediyoruz ki İtalyan
lar alacak. Fakat, Alman, İrlanda ve 
Türk ekiplerinin elinden bu kupayı al 
mak pek kolay değil. Bilhassa genç 
Türk ekipirıin elinden almak kolay 
olmıyacak. Türkler herhalde iyi bir 
rol oynayacaklar." diyorlardı. 

Fakat neticed kupayı biz kazandık. 
Kupanın ebediyen bizde kalması için 
de çalışacağız. 

Avrupa beynelmilel müsabakaları
na ilk defa istirak eden ikinci ekipe 
dahil genç sUbay1arımızın dördü de 
iyi intibalarla dönmüşlerdir. Onlar da 
iyi dereceler almışlardır. 

Subaylarımızın eşlerinin 
intibaları 

Dün binicilik okulu salonunda veri 
len çayda, sübaylarımızın aileleri de 
bulunuyordu. Kadınlar bilhassa çok 
heyecanlı idi. Yüzbaşı Cevat Gürka
nın eşi Bayan Fazilet kendisile görü
şen muharririmize hislerini şöyle hü 
lasa etmiştir: 

- Çok memnun ve bahtyarım. Ce
vadın dünya sübayları arasında iyi 
bir mevki kazanması beni, mensup ol 
duğum Türk milleti namına çok mem 
nun etmiştir. 

Yüzbaşı Eyüp Öncünün 
Ayşe de şunları söylüyor: 

şi Bayan 

·················································: : 
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............ ............. 

Okuyamamak Felaketine 

Düşenlere Yardım 
Karilerimiz:den Kadıköy ort~okulu 

son sınıf talebesinden Tomris Yurtoğ

lu yazıyor: 

6-6-38 günkü gazetenizde çıkan Yal -
kın imzalı yazıyı okudum: Ben 922 se
nesinde Dadayda doğmuşum. Babam za
bit imiş. Şimdi Kadıköy 11 ortaokulu bi

tirmek üzereyim. 

Babam bize Kurtuıus savaşı günleri 

hatıralarını anlatır, bizde bunları helecan
la dinlerdik. Hafızamda en kuvvetli- ka
lan hikayelerden biri de benim doğduğum 

- Çok mesudum. Kocamın birinci 
lik kazanacağından emindim. Çünkü 
~ok çalışıyordu. 18 aylık çocuğum 
Candanla beraber Eyübün yolunu bek 
ledik. Dört senedir evliyim. Bugün en 
mesut günümdür. 

Binicilerimiz, dün akşam, çaydan 
sonra doğru evlerine giderek istirahat 
etmişlerdir. Dün yorgun oldukları i
çin, verilecek ziyafet geri bırakılmış
tır. Ziyafetin günü bugün tayin edile 
cektir Sipahi ocağı da, gelecek cu
martesi akşamı süvarilerimiz şerefi
ne Yeniköydeki yazlık bahçede bir ba 

lo verecektir. Binicilerimize daha 
muhtelü teskküller ziyafetler hatırla 
maktadırlar. Bu arada kendilerine ve 
rilecek olan birçok hdiyeler de var
dır. 

Dün rıhtımda birçok kuranları bu
ke\ler vardı. Bu arada Galatasaray 
ve gazetemiz namına yaptırılan ku
ronlar nazarı dikkati celbediyordu. 
Güneş klübü, İstanbul komutanlığı na 
mına birer buket vrilmiştir. Daha bir 
çok buketler vardı. Mıntaka spor ku 
rumu da sporculara bir kupa vermiş
tir. 

Gazetemiz tarafından kahraman bi 

nicilerimize bir saygı alameti diye ve 
rilen kuronu Muhtar Necip Çiçekevi 
bir sanat eseri halinde hazırlamıştır. 
Kuron, bir at başı şeklindedir. 

Bu mün&sebetle şunu söyliyelim 
ki Muhtar Necip, çiçekçilikte az bir 
zaman içinde bir sanat inkılabı yap
mıştır. Münevver bir Türk gencinin 
canla sarıldığı bir işte ne kadar mu 
vaffak olabileceğini isbat etmiş, can

sız şekillerden ibaret olan eski kuron 
lara, ince bir zevk sokmuş, çiçeklere 
adeta Ur ifade kudreti verebilmiştir. 

Muhtar Necip Çiçekevi Beyoğlu 

caddsinde gözü en çok okşıyan Türk 
teşebbüslerinden biridir. 

ispanyada Yeni 
Hava Taarruzları 

(Başı 1 incide) 

şark cephesinde ve Kastel~nada iler 
lemekte ve Kastellonaya 10 kilomct 
re mesafede bulunmaktadırlar. 

Papanın teşebbüsü 
Vatikan, 9 (A.A.) - Ekseriyetle 

iyi maliimat almakta olan mahafil -
den öğrenildiğine göre, Papalık ma
kamı, Franko hükumetini sivil aha
linin tekrar hava bombardımanla -

rına uğramasına mani olmas1 için 
mezkur hükumet nezdinde müdaha
lede bulunacağı söylenmektedir. Pa
palık makamının, bir müddettenbc -

de isbat tmiştir. Yaşasın Büyük Ata
türk, Yaşasın Büyük Türk Milleti." 

Dün binicilerle beraber gelen Orge 
neral Fahreddin Altay vapurda gelir 
ken, kazanılan zaferler karşısında his 
!erini şöyle üade etmiştir: 

Musolini kupayı bize verirken 
çok mi.itebcssimdi. Ekip şefimizin 
elini sıkarak tebrik etti. Kupayı 

kendi eliyi verdi. Üzerinde Muso
lininin kendi reli~·efi bulunan altın 
madalyaları da biz7.at kendi elile 
verdi. Göğsiiınlize taktı. Yanında 
birçok Generaller vesair zeyat var 
dı. O giin itiraf ederim ki çok yo 
rulduk. Miisabaka saat 14 de baş 
Iamıştı. İki manejden ibaretti. Bi-

senenin çok kış yapan günlerinde erzak sün hiç bir zaman protesto mahiye -
ve çephane taşıyan Daday köylü kadınla- tinde olmıyacağı, fazla olarak nez -
rmdan bir tanesinin kapımızın önünde ve 

dinde bu teşebbüsün yapılacağı hü -

ri kendisini Franko nezdinde temsil 
etmekte olan Mösyö Cikonyam'a ta
limat vermiş olduğu söylenmekte -
dir. Vatikan'ın yapacağı bu teşebbü 

- Türk ekipinin zaferi, bu ekipi 
tşkil eden Türk süvari sübayları
nın feragatle !;alışmalarının tabii 
bir hakkı ven ha~h bir zaferidir. 
Dün, yüzbaşı Cevat Gürkanla görüş 

tük. Hislerini şöyle anlattı : 

- Nisten itibaren mütemadiyen 
pek çetin rakiplerle karşılaştık. Şim
diye kadar otuz üç tane ferdi müsa -
baka kazandık. Ekip itibarile Niste 
Polonya ordusu kupasını aldık. Porte 
kiz ordusu kupasında da bir salise 
farkla ekipimiz ikinci oldu. 

Asıl mühim olan Roma müsabaka 
landır. Müsabakalar, başlamazdan ev 
vel İtalyan gazetelerinin yazdıkları
na nazaran, geçen senedenberi vazi
yetlerini mütemadi ilerleterek inkişaf 
ettiren İtalyan ve Alman takımları
nın Roma müsabakalarının birinci ve 
ikinciliğini taksim edecekleri tahmin 
edilmekte idi. Fakat müsabaka neti
cesi bildiğiniz gibi, umumi tahminle 
r~ altüst ederek biz.im lehimize çık -
tı. 

Musolini kupasını İtalyan devlet a-

rinci manejde Almanlardan 6 puvan 
fa7.lasile birinci olduk. İkinci ma
nejde bir puvan farkla birinci ol
duk ve kupayı kazandık. 

Yüzbaşı Eyüp Öncü de ihtisasları
nı şöyle anlattı: 

askere odun götüren arabasının üstünde 
çocuğunu dünyaya getirdiği ve bu kadı -
nın eve alınarak ilk sıhhi yardımın be -
nim henüz dünyaya geldiğimin sayılı gün 
leri içinde yapıldığına ait olan hikayesi· 
dir. 

- Nis müsabııkalarına çok ha7.lr- şında kaval çalmaktadır bugün. Ben dok 
lıklı gitmiştik. Altı senedir bu islere 

tor olacağim ve ilk i~im hiç hatırlama ~ 

Türk olduğu için kardeşim olan bu ço 
cuk Anadolunun hangi köyünde ve ge
ne kimbilir hangi köyün sürüsünün ba -

muntazaman çalışıyorduk. İyi netice 
ler alacağımızdan emin olarak git
miştik. Bu müsabakalar bize bir tec
rübe oldu. Kazanacağımız kanaatini 
kuvvetlendirdi. 

Niste bir ekip birinciliği, bir de 
ekip ikinciliği aldık. Bir çeyrek sani 
ye farkla ikinci olduk. Diğer müsaba 
kalarda 32 muhtelif derece aldık. Bu 

dığım güzel Dadayıma giderek kahraman 
lar yatağı olan köycüklerinde dolaşaca -
ğım. 

Eğer Dadayın salahiyettar bir maka
mı veya bir şahsı gazeteniz vasıtasile ba

na bir köy ismi verirse bu ~öye her gün 
okuduğum gazeteyi ve köylü için faydalı 

kitapları göndermiye söz veriyorum. Ve 
dereceler 7 - 2 inci dereceler arasında bu ricama şunu ekliyorum. Va:ılyeti mü 
dır. Niste en kuvvetli ekipler karşı- sait olan her Türk ferdi de benim y3p 
mızda idi. Varşovada ilk gün Saim mak istediğim vazifeyi yapmak isüyecek 

Polatkan birinci oldu. Gelecek senele tir. Zelzele felaketinl geçirenlere yapılan 
yardım gibi okuyamamak felAketine dü re daha çok çalışarak iştirak etme-
şenlerin imdadına koşmak her Türkün 

miz lazımgldiğini anladık. 
vazüesidir. Siz buna güzel bir yol açabi

Ü stteğmen Saim Polatkan da inti-

damı Musolininin elinden alırken balarını şöyle anlatıyor: 
lirsiniz.,, 

duyduğumuz ütihar hissini kelimeler - En heyecanlı ve mühim müsaba il••••••••••••-• 
le anlatmak mümkün değildir. Orada ka, Musolini kupası müsabakası idi. Zührevi ve cilt hastalıkları 
olmalıydınız da 0 sahneyi bizim gi- Dünyanın en kuvvetli ekipleri vardı. j 

Almanlar, İrlandalılar, İtalyanlar gi- o H • o·. 1 bi d uyarak görmeliydiniz ... Bu kupa r • ayrı mer 
bi... Almanlar üç sene birinci gelerek 

1934 de İtalyan ekipi tarafından ka- bundan evvelki kupayı almışlardı. 
zanılmıştır. - Bu kupayı bir defa da İtalyanlar,·son 

1935 snesinde ayni kupayı Fransız ra tekrar İtalyanlar kazandı. Şimdi 
lar İtalyan takımından almışlardır. de bun kupayı biz aldık. Musolini ku 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

nırenımda No. 133 TelE'fnn:43fi~'· 

kılmete karşı dostluğa mugayir hiç

bir mahiyeti olmadığı izahtan müs
tağnidir. 

1 KAŞE 

GRIP i N 
sizi günlerce ıztırap çekmekten 
kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ
rılarını, Üşütmekten mütevellit 
bütün sancı ve sızıları keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böb
rekleri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alına
bilir. İsmine dikkat Taklitlerin
den sakınınız. Ve Gripin veri
ne başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 
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KODAK " B R A. U N I .. lerle Böyle 
enstantaneler 

"Braunl11 127 
T. L. 4,25 

Popular "Braunl.. 620 
T. L. 6,25 

ESMER, 
K u M R A L VEYA 

SARIŞIN 

mısınız 7 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

teninize ve dudaklarınıza 

uygun renklerde pudra 
ve rujları getirdi. 

"Brauni11 Junior 620 
T. L. 8,25 

o kadar kolay ki 

KOD AK 
YERİK ROM 
filmini de kullanınız. 

Kodak satıcılarından 

arayınız veya ıu adr•· 
se müracaat ediniz: 

KODAK lEciptl A. I· 
htanbul 

Daktilo Aranıyor 
Türkçe Almanca iyi bilen ter· 
cümeye muktedir bir bayan a· 
ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde-

si No. 26 Radyolin diş macunu 
fabrikasına müracaat. 

~--~.. Sarıyer .. --• 
HONKARSUYU 

mesiresinde 

............. ~ ...................................... .... Bu sene dahi bir kat daha 
güzelleştirilerek 

Açılmıştır. HER PAZAR GÖNÜ 
Saat birden sonra okuyucu 

Her Akşam: TAKSIM AHMED COŞKUN SES 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
in idaresinde 

MÜKEMMEL BiR 
SAZ HEYETi 

en yfiksck sanatklrlarından milteşekkil icrayi ahenk etmektedir. • 

BiR SAZ HEYETi 
Milcsscscnin bilyük fcdakfırlıklarla angaje ettiği Bal

dat raks Kraliçesi Köy Sandllı Makbuzları 
lstanbul ViUiı~·cti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varaklı. tel 
tlikişli bir cildi 25 kurustnr. 
Taşraya postaparası ile <301 ku· 
ruştur . 

Nazahatül BAGDADi 
1 v~·1:;~:a BEDRiYE AHMED 
J Bağdad revüsü devam ediyor. 

...... 
Telefon : 43776 

Askeri Muze 
Müdürlüğünden: 

Yeni kanuna göre haziran başından itibaren genel tatil günlerinde 
Askeri müze giriş biletleri 5 kuruştur. (13) f3365) 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

ISTANBUL - YALOVA 
Aruında Araba Vapuru Seferleri 

11 Hnziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar yalnız 
cumartesi ve pazartesi günleri 

Cum~rtesi günleri Pazartesi günleri 
S.D S. D. 

Ü'sküdardan K 12 00 6 30 
ltabataştan K. 12 30 7 00 
\'alova v. 15 30 10 00 

Y alovadan K. 16 00 11 00 
İ(abataştan K. 19 30 14 30 
Ü'sküdara V. 20 00' 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa o 
gün vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrıyacaktır. (3235) 

1939 New York Sergisi 
Dekorasyon Müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye pavi-. 
Yonu dahm dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler İktısat Vekaletinin tayin edeceği 
bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin n'hayet 15·7·938 tarihine kadar 
Ankarada İktısat Veklletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye komiser· 
liğine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan sanatklra ı 000 lira milklfat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip te kazanamıyan sanatkarlara ait eserlerden is

tifade edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince aynca takdir 
edilecektir. 

h 6 - MüsabRkaya gönderilecek resimlerin evsafı. mevzuu ve saire 

1 akkındaki şartname, Türk paviyonu planile maktalan ve bu hususta 

1~ı_trn gelen izahat Ankarada İkb.sat Vekileti dahilinde ser&i komiser-
iınden alınabilir. (1720) (3341) 

TUZLA iÇMELERi 1 
12 Haziranda Asıhyor. 

TAN M11th1111~ında ssthlmaktadır 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 938/ 21 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Zehra varislerine ilan yolu 

ile tebliğ: 
Ahmet kızı Bayan Fatma Zehra Karaman Hocahayreddin mahallesi Sü

pürgeci sokak eski 57, 55 yeni 49 numaralı kargir bir dükkanın tamamını 
birinci derecede ipotek göstererek 2-10·934 tarihinde 19107 hesap numa
rasile Sandığımızdan aldığı 250 lira borcu 2-2-938 tarihine kadar ödeme
diğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (291) lira (28) kuru
şa varmışıtr. Bu sebeple 3202 numaralı kanun ır.ucibince hakkında icra ta
kibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelena
mede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Fatma 
Zehranın Fatih Kumrulumescit mahallesi eski Nişanca yeni Müstakim za
de sokak eski 96 yeni 38 numaralı hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ ya
pılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın 
ilim suretile yapılmasını amirdir. Borçlu Bayan Fatma Zehra mirasçıları 
işbu ilan tarihinden itibam bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla 
murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları 
var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut baş· 
lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket dilmek ve herbirine ayn ayn ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (3407) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 937/ 364 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay İbrahim Halil varislerine ilan yolu 

ile tebliğ: 

Bay İbrahim Halil vasileri Bay Mahmut Celaleddin ile Nazmiye Ayşe 
Kadıköy Tuğlacıbaşı Hacımustafaefendi mahallesi eski Erenköy caddesi 
yeni Kayışdağı caddesi eski 4 mükrrer 4/3 yeni 14, 16 numaralı bahçeli ah 
şap bir köşk ve bir tarlanın tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
7-5-1935 tarihinde 21328 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (900) lira 
borcu 19-1-1938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi 
ile beraber borç (1278) lira (07) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numara 
lı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üıere tanzim olunan 
ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderil
miş ise de borçlu Bay İbrahim Halilin ~Şişli Fransız hastahanesinde öldü
ğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi 
vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir, borçlu ölü İb
rahim Halil mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 
Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya Kanunen ka 
bule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği 
kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipo
tekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
aliıkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayrı ih
barname tebliği makamına )caim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (3409) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri hastahaneleri için 31-5-938 akşamına ka

dar satın alınacak 5000 kilo et 9400 kilo süt ile 21500 kise yoğurt ayn ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Etin muhammen bedeli 2175 lira muvakkat 
teminatı 163 lira 13 kuruştur. Sütün muhammen bedeli 7S2 lira olup mu
vakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Yoğurdun muhammen bedeli 1075 
lira olup muvakkat teminatı 80 lira 63 kuruştur. Etin eksiltmesi 20-6-1938 
Pazartesi günü saat 14 de ve süütn eksiltmesi ayni günde saat ıs de ve yo
ğurdun eksiltmesi ayni günde saat 16 da Sirkecide Aprefendl sokak 13 
numarada İstanbul Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. isteklilerin 
şartnameyi tatil günlerindn maada hergün İstanbul Adliye Levazım daire· 
sinde görebilirler. (3324) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

HEKiM ALI NACAK. 
Devlet demiryolları işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulu

nan hekimliklere tayin edilmek üzere 8 hekim ile Eskişehirde bulunan 
idare hastanesi için bir röntgen mütehassısı alınacaktır. Taliplerin do
ğum ve mektepten çıkış tarihlerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri 
bildirir bir tercümei hal varakası ve bir fotoğrafı istidalarma bağlı ola
rak Ankarada zat işleri müdürlüğilne müracaatlan. (1722) {3360) ..... 

Devlet demiryolları yol, cer, ticaret ve hasılat hareket, muhasebe, mal 
zeme servisleri için Ankarada ve işletmelerde çalışmak üzere müsabaka 
ile memur alınacaktır. 

Alınacak mt!murlar yüksek, lise, orta mektep mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 

130 L. 
Lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 L. 
Orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan lisan bilenlere 67 L. 
Ücret verilecektir. 
Ankarada istihdam edileceklere aynca 15 lira mesken tahsisatı veri

lir. Tşliplerln 35 yaşını geçmemiş olmalan ve memurin talimatname
sindeki memurluk evsafını haiz olmaları şarttır. Her tahsil derecesine 
göre ayrı ayrı imtihan açılacaktır. Sorulacak sualle:-, umumi malumat, 
riyaziye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ihtiyari herhangi bir lisan
dan da yazı yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, A
dana işletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20 haziran 938 pazartesi günü saat 13 te başlıyacaktır. 
Talip olanların ellerindeki vesaik ile işletmelere müracaat etmeleri 

ve ta1epnamelerinde hangi servise intihap ettiklerini ilave etmeleri, im
tihandan evvel idare doktoruna muayene olmaları lüzumu ilan olunur. 

(1717) (3339) . .... 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları a§ağıda yazılı 8 grup mal

zeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere hizalarında yazılı 

tarihlerde açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizası~da yazılı muvakkat temi· 

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 1<omisyondan parasız olarak dağıtılmaktad1r. 
1 - 4300 adet 100 ve 120 kilometrelik sür'at kontrol saat bandı mu

hammen bedeli 2365 lira muvakkat teminatı 177 lira 38 kuruş olup şçık 
eksiltmesi 20--6-1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - 7800 kilo (100 adet) 5 X 2000 X 1000 m/m lik demir levha mu

hammen bedeli 1053 lira ve muvakkat teminatı 78 lira 98 kuruş olup 
açık eksiltme 20-6--1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 25 adet iki ve üç gözlü demirden bilet dolabı muhammen bedeli 
2325 lira ve muvakkat teminatı 174 lira 38 kuru§ olup açık eksiltmesi 
22-6-1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

4 - 6646 metre sinek teli ile 200 metre pirinç kafes teli muhammen 

bedeli 4026 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 302 lira 1 kuruş olup 
açık eksiltmesi 22-6-1938 çarşamb- günü saat on buçukta yapılacaktır. 

5 - 600 adet marangoz keseri ile 500 adet odun baltası muhammen 
bedeli 895 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 13 kuruş olup açık eltsilt
mcsi 22-6-1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

6 - 200 adet tavan fırçası ile 500 adet takoz badana fırçası muham -
men bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruş olup açık ek

siltmesi 24-6-1938 Cuma günü saat on buçukta yapılacaktır. 

7 - 1000 adet ahşap kar ve hubu bat küreği muhammen bedeli 1300 li
ra ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş olup açık eksiltme 24-6-
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. · 

8 - 280 adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem muhammen bedeli 
4200 lira ve muvakkat teminatı 3151ira olup açık eksiltmesi 24-6-.-1938 
cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. (3249) 

• • • 
12-6-938 tArihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han. 

gi trenlerin içmelere gideceği İstasyonlara tebliğ edi1miştir. Fazla tafsi· 
lat için istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilan olunur. "3383,. 

*** 9 ncu. f~Jetmc.- MUdlirlüğünden: 

Alpullu ·Kırklareli arasında işleyen 106 numaralı ve Kırklareli - Alpul 

lu arasında işleyen 105 ~ numaralı Otoray servisleri 15 Haziran 1938 tari
hinden .itibaren lağvedilecektir. İstanbuldan 14 Haziran 1938 günü kalkan 
6 numaralı katarla, Edirneden yine ayni tarihte 5 numo.ralı katarların Oto 
ray irtibatı bulunmıyacaktır. (3420) 

9. İŞLETME MÜDÜRÜ 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
936/3453 

Emniyet Sandığına borçlu Hans Tilisin mahcuz 2 adet Delta markalı 

Makap maklnesile bir dolap ve masasının satılmasına karar verilmiş oldu 

ğundan ılk &çık arttırmasının 14-6-938 Salı günü saeat l 1 den 12 ye kadar 

Galatada Mumhane caddesinde Site - Fransez binası onunde yapılac ğt mu 

hammen kıymetinin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde ıkinci arttırmasının 
18-6-938 Cumartesi günü ayni saat ve yerde yapılacağı ılan olunur. (3430) 
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Hastabk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

:"H~..JAN,, FARE ZEHİRİ 
ile öldürünüz. 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri 
sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Macun ve Buğday 10 Dört Misli 25 
ikisi Bir Arada 30 Kuruştur. 

' 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir CJıdadır. 
Saçların köklerini kuvvetlen
dirir. Dökfümesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bü 
ytlme kabiliyetini artırarak saç 
lara yeniden hayat verir. Koku 
eu latif. kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU. ISTANBUL 

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazan Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatımızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAK takmılannızı almayınız. 

, Bütün mallanmız hem kalite itibarile 
'A vrupanınkinden daha yüksek ve hem de 
fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan satıf yeri: Tahtakale caddeai No. S 

..................... 
Nafıa Vekaletinden: 

Gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sh·risinekl('rin iğnesile kaua karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş !- Sağbğını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalar.ile hususi bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını .haiz bulunan BİOGE
NfNdraJeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B 1 O G E N I N dir 

BIOGENIN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec
zanede bulunur. Fiatı 90 kuruştur. 

HANGi RENK 
SIZ MES'UD FDFR? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 

PUDRA KULLANIR. Bu sihramiz yeni 
'' Cild renkleri " 
tecrübe edilebilir. 

16 temmuz 938 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında malzeme eksUtme komisyonu odasında cemnn 3375 lira mu

hnmmen bedelli Haydarpaşada Sif teslim şartile 25 ton lama demirinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Fena renkte bir pudra, yinü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün 
size, parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki Ta. 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makiı;ıe vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihap eder. 

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşuklukların zu. 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul· 
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem- · 
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz· 

de lütfen lstanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Toka· 
lon pudrası 8) rumuzile vlki 
olacak talebde size memnuniyet
le, muhtelif renklerde nümune
lik altı ufak paket pudra gön
dereceğiz. 

Muvakkat teminatı 253.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekii.leti malzeme 

müdurlüğünden parasız olarak alınabilir. . 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesıkalarla 

birlikte ayni gün saat 11 de komisyol}da hazır bulunmalan lizıındır. 
(3182) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neşnyat Tilrk Limitet Şirketi. Buı!dığl yer TAN Matbaam 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmlyecektir. Toka· 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 
karı§tınlınıştır. Bu sayede pud-

10. 6 -938 

NEVRAUI. BAŞ. ve DIS AGRILARI 

bütün ağrllaranı dindirir. 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
İpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve mahal, hudut; 

cins, evsafı, mesaha ve takdiri kıymet ve müdayene tarihine nazaran tabi 
oldukları kanun mucibince satış tarzlan ile arttırma gün ve saatleri a§a
ğıda sarahaten ve tafsilen yazılı gayri menkulat ayn ayn şartnamelerle 
arttırmaya konmuş olup dairemizde açık arttırmalan icra 
kılınacaktır. Satış peşin para iledir. Arttırmaya girmek isteyenler mukad
der kıymetlerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. 

Kemer Burgazda İstanbul caddesinde eski 35 • 37 - 47 yeni 35 • 37 • 47 
numaralarla mürakkam ve iki tarafı İstanbul caddesi bir tarafı İsmail ha
nesi ve bahçesi tarafı rabii Fatma hanesile mahdut dükkinı müştemil ha
nenin tamı ... 
TAKDİRİ KIYMET: Heyeti umumiyesine ehlivukuf tarafından tama· 

men altıyüz lira kıymet takdir edilmiştir. 
EVSAFI U:vtUMİYESİ: Mezkür gayri menkul haricen ve dahilen ahpp 

iki kattan ibarettir. 
ZEMİN KAT: Dükkan tahta kepenkli ve zemini toprak döşeli arkası a-

hırdır. 

BİRİNCİ KAT: Ayn bir kapıdan ahşap merdivenle birinci kata çıkıldık· 
ta dört oda, bir hela, bir mutbaktan ibaret ve bunların zemini tahta dÖ§e
lidir ve ayrıca odalarda şahniş mvcuttur. 

SAHASI. 128 metro murabbaından ibarettir. 
ARTTIRMA TARİHİ: Birinci arttırma 14-7·1938 tarihine müsadif Per· 

şembe günü saat ondan on ikiye kadar icra ve arttırma bedeli takdir ola· 
nan kıymetin yüzde 75 şini bulmak suretile mezktir gayri menkul en ~k 
arttıranın uhdesine ihale olunacaktır. Aksi halde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit olunarak 29-7-938 
tarihine tesadüf eden cuma günü ayni saatte yapılacak ikinci açık arttır· 
masında böyle bir bedel elde edilemdiği takdirde satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfkian geri bırakılacaktır. Yine mezkur mahalde İs
tanbul caddesinde eski 65 yeni 65 kapı numarasına mukayyet ve iki tarafı 
Ali Ağa hanesi bir tarafı Necip hanesi bir tarafı İstanbul caddesi mahdut 
ahşap dükkanın tamamı: 

TAKDİR OLUNAN KIYMET: Heyeti umumiyesine altmı§ lira kıymet 
takdir olunmuştur. 

EVSAFI: Meı:kur gayri menkulün ahşap ve iki kattan ibaret olup ~ 
SAHASI: 18 metro murabbaındadır. 
ARTTIRMA TARİHİ: Birinci arthrma 14-7-1938 gününe rastlayan Per· 

şembe günü saat ondan on ikiye kadar. 
İcra ve arttırma bedeli takdir olunan kıymetin yüzde 75 şini bulduğu 

takdirde en çok arttıran üstünde bırakılacaktır. Aksi surette son arttıra.nııı 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 
29-7-938 tarihine müsadif cuma günü yine ayni saatte yapılacak ikinci açık 
arttırmasına mezkur gayri menkul en fazla arttıran üstünde bırakılacak· 
tır. Ve keza· Ayni mahalde ve caddede eski 99 yeni 99 numara ile mürak· 
kam ve iki tarafı İstanbul caddesi bir tarafı 97 numaralı arsa bir tarafı kıs· 
men 101 numaralı arsa ile mahdut bir dükkanın tamamı. 
TAKDİR OLUNAN KIYMET: Mezkur gayri menkulün tamamına 400 

lira kıymet takdir edilmiştir. 
SAHASI: 115 metro murabbaındadır. 
EVSAFI: Mezkur g
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ayri menkul keza ahşap ve har3p bir vaziyette olap 
zemini kısmen ahşap döşeli kısmen de topraktır. Önünde bahçesi vardır. 

ARTTIRMA TARİHİ: Birinci arttırma 14-7-1938 tarihine müsadif Per· 
şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar yapılacağı ve arttırma bedeli takdir 
o!unan kıymtin yüzde 75 eşini bulmak suretile en fazla arttıran uhdesine: 
ihalesi icra, aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 29-7-
938 tarihine miisadif cuma günü yine ayni saatte yapılacak olan ikinci açı.1' 
arttırmasında en çok arttıran üstünde bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicillcrilc sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve nıa· 
sarife dair vaki olacak iddialarını ilan tarihinden itibaren 20gfut zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri icap eder.Mezkur gayri 
menkulatın nefsinden doğan bilcümle vergi mükellefiyetleri ve dellaJiye 
resmi satış bedelinden istifa olunur. 20 senelik vakıf taviz bedeli ve tapu 
harçları alıcıya aittir. Daha fazla malfunat almak isteyenlerin 15-6·938 
tarihinden itibaren dairemizde açık ve asılı bulundurulacak arttırma şart
namesine ve 938-543 numaralı dosyasına müracaatla icap eden izahat ve 
malümatın almış ve öğrenmiş olacaktan ilan olunur. (8317) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Ketide: 11 • Haziran • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle { 1 o.ooo ve 20.000 l lirahk iki 

adet mükafat vardır ••• 
Şimdiye kadar blnlerce klıiyl zengin eden bu 

piyangoya iıtirak etmek suretlle siz de taliiniıl 
deneyiniz. 


