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Türk - Fransız Dostluk Paktına Doğru 
Garonun Avenesi 

Halaydan Çıkartıldı 
Çapulculara Dağıtılan Silahlar Tamamen 

Toplatıldı. Tahrikçi Arap Gazeteleri Kapatıldı 
- ~ . ' Hat ayda Kont Dö Martel 

istifa mı Etti ? Turk 
idaresi 

:Ahmet Emin YALMAN 

Hatay i•lerinde çok fena 
tecriibeler geçirdik. Bu 

Yiizden görüfiimü:rde, hükümle· 
riınizde çok ihtiyatlı olduk. Ha
tay itlerine haklın olan ruhun 
değiftiğine inanabilmemiz için 
hunun fiili eserlerini gözlerimiz
le görmemiz li2rmdı. 
Şimdi gözlerimiz bunu görüyor. 

llatayda bir Türk, umumi vali olmuş
tur. Diğer Türkler kaymakam, nahi
Ye müdürü gibi vazifelere geçmişler
dir. Fransızlar her memleketin ancak 
çokluk tarafından idare edileceği ve 
azlıklann ona tabi olması esasını ni
hayet kabul, takdir ve ilin etmi§ler
dir. Yani azlıkları birle§tirerek, suni 
•urette çoğaltarak, buna kal'fı Türk 
twdrhıfunu dahtank. taıtvik tedbirJe
t'Okltak yaratmak ve 'Hatayın Tfirl&: 
t1ıhuau boğmak ılyueti tufiyeye 
lliraınııtır. 

B 11 neticeye her feyden evvel 
banş namına n Türk - Fran

aıı dostluğu namına sevinmek lizım
dır. Türk diplomasisi, Türk rejimi, 
Yeni ve büyük bir zafer kazanmıştır. 
li'akat bu zafer Fransaya karşı değil
dir. s~ banş diplomasisine yakışan 
berrak usullerin eski ve gizli diplo
l'llasi oyunlarına, aklın vehme kar~ 
bir galebesidir. 

Biz hiçbir zaman Fransaya bir nü
fuz ve menfaat rakibi gözüyle ba.k
llladık. Fransanın hakiki menfaatle
rini daiına kendi menfaatlerimizle 
bir gördük Zamanlar oldu ki Türk -
~ansız dostluğunu korumak maksa
dile Türkiye tek başına ve Fransaya 
l'ağnıen çalıştı. Gazetelerimiz, vehme 
\re entrikaya dayanan bir siyaset u
aulü hakkında en acı sözleri yazdık
ları zaman Türk - Fransız dostluğu
rıun icaplanna ve hatta Fransanın Ya 
~ ~arktaki hakiki menfaatlerine en 

UyUk hizmetleri ediyorlardı. 
Sabrımızın tükendiği zamanlar ol

du. liataya girmek, Cenevre anlaş
~ası~ın . icap ettirdiği idare tarzını 
endı elımizle kurmak ve çekilmek 

Y~lunda bir hareket, zaruret gibi gö
~üyordu. Bunu yapsak bütün ilem 
~e hak verecekti. 
~Buna rağmen kendimizi tuttuk. 

~llkü gözümüz önünde muayyen me 
~lelere ait menfaatlerimizden daha 

tüa tuttuğumuz bir prensip duru
i0rdu. Bu prensip, her türlü ihtilaf
'll.a.rın kuvvetle ve şiddetle değil, ko
h U§rna ve anlaşma yoluyla ve gönül 
t·O§luğu ile halledilmesinden ibaret-
ır. 

T ürk diplomasisi daima mukad
tı~ des bir anane diye kabul et
lü l .~u esasa, Hatay ihtilafının tür
aadıUrlü karışık, acı, sabır tüketici 
h.. alarında bile sadık ve bağlı kal
-t!§tır. 

F ransa ile nihayet anlaşma yo
)'llse _ıuy~a varılan netice, barış si
l'\ıh tinın ıstikrarsızlığa, realist bir 
ha un vehim ve entiri.kalara !a~ 
yJ1tlı ve şerefli bir galebesidir. :Sız 

ın bir . . t ·1 ~a. mazıyı amamı e unutmı-

Ve anlaşma yoluyla varılan bu 
(Arkası: Sayfa 4, sQtun. 4 de] 

:Antaliya, 1 O CT AN Muliabirinden) - Hatayda ge· 
niı idari değiıiklik devam etmektedir. lılerin baıına 
halkın itimadını kaıanmıı namuslu ıahsiyetler geti· 
rilmektedir. 

Garonun çapulculara dağıttığı si
lahlar da tamamen toplatılmış, tah
rikçi Elliva ve Elurube gazeteleri 
kapatılmıştır. 

Sabık delegenin avenesi Halaydan 
kaçmıştır. Binbaşı Kole, Garonun is
tıhbarat zabitini, dahiliye müdürü
nü, hususi sekreterini, zabıta servisi 
şefini ve kadın daktiloları istifaya 
mecbur tutmuştur. Bunlar derhal 
Halaydan ayrılmışlardır. Hataylı di
ye Suriyeden sevkedilenler de Hatay 
dışarısına çıkarılmaktadırlar. 

Tethiş altında yapılan intihap ka
yıtlan hiikümsüz sayılmıştır. 
yıtlar yeniden yapılacaktır. 

Ka-

Kuvvetle deveran eden bir şayia

ya göre Suriye yüksek komiseri Kont 

N6«f PJ,11'Yı~~tüsmfs~f$n'ri~ P~~~ 
hariciyesinden diğer bir zat ta Hatay 
delegeliğine tayin edilecektir. 

Suriye VU~k K ı ıriseri 

Kont d(' Mı.rtcl 

Dün Şamda galeyanlar olmuş ve 
• halk nezaret binalarının önünde top 

... !anarak: ... 
[Arkası: Sayfa 10, siltun t!I da] 

Amerika Büyük Elçisi Dün 
Türk Gençlerine Dedi ki: 

Ümit Ederim ki Kolejde 
Okumak, Türlüğünüzü 
Zafa Uğratmamıştır 
Her §eyden evvel iyi Türle olmalc •.• Birleıilc 'Amerika 

Devletleri Büyüle Elçisi B. Malcmürey, dün Roberf Kol· 
lejin yeni mezunlarına bu tavsiyede bulunmuıtur. 
Büyük Elçinin , Robert Kollejin 

yetmiş beşinci yılına ait diploma tev 
zii merasiminde söylediği nutkun 
dikkate değer tarafları vardır. B. 
Makmürey şöyle demiştir: 

''lki sene evvel yine burada bir 
nutuk söyledim. O zaman Türkiycye 
yeni gelmiştim. Türk milletinin kar
şısında bulunan meseleleri şöyle tav
sü ettim: Eski bir memleketi yeni 
bir milletin ihtiyaçlarına uygun bir 
mevkie yükseltmek ... 

Bir senedenberi buradan uzak kal
dım. Hükumetim bana şöyle bir va
zife verdi: 

Amerika ile Filipin arasında yarın 
kurulacak iktısadi münasebetler hak 
kında bir rapor hazırlamak ... 

Filipini kırk sene evvel İspanyol 
harbi neticesinde aldık. O zamandan 

beri şu münakaşanın arkası kesilme 
di: Filipin, Amerikanın müstemleke 
şeklinde bir parçası mı, yoksa bir 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 2 de] 
Aınerka Bilyilk Elçisinin diliı 

alınmış bir resmi 

Çırağan Sarayında 28 Yll i 

arın Başlıyoruz 
1 

Kıymetli Binicilerimize 
Dün Mükifatları Verildi 

l\fussolini Komada binicilerimizin zaferinden sonra milli marşımızı dinlerken 

A vrupadan zaferlerle dönen süvari 1000 lirayı vermiştir. Süvarilerimiz " "'""..,.,,..,.. ' '" " "'") 
!erimize dün sabah binıcilik okulunda bu mükafata teşekkür etmişlerdir. Sa f .ııı 

"' Roma ve Varcova Mü· ,. merasimle mi.ikafatları verilmiştir. bahleyin yapılan bu toplantı samim: ~ s -
Merasimde İstanbul komutanı korge- bir hava içerisinde bir müddet devam ~ sabakalarına a it elde ; 
neral Halis Biyıkday, d iğer General etmiş, bundan sonra süvarilerimiz ev ~ -
ve komutanlar hazır bulunmuşlardır. lerine giderek istirahat etmişlerdir. ~ ettiğimiz §ayanı dikka t ~ 
Saat 9 da Kor komutan Halis Bıyık- SüvarilerJmizJn kazan:'tıklan Polon- ; fotoğrafları 6 ncı say• ~ 
day, süvarilere hitaben birkaç söz ya kupası da dün gümrükten çıkarı-

famızda bulacaksınız. söylemit ve kendilerine Cümhuriyet larak mektebe getirilmiştir. Muss~ t 
YT- lJ, :OnaHnt ~""'""•nrt~u .. tAh<ti~ odHorı.. (AT~l~ Sayb s. sütun 2 de) ......,..,~"""""' """"" 

Ostündağ11i Keyfi 
Bir Hareketi 

Gazetemiz Umuma 'Ait 
Bir Vazifeyi Görmek 
imkanından Mahrum 

Edilmiıtir 

H'!-rici Borçlarımızı 
Mal ile Odeyeceğiz 

Maliye Vekili Fuat Ağrallnın, Türkiyenin 

Mali Siyaseti Hakkında Mühim Beyanatı 
Paris, 10 (A.A.) - Aians Ekonomik e Financie, Tür· 

kiye Servisi Direktörüne, Türkiye Maliye Vekili Fuat 
Ağrah'nın yaptığı beyanat. neıretmektedir. 8. Fuat 
Ağrah, muharririn muhtelif suallerine cevaben ıu be· 
yanatta bulunmuıtur: 

"- 1938 bütçesi Türkiye Cümhu- ce, mütevazin olmak ve koruyucu, 
riyetinin 15 inci bütçesidir. Cümhu- kurucu ve verici işlere her sene bir 

• ~ ...... ........__,. riyetin bütçelerinin bariz vasfı, Ke- evvelkine nisbetle daha fazla hisse 
=== = ========== mal Atatürkün direktifleri mucibin ayırmaktır. Arkası: Sayfa ıo, sütun ı de 

İstanbul belediyesinin yolsuz 
luklarına dair neşriyatımız ara
sında bir nokta üzerinde pek çok 
durmak zaruretini duyduk: Bu 
da Muhiddin Üstündağın İstan • 
b ul Belediyesini şahsi bir çiftlik 
sandığını gösteren keyfi telakki 
leri ve hareketleridir. 

[Arkası: Sayfa 10, sntun 3 de] 

·Esrarengiz 
Bir Cinayet 

Bir Adamı Öldürereli 
Cesedini Hacıosman 

Bayırına Attllar 
Dün sabah saat 9 r:ıddelerinde Ha 

cı Osman bayın civarında dolaşnıak 
ta olan bekçi Hüseyin, meşhur bü
yük çınar ağacının 50 metre kadar 
sağında bir hendek içinde bir ada -
mın yatmakta olduğunu görmüştür. 

Bekçi, adamın başında kan lekesi 
görünce derhal bu civarda bulunan 
Derbent karakolu kumandanı İbra
him onbaşıya haber vermiş. İbrahim 
onbaşı hadise yerine gelmiş ve Hen
dek içinde yatmakta olan adamın 

[Arkası: Sayfa 10, sntun 2 de] 

Baıvekil Geliyor 
Ankara 10 (A.A.) - Başvekil Ce

lil Bayar, 19,50 trenine bağlanan hu 
susi vagonla İstanbula hareket etmiş 
ve istasyonda meclis reisi, vekiller, 
mebuslar, veklletler erkanı, general 
ler, milli bankalar direktörleri ve da 
ha birçok zevat tarafından uğurlan-

Sahur Sami Şahinin 
Otobüsüne Sahip Değil 
, Mahkeme Sabur Saminin Davasını Reddetti 

Mahkemede Okunan Mukavelenin Bir Hükmü: 
"Otobüsler Zarar da Etse, Sabur Sami 

Ayda Beı Yüz Lirasını Alacak .. 

mışlardır. Dünkü muhakem"de iki taraf vekilleri 1 (Yansı tn uncu sayfamızd•) 
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:fio. 81 Yaıan : M. SIFIR 

Borsada KöylüY ardım
cılar Buluyoruz 

Mudanyadaki kontrol işi yanm 
aatten fazla sürdü. İşi biten yol
cular üçer, beşer geliyor, trene bi
niyorlardı. Bizim Mustafa, Bursalı 
yağcı Ahmet isminde tanıştığı bir 
adam ile muhabbete başlamııtı. 

Tren kalktı. Bizim ahbaplann ge
-vezeliği de arttı. Yağcı Ahmet, bize 
hiç durmadan, işimize yarıyacak 

güzel havadisler veriyordu. 
- Şimdi Derbentten trene baş

~a kontrol zabitleri biner. Fakat 
~ok eziyet etmezler. Vesikaların ar 
kasındaki imzaya bakıp geçerler. 
:Sursada oteller serbeıt, amma sık 
sık kontrole gelirler. İlk aqauu 
Çavup bahşiş toka ettiniz mi her 
~ey tıkınnda gider, hangi otele 1· 
neceksiniz? 

laşınca ayağa kalktılar. Mustafa 
yavaşça: 

- Beyim, miljde, dedi. Kaynı -
mı buldum, ıetlrdlm işte.~ Bu sa
bah İnegölden gelmiş. Çoluk çocuk 
tan haber aldım. Hepsi iyilermiş. 

Bu teudüf beni çok aevindirdi. 
Gazinoda kimseler yoktu. Oturduk. 
Serbest gürüşebiliyorduk. İnegöl
lü Ahmet, eniftesi Mustafayı bir )o. 

lına bile hata getirmeden İnegöle 
götürüp getirmeyi üzerine alıy1>r
du. Mustafa ona hakikati gizlemif
tL. )Jımet sözüne devam ediyor
du: 

Makara ~ Nejat 

Küçük Bir Çocuk 
Pencereden 

BELEDİYEDE: 

Haliç Şirketi 
Hakkında Bir 
Karar Verilecek 

MOTEFERRIK : 

Merinosu yakında 
Yurdumuzda 
Yetiştireceğiz 

Haliç Şirketi hiuedarlan bir kısmı Yerli koyunlanmızı merinos cinsi-
Belediye ile anlapnak, diler kısmı tir ne çevirmek ifini üzerine almlf olan 
keti tekrar ele ıeçirmek Ü7.ere ikiye mütehassıs Baron Fon Çeto ,ehri • 
ayrılmışlardı. mize gelmiştir. 

Her iki zümreye mensup olanların Baron Fon Çeto kendisile görüfen 

11. 6 - 938 

ı-· .. ·········-·--·-·-.. --···········ı 
ı Ankaradan 1 
l2elefon ve Telgrafla ...... J 
. ismet lnönünün 

Sıhhati 
Ankara 10 (TAN munabiriden)

General hmet İnönü11ün !ıhhztı, giin
den güne iyiliğe doğ. u ~:tmei<t .. dir. 
Tanınmı~ dokto'"lar~mız.l.an Tevfik 
Sağlam, operatör M . .ı{ emal, Dr. Ze
ki, ve Ni.i:nune hash~ant>si ~3ktPri
yoloji mükbusıs: Ali 'Kurur Ge ... e:-a
lin tedavis\yle yalundl'n ıı 1 ik.1da,. ol
maktadır 

Denizaltı Sınlflna 

Verilecek Zamlar müme.ılleri Belediye reisiyle temas bir muharririmize demiftir ki: 
etmişler, neticede tirketin tasfiye e- - Türkiyenin Merinos sanayilne 
dilmesi ve Haliç muvakkat idaresinin lazım olan yünü pek yakın bir za-
tamamile Belediyeye geçmesi husu- manda kamilen memleket dahilinden Ankara 10 (TAN muhabirinden) -
ıunda mutabık kalmıtlardır. temin etmek mümkün olacaktır. İki Denizaltı sınıf mensuplarına verilen 

Bunun üzerine Belediye Şirketin senelik tecrübe ve siyimiz neticesin zamlar ve ta:mıinler h:ıkkmdaki ka 
hukuki vaziyetinin süratle tesblt e- de iki Jenerasyon yetiştirdik. Bur- nun liyihası encümenlerden geçerek 
dilmesi için lktısat Veklletine müra sa ve Balıkesir vilayetleri iklimleri- Meclise ıcldl. Bu Jlyihaya ıöre: 
caat eylemiştir. nin bu hayvanın yetişip üremesi için Denizaltı kurs talebelerinden, Kur-

Belediye, şirketin bütün tesisatına pek elverişli olduğu kanaaUne erdik. su bitirip te diploma alan denizaltı sil 
hurda bir halde el konduğunu, evvel- 'tl'ç sene evvel Almanyadan 500 Me bay, Gedikli erbat ve eratına hizmet 
ce vapurlarda yapılan tamiratın kafi rinos koyunu alınmıştı. Bunlımn hi<: seneleri itibarile her ay deniz altu·ı· 
gelmediği gibi iskelelerin de esaslı ta birinin kılı bile ziyan olmuş değildir. 

lık zammı verilir. 

- Hangi otelde yer bulursak o
raya .. 

- Osmaniye oteli iyidir, rahat 
edersiniz. 

- Hiç merak etme, beyim, ya
nn Çal'flmba. Buradan çıkanz. Pa
zar veya pazartesi sabahı burada
yız. Kuzum beyim, müsaade ette 
çoluğunu çocuğunu bünya gözü ile 
bir defa daha görsün. 

- Yollardan bu kadar emin mt
ıin? 

mire ihtiyacı bulunduğunu, fakat ida Yetiştirdiklerimiz de bunlara iltihak 
Mehmet Papda Tafdlrek çepne so reye hukukan vaz'ıyet etmeden daha etti. Türkiyenin A vusturalya ve İngil 

kağında 3 numaralı evin üçüncü ka- ziyade masrafa girişemiyeceğini de i- tereden getirttiği Merinos yünü her se 
tında oturan Sular İdaresi memurla lave eylemiştir. Haliç Şirketi hakkın ne biraz daha azala azala sıfıra vara

Düştü, Oldü Deniz altıcılık zamlarının üçi\ncil 
hizmet senesinden itibaren fazlalaıtı
nlmuı, denizaltı sınıfında ilk iki se· 
nelik hizmetin bitmesini takip eden 
malı yılın başından itibnren hatlar. 

- Bizlm tnegöllülerden kimseyi 
gördüğün var mı? 

- Benim gldlp geldiğim yollar
dan iki kifl değil, iki yüz kişi bile 
gider, gelir. Dedim ya, bana inanı
nız. 

nndan Muıtafa Arifin 3 yqındaki oğ da bugünl•rde katı bir karar verile- caktır. 
lu Kaya, pencerenin önünde oynar- celi zannedllmektedir. 500 • 1300 ıene evvel Anadoluda 

Deniza\h sınıfı talebelerine dalış 
tarihine kadar her ay yirmi lira tah· 
sisat verilir. - Çok, her gün .• Gizli gizli gi

dip geliyorlar. 

ken, muvazenesini kaybetmlf, soka- Vallnln Seya hati Merinos koyununun yaşamıı olduiu-
ta düşmüıtür. Kaya, atar surette ya Geri Kaldı na emin bulunuyoruz. Bu hayvanın 

- Amma yaptın ha! Yunanlılar 
görmüyor mu onlan? 

Yollan tarif etti ve her hususta is 
tifadeli malümat verdi. 

ralanmıı, hutaneye kaldınbrken Vali ve Belediye Reisi Muhittin 'Os ilk ve eski vatanı bugün de ayni aa-
yolda ölmüştür. tündal Atına Payitaht Nazın tarafın- havetle onu belliyor. Bir vakitler na 

Yedek kadroııundakl deııi7.altıcılar da 
denizaltı ıemilerinde bilfiil çalıştık
lan veya her altı ayda en az on bet 
saat dah! yaptıklan takdirde bu zam 
lantan istifade ederler. 

(Devamı var) 

BITLISTE: 

Kamyon Devrildi 
10 ölü, 11 
Yaralı Var 

- Uludağın üstündeki yollarda 
onlann işleri ne ki? Oralarda pa· 
buç pahalı. Çeteler onlara kan kus
turuyorlar. Yirmi gün evvel ben bi 
1~ bir de~a bu yollardan İnegöle gi
dıp geldım. Bütün İnegöllüler ve 
Çolak İbrahim Beyin çeteleri hep 
d~ğ yollarından gidip geliyorlar. 
hır hafta evvel kayının Ahmet te 
Bursada idi. Çok sık gidip geliyor. 
Belki yine Bursadadır. Geçenler
de: "Göreceğimiz geldi Mustafa- Bitlis, (TAN) - Diyarbakırdan 
yı,, diyordu. Orhangazililerin ha- buraya gelirken uçuruma yuvarla
nına bak emi, belki bulursun. nan şoför Recebin idaresindeki kam 

yon yolcularından 10 kişinin öldü-
Derbent istasyonuna geldik. Söv Aünü bildirmiştim. Diğer 11 yolcu

lenildiği gibi hakikaten bir ka_ç ~: 4' muht.eW Yerlerinden dır ..su 
bit trene girdiler. "f;=.:ol:;,d.:a:::_b=a~şfı)Lıy.l!a~n~,.lre .... tteLeY~y..JlarUM.al&nV. Ldıklan anlaŞılmıştır. 
muayene Acemlere kadar sürdü. Kaza pek feci olmuştur, 1afsilatı şu
lataayondan bindiğimiz araba bi- dur: 
zi Osmaniye otelinin önünde in- Kamyon, Diyarbakırdan iki tonu 
dirdi. Nüfus kağıtlarımızı, seyahat mütecaviz yük ve 17 yolc'u ile burs.
vesikalanınızı, otel katibine ver - ya hareket etmiştir. Yolda, Ziyarat 
dik. Akşaın yemeğine çıktık. köyünde beş kadın yolcu daha almış 

Yemekte yine düşünceye daldım. tır. Buradan 13 kilometre uzaktaki 
Vagonda yağcı Ahmet bize hayli Hormus köyü civarında bir virajı dö 
ve istifadeli malWJıat vermişti. Yu· nerken, .,senin uçurum ve dere ci
nanlılann müdafaa hattının sağ ce- betinde yapılmış olan duvarı ansızın 
nahı gerisindeki köylere gidilecek çökmüş, kamyonun arka tekerlekle
yolların serbestliğini söylemişti. ri aşağıya doğru sarkmış, ön teker
Fakat, bu basit malt\mat ile yola lekler yukarıya kalkmıştır. Bu es
çıkamazdım. Daha doiru malt\mat nada yalnız bir yolcu, Muşta yeme
almak lizımdı. İstediiim bu ma- nici 17 yaıında Abdullah, kamyon
lümatı da, ancak oralardan Bursa- dan dağ cihetine atlıyarak kurtul
ya kömür ve odun getiren köylü- muş, diğer 21 yolcu, şoför ve kam
lerle tütün kaçakçılan verebilir- yonta beraber bir an içinde uçunıma 
lerdi. Mustafa vasıtasile böylele- ve dibindeki dereye yuvarlanmış
rini bulmak ve görüpnek lazımdı. tardır. 

Sabıkall llr Hırsız dan Atinaya çağınlmış, hükumetçe sıı.. İapanyaya hicret etmlt olan Me 
Tutuldu de kendisine bu hususta müsaade ve- rinos koytınunu eski vatanına iade et 

Nejat, diğer ismile NeCdet ismin- rilmiş idi. Evvelce 14 Haziranda Ati- mek ifinin bana verilmif olmuından 
deki sabıkalı çaldığı 8 kutu maka- naya hareket eylemesi kararlaştırıl- dolayı büyük memnuniyet duyuyor 
rayı satarken yakalanmıştır. Necde mıştı. Fakat payitaht nazırının bir ve işimde muvaffak olacağımı umu

tin Kadiköy ve civarinda yapılan müddet için istirahat eylemek üzere yorum. 
birçok hırsızlıklann faili olduğu anl:ı Atinadan ayrılacağı ve Üstündağın Madenlerlmlzde Ya pllacak 
şılmıştır. Necdetin çaldığı eşya mey- da buradaki işleri çok olduğu cihet- Tetklkler 
dana çıkarılarak sahiplerine veril- le bu seynhat şimdilik geri kalmıştır. Yurdumuzdaki madenleri makine-
miştir. · Okmeydanı lslah Edilecek leftirmek suretile onlann istihsal mik 

Sol Kolundan Yaraladllar Okmeydanının mühim bir kısmı- dannı yükseltmek ilzere İngiltere 
Büyiikderede Çarşıbaşında oturan nın Okspor sahası haline sokulması maden firketlerinden Meko memleke 

arabacı Recep, kardeşi Tahir ve Ta- bu suretle hem bu tarihi Türk spo- timize üç mühendis göndermiftir. 
birin kansı Safinaz bir alacak yüzün runun ihyası hem de meydanın can- Guverref, Bark~ ve Yinldm'ten 
den Dursun oğlu Mehmedi sol kolun lı ve eski haline getirilmesi karar- ibaret olan bu mühendisler burada 
da~dmır surette yaralamıı;:lardır. laştırılmıştır. Türk Ticaret Şirketi müdür mu.evini 

en et, :oeyogıu nasuımsme ıear- ne·t:;);cıiye'Dü mey an ıçın mevzu TilnmızFa goruşereJC meml~ allıı-
dınlarak tedavi altına alınmıştır .. bir imar projesi yapılması işini mü- linde yapacakları tetkik hakkında 
Recep, Tahir ve Safinaz adliyeye ve tehassıs Prosta havale eylemiştir. programlannı hazırlamıtlardır. 
rilmişlerdir. Prost süratle bir proje yapacak İlk merhale Zonguldak olacaktır. 

Bıçakla Yaraladı ve bu proje derhal tatbik olunacak- Ondan sonra sırasile Ereğli, Kozlu ma 
Kantarcılarda Mutasarrıf sokağın- tır. den havzaları ve memleket dahilinde 

da 3 numaralı diikkanda çalışan şe- l ek+aJ. Hanı da Yıkllıyor maden i~letme pllnına giren bütün 
kerci IInydar, başından yaralı oldu- tstimlaki biten Bektaş Hanının bo müesseseler tetkik edilecektir. 
ğu halde polise müracaat etmiş, ni • şaltılmuına baılanmıştır. Bu hanın Dün kendisile görüşen muharriri
§anlısı Zebranın eski dostu döşemeci yıktırılması Pazartesi günü bır mü~ mize Meko şirketinin mütehassıs mü 
Naci tarafından bıçakla başından ya- teahhide verilecektir. hendislerinden Yinkins fWtlan söyle-
ralandığını söylemiştir. Han gelecek haftadan itibaren yı- miştir: 

Haydar hastaneye kaldnlarak te kılacaktır. - Başta İngiltere olmak üzere 
davi altına alınmıı, Naci yakalana • Eminönü meydanının süratle açıl Fransanın, Belçikanm İspanyanın ma 
rak tahkikata ba!!lanmıştır. ması için istimlak muamelelerıne den sanayiini makineleftirmif ve bu 

Bir Beygir Yüzünden hız verilmiştir. itibarla bu işte tecrübesi olmuş bir 

Gece dalı, yapanlara aynca beher 
rece için stibaylara üçer. gediklilere 
ve erata birer lira verilir. 

Seyahat ve manevralarda 24 saat
ten kııa herhangi bir limana demirle 
meden ve sahildtın Uç milden daha a• 
çık ıulardakl gece "•ıı~lannın be
her ıecesi için ıübaylara beşer, Ge
dikli erba~lara ilçez ve erata birer bu 
çuk lira ıece dalıt parası verilir. 

Bu dah! zamanlan siibaylar içil' 
ayda kırk. gedikliler için 30, erat 1-
çnl 15 lirayı geçemez. 

Sütlücede Efendi sokağında 42 nu- Yeni Tramvay Tarifesi şirkete mensubuz. Her memleketin 
maralı evde oturan Halil oğlu MuS3 Belediyenin tepbbüsü ile Tram· maden istihsal işinde başta gelen bir 
Bekir isminde birine. beygirini so • vay Şirketi mevsim ihtiyacına göre ihtiyaç haline gelmiş olan makineleş
kaklarda ba~boş bırakmamasını söy yeni bir tramvay tarifesi hazırlamı- tirme işinin Türkiyede de tatbikı la-

Ankara, 10 (A.A.) - B. M. Mec:Jişi, 
bugün Hilmi Uranın ba~kanlığında 
yaptığı tot-lantıda askeri hnstaneler i· 
çin yetiıtirilecek hemşerılere, fabrik~ 
larda mesleki kur~lar açılnıasına, kati 
ticaret muahedeleri akdi için miiza· 
kereye baılanmış veya başlanacak 
devletlerle muvakkat tıcuret itilafları 
akdi için \•erilmiş olan salahiyetin tki 
yıl daha 11zatılmasına Türk - İsveç 
ticaret ve kllring anlaşmalanna ballı 
protokolda detlşlklik yapılmasına ve 
Türk • So,.yet ticaret muahedesinin 
15 inci maddesine ait olarak teati .,. 
dllmit bulunan notalarınmeriyeti hak 
kında kn vekilleri heyetince abD• 
mıt brann tasdikına dair kanun 1'· 
ylhalan ile mühendis ve mimarlara •· 
lt kanun l~yihası müzakere ve kabul 
edllmlttir. 

l l B ki Ya başıamı-+ı. zımdı. Tetkiklerimizin sonunda Anka 

Vakit erkendi. Mustafaya: Yolculardan Muştaki resmt inşa· 
em ş, e r aksi cevap verince ara- y• 

la Yenı. tarife du·· n tatbik mevkiine raya gidP.ceğiz. Ve raporumuzu· Lon-
nnda kavga çıkmıştır. Musa, eline geçirdiği biiyük bir taşla Bekiri ba- konulmuştur. dradaki şirket merkezine tevdi ede-

B. M. Mf'disl yine bu toplantıda set 
mayesinin tamamı devlet tarafında• 
verilmek ~uretilc kurulan iktısadf te 
,ekkilllerin teşklliıtı ilr idare ve 1118• 
rakabelerhıe tütün ve tütün inhisarı• 
na ait kanun llyibalr.nm da müzakr 

- Oğlum, dedim. Şimdi Çal'flY& atta çalıpnıya giden Izmirli altı ma· 
çık. Evveli kaynını ara. Bulamaz- ranıoz kamyonun altında kalarak 
san, İnegöllülerin oturduklan kah- hemen ölmüılerdlr. Dört kadın da 
velerde tanıdıklanndan kaçakçı- dereye düşmGı ve boğulmuşlardır. 
lık ve yahut kömürcülillc yapan - Kal 

şından ağır surette yaralamıştır. Şimdi bir de Pazar günleri için ceğiz. 
ayrı bir tarife yapılmaktadır. Her terakki hareketini büyük bir a-

l d 
an 11 yolcu da bir kısmı bacak-

ar an birini bul, bana getir. Fa-
kat dikkat et. Güvenilecek bir a- lan, bir kısmı da ayaklan kınlmak 
dam olsun ha! Ben de Eskişehir ha- suretiyle muhtelif yerlerinden ağır 
nına gidiyorum. Haydi göreyim se- surette yaralanmıılardır. Bunların 
ni, bir iş becer bakayım. tüyleri ürperten bağrışmaları etrafı 

sarmış, yetipn Jandarma yarablan 

Baıından Yaralandı * Şehrin muhtelif yerlerinde as- laka ile takip eden Türkiye ile, sıkı 
Fener caddesinde 218 numaralı i i · falta çevrilecek yolların yaptırılma- bir teşriki mesai zihn yet ıçnde, pek 

Saidin motör tamirhanesinde çalı • 
şan Şakir oğlu Ahmet, tamirhanenin 
üst katındaki odaya çıkarken düş • 
müş. başından ağır surette yaralan
mıştır. 

sı için dün bir münakasa açılmıştır. çok ve pek güzel işler göreceğimize e* Belediyenin muhtelif şubelerin min bulunuyoruz. 
de çalışan bütün toförler makine Müıt-aıar lurıaya Gitti 
müdürlüğü. bütün müstahdemler ve Elektrik Şirketinin devir ve teslim 
ameleler temizlik işleri müdürlüğü muamelesine devam edilmektedir. 

llsildetten Düıti emrine verilmltlerdir. Teftiş heyeti reisi Şefiğin riyasetinde 

re ve kabul etmiştir. 
B. M. Mf'.~llsi pazartesi gUniJ tek· 

rar toplanacaktır. 

(Ankara haberlerinin devalll' 
4 üncü aayfada) 

Yunan müdafaa hattının gerileri ve ölüleri toplayıp şehrlmize getir
ne düşen Aksu, Gözede, Alaçam miştir. 

köylülerinin Eskişehir hanına in- Bu korkunç kazadan sal salim 

Kuşdilinde Dere sokağında otu- ki heyet, Elektrik müdürlüğüne ta-
ran Cevat isminde bir genç, biaildet yaşlarmda l'.llna ilminde bir genç yin edileceği söylenen Telefon müdü 

1 Al 
kızla IOkak ortuJnda kavga etmiş -

e tıyol ağzından geçerken dÜflDÜf, rü Eminle birlikte dün de Metro han 

1 TAKViM ve HAVA] 

diklerini blliyor, köy ajalanndan 
bir çoklarını da tanıyordum. Doğ- kurtulan şoför Recep tevkif edilmit-

kolundan yaralanmıştır. tir. da çalışmışlardır Muamele bir hayli 
Kavpya, Elmanın kardeti Demir Sag· Ellnl Makineye kolaylanmış ve fabrikadan sonra ıe-

11 Haziran 1938 
CUMART ESi 

ruca bu hanın kahvesine gittim, ba tir. 
kındım. Tanıdığım kimse yoktu. 
Hancıya sordum. Gelenlerin gittik 
lerini ve kimse bulunmadığını ve 
yalnız Gözededen bir köylü oldu
ğunu söyledi ve k6ylilyil ,a.terdL 
Tanımıyordum. Bununla beraber 
görüştüm. İstediğim mahlmatı al· 
dım. Bu işte yardımını göreceğimi 
kuvvetle ümit ettiğim Gözedenin 
ağası Sadullah Efendi köyünde i
miş. Bu benim için ümitli ve kuv
vetli bir müjde idi. Çünkil bu ih· 
tiyann civar köyler üzerinde bil
yük bir nüfuzu oldufunu, hatı

nnın her tarafta aayıldıjını bilir • 
dim. 

Otele döndüğüm zaman, gazino
da Mustafanın bir köylü ile otur
duklannı gördüm. Mustafa yüzüme 
bakıp gülüyordu. Masalarına yak-

DENiZ ye LiMAN : 

Sus Vapuru 

Yakında Ge&yor 
Dentzbankın ikinci yeni vapuru 

Sua'un tesellüm muamelesi yapılmış 
tır. sus, yakında gelecektir. 

Trak vapuru on bet gündür miite-

madiyen çahftılı için mürettebat ve 

kaptanlar çok yorulmuftur. Bunun 

için ıemi dün istirahate ahnmıl ve 

Mudanya seferlerini ülken vapuru al 

mıştır. Trak bugün de iltlrahat ede

cek ve haf tada iki gün bu suretle 

iltlrahate alınacaktır. 

All ve anna1 Safiye de kanpnış. iş Kaptlrclı vazım ambalannın devri işi de bitiril 
Sam _ da bily(imilf, ve her üçü bir olup Hakkı miştir. 

a.,a deniz kenannda maki yı fena halde dövmüşler ve tatla ba 
8 ıncı ay 

ne ile odun kesen İsplro sa.ıı. elln"ın rd Geçen hafta şehrimize gelen Nafia Arabi: 1357 

Gün: 30 Hızır: 31 

Rumi 13~4 

Mayıs: 28 

12.1• 

s şından yaralamııla ır. bqpannalmı makineye kaptırmıs, S müsteşarı Arif te bazı teftişlerde bu- RebHllAhır: 10 

Cerrahna .. '---ıan-lne '--1..:ıı._, __ k Kafala n Çektlkte• onra lunmak üzere Bursaya gitmictir. an ö ~ .... .... -IUU".l.Ull"• Ah Akb l · -s unes: 4,28 - ğle: 
tedavi altına ahnmı-+ır. Şübü Akcan ve met 1 ıs- * Balkan memleketlerindeki ırk-.,. "nd n..ı k fadar bır" meyhancd" İkindi: 16.H - Akşam: 
KayınbaLaıını Yaraladı mı • l&A a c daşlarımızı yurdumuza ~etirtmek üze 

" kafalan tiltlilledikten sonra Tünel 1 k 1 1 l"k d d Yatsı : 21.42 - ims~k: 

19.40 

2.10 

Karagümrtikte Acıçeşme caddesin re yapı an onuşma ar a a a a ar ev 
de 31 numaralı evde oturan 

50 
tla civarından pçerlerken kavgaya tu- letlerin murahhaslan dün sabah Pe-

d berber ş b ka ya tUfl!luflardır. Her ikisi de yakalana rapalas oteline giderek Hasan Sakayı 
nn a a an ymbabuı 80 rak mahkem~ verilmişlerdir. ziyaret etmi• ve bir müddet konuş-
yaşlanndaki Mehmet Ali U. Hcana... * T .. , Ud otu ş 

7 . ~ .LllU• e ran macuncu era- 1 rd 
Salı;"i makula kollanndan yarala- fettln kendini bllmlyecek derecede '!!!m!!!u!!!ş!!!a!!!!!!!!!!ır!!!. !!!!!!!"!!!!!!!!1!!!!!!!91!!!!!-!l!!!IP.il!!!!lll!!W 

mış ır. aarhoı olmuı, yoldan ıeçenlere sar- lacak yüzünden Mehmet isminde hi
Yaralılar tedavi altına alınmıı, 1'l bntıhk ederken yakalanarak mahke rini bapndan yaralamıfbr. 

diseden 10nra kaçan berber Şaban ya meıJe nrilmlttlr. * Caialoflunda Kim a !!nstitÜlil 
kalanmıştır. * Hü inin id · Y ,. _. sey aresindekı gaz yük bodrum katında yangın çıkmıı, _.. 

uçl l lr Olmuılar ın araba Zeyrekte Abdullah lsmlnde büyiimeden söndijrülmüftlr. 
Küçükpazarda, Yaşar hanında otu birine çarparak ayağuıdan yarala • * Beyoğlunda Afyonkarahisarlı 

ran Hakkı isminde bir genç, Unkapa_ mıftu'. Mehmet oğlu Kadrinin ilzeri araştı-
nında Süpürgeci hanmda oturan J'r * Erenköyde oturan Tahsin, bira- nlmış, 75 gram esrar bulunmuıtur. 

-
YURTI' A HAVA V AZIYE1"1 . ., 
Yeşllk6y meteoroloji istasyonundan JI 

aan maldmıta 16re. J\ıva yurdun Karat 
niz kıyüannda bulutlu, ve mevzii yallf 1~ 
Trakya, Kocaeli ve orta Anadolu b6~" 
rinde az bulutlu, diter bölgelerinde ·~. 
ıecmlt. rüqlrlar dotu Anadoluda -ve ıtrd' 
radenlz kıyılarında ıarbl, diğer yerl .. 
wnwnlyetle timall istikametten orta ""~ .. 

esmiıtir. Dün tstanbulda ha\•&, e 11 
lel"iyetle fazla bulutlu geçmlt, rüzıı:Ar şlrY''ıt 
,.rtdden 11nlyede 11-7 metre süratle etrr' 
tir. Saat 14 te hava tazyiki 781,9 milin;::: 
leli. Suhunet en )illuıek 24.2 ve en d 
15.8 aantigrat kaydedilmiştir. 

I 
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Lakin Çifayda ! 
ctzan: ômer Rıza DOCRU L 
ı 

d" 5Panya hadiseleri yeniden, bütün 

1 llııya gnzete1crinde en mühim mese
e llıevk .. · 

111 , ıını kazandı. Sebebi Franko 
h lYnrelcrinin lngiliz yük gemilerini 
~ltıbnJarnağa devam etmeleri, diğer 
tı taftnn dn Fransa hududu üzerinde 

11
;arak Fran a topraklarına bombalar 

t rtıalnrıdrıdır. Frnsa hükumeti vazi
~t karşı ında en kati tedbirleri al
t ş, hududuna tayyareler ve tayya-

Fransa 

Hududu 
~"-,.._,_,,....rom~,...~~....,._,..._,.~ . ._ 

~ BUDAPEŞTEDE 

Kati Tedbirler Alıyor l 

Geçen Tayyareler 
Hemen Düşürülecek 

............................. 1 
MEŞHUR LINDBERG J Yazan: B. FELEK 

BR(TANY ADA.. i Ya7. günlerinin pek bunaltıcı sıcak
ları ensemize binmeden Anadolu ya-

.V. ka~nnda gezintiler yapıyorum. 
İki üç gün evvel de Biiyük Çamlı

ca tepesine çıktım. Bilirsiniz ki; bu
rası İstanbulun değil, dünyanın en gü
zel yeridir. Bu güzelliği ifade için 
uzun U7.adıya edebi~·at yapmıya, ter 
ve mürekkep dökmeye lilzum yoktur. 
Çünkü ne yapılsa hakiki güzellikten 
çok zayıf olur. İyisi mi kalemi bir ta-

't
e batnryalan göndermiş ve tecavü
e c·· 

lı 
1 

Uret edecek tayyarelere karşı der-
tııı ;nrekcte geçmeyi kararlaştırmış
! r. ngiltere hükfımeti de, yük gemi-
erinin h b d d . t' . . tes· om ar ıman an sıyane ı ıçın 
t ır)j tedbirler dii ünmektcdirEsasen 
~lllkist1erin açık şehirleri kasıp ka
hu ~rcnsına bombardıman etmeleri 
h· tiin insanlıl:rın vicdanını ilrperttiği 
tr sırad b h.d. 1 · b. ·b· · · ~ a u n ıse erın ırı ırını ta 
t~trnesi, hissolunan endişeleri art
ı_ § bulunuyor. Bugünkü telgraf
'<l:ta g .. 
b ore Alman gazetelerinden biri, 
~ l:tseionanın İtnlvan leJ'yonu ta'-'"a-
'tti) • ~ . "" 
d. erı tarafından bombardımanına 
~lir tafsilıit· \•ermekte ve Frankistler 
~hına son hadiselere amil olanla
bıss İt~lyan tayyarecileri olduklannı 
d'· ettırerek bu yüzden ~on günlerde 
tıı~elrneye yüz tutan İngiliz - İtalyan 
ih~llnsebetlerinin yeniden bozulması 
•ınalinden bahsetmektedir. 

...... 
~ rankistlerc gelince, Cümhuriyet 
~llYasına yük götürmeyi bir nevi 
tıı· anlık saymakta olduklarını gizle 
~~Yor ve yabancı gemileri bombardı
lil:~ ethlckte haklı olduklarını ileri 

ll~·odar 
ı . 
~5Panyada küçiik bir umumi harp 
lltt~ edegelmekte olduğundan karı 
~d'.ga sebep olacak herhangi yeni 
~t •sc, ortalığa birden bire korku sa
lııaar: ve bütün alakadarlar kanlı bir 
>oreleraya sürüklenmekten endi/le edi 

ıır. 

~it k' . w ~ e ıın son htıdıseler de aşagı yu-
bttd 8Yni korku \ 'e endişe havasını 

\ı l!llbire ynratmı tır. 
~'~a ile İtah·a arasındaki müza

, ~I ~1\\slıı ~ft 1 "-:dİ -.d ı htt:litt 
'1t:kllıanın ayni mesele yüziinden 
\h 1 edilemediğini hatırlarsak yeni 
i. r?nlar doğması ihtimal kendiligwin 
,:ı a 'kA ~t 1 ar olur. Bu buhranların ne-
'°~ Sebebiyet ''ereceğini kestirmek 
'i h~ değildir. Belki bu buhranlar ye 
~~r harbe sebep olmaz, fakat mu
-ııı ~k olan birşcy varsa, hu buhra-
• sınirl . b w 
'it, erı ozacagı ve yıpratacağı-

~~r· 
~Filistin arcuında: 
el! ----- -

' Çenforde Ji'ilistindcki İngiliz rna-
\ı~lıtıın Suriyedeki Fransız maka
\ f.'~~n sızlandıklannı kaydetmiş
'il' 

1Iıstindeki İngiliz makamları, 
~ld eden Filistine silah ve çeteci ka 
~ ... •ğından şikôyet ediyor, \'e Fran 
· "•ak 1 ıııllı llhlnhnın bu kaçakçılığa ma-
~~t ayı temin edecek tedbirleri al
·~\t: İci~ ~österdiklerini anlatarak 
't 113' ngıhz • Fransı7. işberaberliği 
1. ~tı~ltn düşmediğini söylüyorlardı. 
"il bı 

1
ra gazeteleri tarafından \'eri-

t! a uınat ·· t ·ı h · · 
4 
• f-'t a gore ngı tere arıcıye 

~·t~ ansa. harici:resine müracaat e
l lllıli:~r~yede ikamet eden Filistin 
~ı· hısun" · · d'k ı c un mesaı ıne nazarı ı 
h. elbet . . 
~ ır ınıştır. Londra gazeteler-

t,~~ ~c Filistin başmiiftüsü Orta 
'l~da cnılcketlcrinde n Şimali Af-
1 

1lttj Sok geniş bir propaganda fa-
QI ile · • 

~ ÇARPIŞMALAR 
~ Budape§te, 10 (A.A) - !>tin ~ 
~ ak§am Bvdapeşte meydanıuda ~ 
~ takriben 30 Nazi ile 30 amele ~ 
~ kavga etm~lerdir. Polis müda- ~ 
~ hale ederek kavga edenlerı so- ~ 

~ 
palarla dağıtm~tır. ikisi ağır ol ~ 
mak üzere 5 ki§i yaralann:ıştır. 

.l'Yf1',._~"--"'r-....o~r~r ~........,r-....o~r~-~-

Çin Murahhası 
M. Cemiyetine Yeni 

Bir Nota Verdi 
Yan9tse Nefirinden Doğan 
ihtilaf Çıkmaza Girdi ! .. 
Nevyork, 10 (Hususi - Uzak 

Şarktan verilen malumata göre, 
Japon tayyareleri Kantonu bom
bardnnana devam ediyor. Japon 
tayyareleri tehir üzerinde saat
Jerce uçmu9, sonra birkaç bom
ba atmı9tır. Anlatılan maksat 
,ehir halkını daimi endite içinde 
y~abnaktır. 

Japon kuvvetlerinin Şengşov civa
rında bulundukları ve taarruza hazır 
lanmakta oldukları bildıdlmektedir. 

Şengşovun cenubunda şimendifer hat 
tı birkac; yerinden kesılıniştir. 

Y angt•e nehrinden 
. Jo v an ihtilal 
ırcuısuu,r, ... \ u ... ~., - ..:>dıaıııyettar 

bir membadan öğrenilciiğine göre, 
Yangse nehrinin ecnebı ticaret gemi
lerine açılması için İngı!ız!erle Japon 
lar arasında mahallinde yapılan mü
zakereler bir çıkmaza snpmıştır. Ja
ponlar, nehrin ecnebi gemilerine açıl 
ması teklifini reddetmektedirler. Tok 
yoda Japon ticaret gemileri harp mal 
zemesi taşımakla meşgul olduğu için 
Yangşenin açılması neL~esinde ecne
bi gemilerinin Japonları tamamil~ 
mahrum edecek şekilde bütün tıcaro? 
ti ele almalarından korkulmaktadır 
Söylendiğine göre, Japo:ıların uyuş
mamalarının hakiki sel-ı'!M budur. 

Çinin Milletler Cemiyetine 
verdiği yeni nota 

Cenevre, 10 (A.A .)- Dnimi Çin mu 
rahhası, Hoo, Milletler Cemiyeti u
mumi katibi Avenol'a bir nota veı·
miştir. Notada Japon seferberlik ka· 
nununun Cemiyet mukavelenamesi
nin hilafına olarak mand~ altınd& bu 
lunan Mareşal ve Karoh!"a adalarına 
da tatbik edildiği bildirılmektcdir. 

YugoslavMüslümanları 

Dini Şefi, Vazifesine 

Merasimle Başladı 
t lo C•rışmiş bulunuyor. Fa.kat 
~u lldra . 
•ı "titn. gnzetesıne göre: "Fransız 
"lııı ··ıatı 

ıı s • gelecek sene manda idare-
ijlt 011 bul ·· · · iti ccilcr· mnsı uzerıne Surıye 

~it, hrı ı/e aralarının bozulmaması 
1lt h § l'llUftiiye kar ·ı hiç bir hare

! ~~ llltınınamnktadır." 
ııı~:ı.' llıUfttin" h d f" F'l' t .. "'~ •. · un e e ı, ı ı~tindeki 
•t "1l·a · ~ t ~·r~ setıni yıkmak olduğuna 
>~t dan •zların buna kar ı mü~arna 

ııdl!11 k "rannınlnrı İngilizlerin gö
ltil'a~ açınanınkta ve bu şikayetli 

Sebebiyet ,·ermektedir. 

~ 
ı- ~ltkalade ll!tima 

cı,. 3' 
~ oua 
~~~eıt l ıo ( A .A) - Parlamento 
'':'-e ı. ,a ~ı haf ta sürecek olan feı;
•re "l1' tçt' 

Belgrad, J O !AA. .} - Diin Sar•ıvbos 
nada Yug~lavyadaki miislümanİarın 
dini şefi rcisülül~ma Spnho Feh!m, 
vazifesine merasimle bnşlamı~tır . Me 
rasime Yugoslavy;.nır her tarafından 
ve bilhass'l. eski 8osnah ·~rsek ve eı?

nubi Sırbistandan gelen !>5,00C! kişi i
le Kral namına Ge:ner~l Kuliç miına· 
kalat nazırı Mehmet Spaho, Adhye 
Nazın Simonoviç, Sara,,ıbı>snaııın vr
todoks me~ ropolidı Mor.senyör .Piyer, 
Yahudi cemaatinin mümessili Haham 
Levi ve dığer birc.:ık zevat iştirak et
mi lerdir. Merasl:ne Krai namına Spa 
hoyu Yugoslavya reisüh.ile~alığına tıı 
yin eden Kral nivcıbetinin kararname 
si okunmakla başlannıı~tır. 

lı. • bııg .. ıma devresine girmek 
tçıi'llıa Un saaı 11 de açılacaktır. 

Q loct.? ı...-devresi esna.•anda Va,·~o-
~ ı l\.T k ~ 'ti fehi,.zea . ova, Lvov, Poznan ve 

>1 • ı'irı, 't rtnde yapılacak olan 
'ıı Q~cı1ııcı;1tt~i ve belediye ml'clıs 

ltıı.lt 1>1-o~ı için yeni bir intihaba: 
Jeri hazırlanacaktır. 

Bu münasebetle yeni reis, söylE>diği 
nutukta müslüman cemaatinin yeni 
reisi intihabından dolayı ~rala Vf" kra 
liyet niyabet meclisine teşekkur et
miş ve bir müslümanın vatanını çok 
sevmesi lazımgeldiğini kaydedE:rek 
Yugoslavyadaki müslümaı1ların ainle 
rine tam bir serbestlikle bağlı kalabi 
leceklerini ilave eylemiştir. 

frankistler Barselon, Alikant ve Diğer 
Bazı Sehirleri Yine Bombaladılar ! 

• rafa atıp bir otomobile atlamalı \'e 
tepeye çıkmalı. 

Ben de öyle yaptım. Yaptım amma 

londra, 10 lHususiJ - Fransa Ba§vekili Daladye 
bugün Parlômentoda beyanatta bulunarak hudut üze
rindeki tayyare bataryalarına, hududu ge~en her tay
yarenin imhası için emirler verildiğini bifdirmi§fir. 

o giizel manzaranın yanıbaşında gö
zY,me ili~en birşey sinirime dokundu. 
O cennet gibi yerde bir cehennem a
zabı çektim. 

Kısaca söyliycylm: 
Tepeye çıktık. Eski bir konak mer 

diveninin tahta korkuluklarile çev
rilmiş olan "nynkbastı" sahasına gir 
diğimiz i~in bez ceketli ve perişan 
saçlı bir garson yanımıza geldi. Sa
bah kahvaltısından sonra gittiğim.iz 
bu yerde en büyük zevkle alınacak 
şey gerçi hava idi. Lfıkin kahvede· 
ki levhalar burada "istihliık" in mec 
huri olduğunu gösterdiğinden en za
rarsız şeydir, hatta faydalıdır diye 
birer lokum ı~marladık. Fincanı kı
rılmış bir küçük tabnk içinde knğıt
lara sarılı üç biçare lokum ve beyaz 
renk bir sirke şişesi içinde su, üç to 
yere düşünce kınlmıyan bardak, sar
sak bir tahta masanın ilstüne dizildi, 
lokumları yedik ve üzerine her biri
miz birer parmak su içtik. Kahveci
)i çağırdım, bir lira verdim. tistünü 
aldıktan onra hesaba aklım ermedi, 
~~· Bana şu cevabı ''erdi: 

iSPANYA HADiSELERi KARŞISINDA GAZETELER. 
Bugün bütün Avrupa gazetelerini metgul eden en mühim me

ıele ispanya meselesidir. franki sl ispanyanın İngiliz gemilerine 
kartı hareketini, lngiltere--ltaiy a anla~masını tehlikeye koyacak 
mahiyette sayanlar çoktur. 

f 

Roma gazeteleri İngiliz yiik gemi
lerinin bombalanması yüzünden İngi 
liz siyasetinin değişmiyeceği ümidi 
ni izhar etmektedir. Bunlara göre İn 
giliz - İtalyan itilnfının düşmanları 
fırsatı ganimet bileceklerdir. 

Paris gazeteleri İspanya ve Çinde 
yapılan bombardımanlardan infial 
ile bahsetmektedir . 

Order gazetesi şöyle yazıyor: 
"Bu tarzda hareketlerle dehşet 

salmak suretile harbe niha~·et ve· 
rilmeı;i istihdaf edildiğini iddia et 
mt"k korkunç bir şeydir. Bu facia
ların önünü almak için her tedbir 
alınmalıdır. Taarruza uğrıyan me 
deniyettir.,, 

Ouvre şöyle diyor: 
"Dün Hariciye Nezaretine bildiri

len Çamberlaynin son tasavvuru, a
çık şehirlerin ve bazı memleketlerin 
kara sularında bulunan vapurların 

hombardımanına mani olmak fikrini 
rııncı 1:: l\C\U\lt t:LLınm:ınen "luııretıır. 

Çamberlaynin vakit kazanmasına 
imkan verecek surette Hitlerin beya 
natta bulunmasını temin etmesi için 
derhal Berline hareket edec<.>k olan 
Londonderry'ye talimat verilmiştir. 

Taymis gazetesi, İngiliz hükiırr..eti
nin tehlike mıntakasınJa giden tica
ret gemilerinin mcsuliyt:tini kendi u~ 
tüne almı~ bulunduğunu söylemekte . 
dir. 

Deyli Herald, hükumetin bu mesc.·· 
lede şimdiye kadc.r herhangi bir ka
rar almamış olmasını ~il!detle tenkıt 
eylemektedir. 

Alikante yine bombalaııdt 
Alikante 10 (A.A.) - Evvelki 

akam bir Frankist deniz tayyare 
si, Alikante üzerine yeniden bir ta 
kım akınlar yapını hr. Tayyare, 
limana ağır bombalar atmış ve ev • 

velce hasara utrrıynn Thorplaven i~ 
mindeki İngiliz gemisine de yeni
den bir bomba isabet etmiştir. 
Gandia'nın bombardımanı 

Valans, 10 (A.A.) - Gandia bu
gün iki kere Frankist tayyareleri ta 
rafından bombardıman edilmiştir. 

l•panyol ~anat eserleri Franıaya 
naklediliyor 

Paris, 10 (A.A.) - Resmi gazete, 
İspanyol sanat eserlerinin dahili harp 
tehlikelerinden korunması maksadi
le muvakkat bir zaman için Fransa
ya nakli imkanları hakkında Haricı 
ye Nazırı B. Bonenin bir beyanatını 
neşretmektedir. Barselon hükumeti 

/ 
~ ~. . 
ı Sen :..._ Hrieuc (Britnnya) 10 1 

( A.A) - Lindberg, ?.cvcesi ve 
ı oğlu ile lngilteredeıı gclmi§tir. 
t Mumaileyh llliec ismttıdeki kü-
i çük adadaki §atosunda oturacak ı 

tır. Maruf tayyarecinin ikamet- • 
gahı ciddi surette muhafaza al· J 
tına alınmt§tır. Hiçbir gazeteci- J 
nin §ataya girmesine müscıcde t 

edilmemektedir. J 
................................ 

Çek 
Kuvvet: 

Müdafaasının Dayandığı 
MİTRALYÖZ YUVALARI 

Slovak 
Hiçbir 

Partisi, 
Zaman 

Cümhuriyet Düşmanlarile 

Uyuşulamıyacağım Bildirdi 
Prag, 10 (Hususi) - Bugün Çekoslovakyanın müdafaasına 

ait dikkate değer birtakım heya nal vuku bulmuftur. Çekoslovak 
ya müdafaasının en kuvvetli simalarından biri tarafından vuku 
bulan hu beyanata göre müdafa anm istinat ettiği en belli ba,Jı 
esas, mitralyöz yuvalarıdır. Bu müdafaa silsilesi, bir değil, bir
kaç hattan müte9ekkildir. Fakat her hat her dakika her hareke
te hazırdır. Bu yuvaları geçmiye imkan yoktur. 

1 
SODET MUHTIRASI 

Bul9ar ·Yunan Hududunda Prag, 10 (A.A.) - Hodzu, Südet me 
Bir Hadise Oldu buslarından Kundt Peters v2 Soche 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar . Yu- ile görüşmüştür. Zannedıldiğine göre 
nan hududunda evvelsi gün kanlı bir bu mülakat esnasında g~çen ..;arşam
hadise olmuştur. Bulgnr • Yunan hu ba günü Kl>ndt tarafında'l BaşvekilP 

dut karakolları arasında çarp~şma ol 
muş ve iki Yun!ln askeri ölmüştür. 

Bulgarlara göre, hadise esnasında 
mezkur iki Yunan askeri Bulgar top 
raklarında bulunuyordu. 

verilen muhtıra hakkındı: görüşiılmliş 
tür. Salahiyettar hükumet ve Sudct 
mahfelleri , cereyan etme::te olan mii 
zakereler hakkında biiylık bır ketu
miyet muhafaza etmektedirler. 

- 15 şerden üt lokum 45 kuruş. 
10'1 kuruş ta su. 

- Ne suyu?. 
- İçtiğiniz su! 
- Lokumla bernber su geffirmi-

yor musunuz? 
- Getiriyoruz. amma birer bardak. 
- E biz bir bal'dak olan hakkımız. 

dan birer parmak içtik. 

Adam yılıştı. Ben de daha fazla fts
telemediın. Çıktım. 

Ve düşündüm: Ta delen, Çamlıca, 
şurası burası hülnsa istanbulun en 
güzel, en iç açan yerleri bu kadar 
mantıksız kar etmeye yüzü tutan 8 • 

damların elinde tiksinecek bir hale 
geliyor. Bunlara bir bakan yok mu
dur?. 

.................................................... ~ ......... . Çek matbuatı. Siidct Alınan par
tisinin Baş\•ekil Hod7aya yaptığı 

teklifleri kati~·en menfi olarak kar 
şılamaktadır. Narodni Xovini gazc 
tesi, Henlayn'ın Kar\,hadda ileri 
siirdüğü metalibin asla tahakkuk e. 
demiyeceğini, yazmaktadır. 

Artık böyle giizel yerlerin Beledi
ye veya idarei hususiye yahut E\'kafa 
varidat membaı olmaktan ziyade hal
kın sıhhat ve istirahat yeri, şehrin de 
iftiharla yür ve ağyara göstereceği 
bir seneti olduğu zihniyeti Y.l'i' mi 
yecek midir?. ll:lli'i burnlnrıl'iı, kırk 
para fazla \'eren, fakat miişterilere 
ve halka ne yaptıkları belli o1mıyan 
her önüne gelene "'aylığını munta
zam veriyor ya" miitaleası ile rastge 
le \:erecek miyiz?. t 

TAYYARE YOLCULUKLARI t 

Modern teknik tayyue yoleulııklıırını, çocuk oyunca~ına çevirdi .. Uzaklık ve l 
yakınlık denllen mefhumlar artık mAnuııtaıtı. Bu rnlmde tayyare ile Lon:ıra· 
dan l,vıı;reyc •eyahatc ı;ıkan iki yaramazı görUyorsunuı. 

Slovaklar Cümhuriyetin 
Jüşmanlarile birleşmiyecek 

Prag, 10 (A.A.) - S:ı' cenaha mey
yal müstakil Presburger Zettungun 
bildirdiğine göre Amerizrn Slovak he 
yeti reisi Helko, Cümh ur:yetin düş

manları ile bir blok teskil etmek su
retiyle Pittsburg itilafı için mücadele 
edilemiyeceğini Slovak Prıpulist par
tisine anlatmak için HEnka nezdinde 
teşebbüste bulunacağını Hodzaya v:ı
detmiştir. 

Manevraya benziyen 
jimna.tik fenlikleri 

Prag, 10 (A .A) - Onuncu Sokol 
kongresi münasebetile tertip edilen 
jimnastik şenliklerine :ştirak etmek 
üzere 50,000 den fazla Çek, Rumen ve 
Yugoslav talebesi gelm:stir. Talebe
ler, toplu bir şekiıde jımnastik hare
ketleri hazırlıkları talimleri yapacak
lardır. 

1000 den fozla talebe, tiifokler, 
mitralyözler \'e tanklnr)a talimler 
yapacaklardır. Buraya gelen 400 Sü 
det Alman talebesi de ba:ıı nüma
yişler yapacaklardır. 

Ekai.fr~etler mueleai 
Varşova 10 (A.A.) - Dün Çekosln 

vakya elçisi B. Slavikın Hariciye Na 
zırı B. Beke yaptığı ziyaret hakkında 
emin membalardan öğrenildiğine ,o. 

Bu hudbeyi kendisine naklettiğim 
bir dostum, bana vnktiJe Maksimde 
başına gelmiş olan bb ey anlattı. Bir 
gece orada bir limonata içmiş, para
sını \"erirken, limonatanın altında 10 
kuruş ta su bedeli gözüne ilişmi - \'e 
su içmediği için hunun ne suyu ol
duğunu sorınu : 

- Limonatayı yapmak için koydu
;1-umuz su! cevabını vermişler. Adam 
cağız susuz limonata olmıyacağını 
anlatamı~·acak kndnr sinirlenmiş, ve 
muhakeml!sini muhafaza edebilmek 
için parayı vcrmi~, hemen oradan 
kaçmış. 

Bu gibi namiil:iyiın taleplere karşı 
gelmemek için bizim de yapacağımız 
bir daha böyle ~·erl~re gitmemek o
luyor. Lôkin bu da bu adamlar için 
gam değil. Siz, ben ve memleket ço
cukları bu güzel yerlerin zc' kini si
nirlenmeden tatmak imkanlarını bi
rer birer kaybediyorken, onlar bu
rada olmaz a şurada yine lokumları
nı, · ularmı satıyorlar. Bırnktıklnrı kö 
fü. tesiri de ara tırmnk akıllnrınn gel 
mıyor. Gelse de o onlarııı isi değil ki. 

re, B. Slavik, Polonyalı ekallıyetın 
Çekoslovakyada diğer ekalliyetler i
le ayni seviyede muamele görecnğ:ııi 
temin etmiş ve bu mese lE>nin Praj! ·n 
nazan dikkate aldığı ta rzda halli kev. 
fiyetinin Prag ile Varşo\'ıı arasındakj 
vaziyetteki gerginliği ı: . .ı leye çok yar
dım edeceğini izhar eylcrr.iştir. 



~ . 

·~.Mahkemelerde 
~- . .. 

Bay Yunus Nadinin 
Dün Okunan Raporu 

Şişmanlıktan Dolayı Merdiven Çıka
madığından, Şahadetine Evinde 

Müracaat Edilmesi Muvafık Görüldü 
• 

Asliye ikinci ticaret mahkemesi 
dün bir maden imtiyazı yüzünden 
doğan bir davaya baktı. Davacı Feni
kede Tekirova krom madenlerinin 
müdürü Buşardi idi. Mahkemede 
kendisini avukatı temsil ediyordu. 
Davanın mevzuu şudur: 

Fenikedeki Tekirova krom madep 
}erinin imtiyazını vaktile Kirazzade 

Mehmet Sadıkla ortaklan almışlar _ 
dır. Kirazzade Mehmet Sadık imtiya 

zın kendi adına tesçil edilmiş olmasın 
?an istüade ederek bir Fransız grupu 
ıle ~~şmış 20 bin liraya devretmiş
tir. Dıger ortaklar Kirazzadenin bu 
devrini kanunsuz bularak mahkeme-

ıye müracaat etmişler ve madenlere 
haciz ~oydurmuşlardır. Şimdi şirket 
de aslıye ikinci ticaret mahkeme
sine müracaat ederek bu haczin kal
dırılmasını istemiştir. Müddeialeyh
ler arasında ortaklardan Raşidin va
risleri ile Bay Mustafa ve Karasi me 
busu Bay Süreyya bulunuyordu. 
Mahkemede bunları da avukatları 
temsil etti. Celse açılır açılmaz müd 
deialeyhlerin avukatı reise bir arzu 
hal sundu. 

Reis İsmail Hakkı arzuhali bizzat 
<ıkudu. İstida sahibi Cumhuriyet ga 
zetesi sahip ve başmuharriri Yunus 
Nadi idi ve şunları söylüyordu: 

. "Doktordan aldığım bağlı rapor -

IMiİDDEİUMUMİLİKTE: 

Sustalı Çakı 
ile Üzerine 
Hücum Etmiş 

da fazla şişmanlığım hasebile merdi
venı çıkmamda sıhhi mahzur vardır. 
İfademin evimde alınmasına müsa:ı- j 

~e ediniz.,, ı 
Müddeialeyhlerin avukatı bu ma -

den de müekkillerinin de Kirazza-1 
de Mehmedin ortağı bulunduklanm 
şahitlerle isbat edeceğini söylemiş v e 
Yunus Nadiyi de şahit olarak göster
mişti. 

Reis istidayı ve raporu okuduktan 
sonra müddeialeyhlerin avukatına 

sordu ve isticvap şu şekilde devam 
etti: 

- Bay Yunus Nadi şimdi dışarıya 

çıkmıyor mu, gezmiyor mu? 
- Geziyor. Fakat çok şişmandır. 

Yüksek merdiveni çıkamaz. 
- Avukat Abdülkadir Ziya da 

çok şişmandır. Her gün buralarda do 
!aşıyor. 

- Olabilir. Fakat Yunus Nadi d-ı 
ha yaşlıdır. Merdivenleri çıkamam, 
diyor. 

- Fakat Abdülkadir Ziya daha 
şişmandır. Bay Yunus Nadi acaba 
hiçbir yere çıkamıyor mu? 

- Bilmem. Raporunu ve istidası
nı takdim ettim. 

Mahkeme bundan sonra vaziyeti 
müzakere etti ve Bay Yunus Nadi -
nin şahadetinin evinde tesbitine ka
rar verdi. Ve muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı. 

öLOM: 

Bir Kadının 
Olumu 
Şüpheli Görüldü 
Müddeiumumi muavinlerinden B. 

TAN 

Kadın Köıesl 

Yaz Dok 
~tlı~eu Bürr 
KostlYım 

• 
Bugün size, yazlık kostüm· 

fer içinde en %iyaJe beğenilen 
örneklerden birini takdim edi ... 
yoruz. Bu kostüm yefilimtirak 
sarı zemin üzerinde ıiyah de
senlidir. Ceket viicude yapışık 
bir vaziyettedir. Çıkarıldığı 
vakit kısa kollu bir bluzla ka· 
lınmaktadır. 

Eteklik incedir. Bliiz tente. 
neden örülmüştür. Devrik yu
muşak yakası kostüme başka 
bir hu•u•iyet vermektedir. 

Ankara haberlerinin devamı 

Hariciyede Yeni 

Tayin ve Nakiller 
Ankara, 10 (TAJ."i nıuh:!:Jirinılen)

Hariciye Vf'kaaleti merJ;ez teş1<il9tı o
tuzuncu dt•rece mt:murlr.rındnn ~evki 
Kantemir, Viyana l>a .,\.onsoloslu~u 

muavinliğ•ne, Sof ya elr;ıli,;:ı ba~k~tibi, 
Faik lliisı:?;o,in Bozar, iki~d kati~i Ke 
mal Cenani T~kyo biiyiik elçiliğ; baş 
katibi Nm·cttin Naci Ak.ncı, Biikreş 
elçiliği katiplerirıden tnet Tah~;n 
Bozpınar merkez.,, Soil·e _.ıçiligi ka
tiplerinden Rıdv'tn Halil Kocao~'u 

Biikreş el~~iliği katiplit'ine, me1kez
den Kemal Neşet Sofpı dçi1iı{i ba"t
kat;pliğine İlhami Miirrn üçüncii ka 
tipliğe, Sami Bar~n da "rıtak:•a hcış 
konsolosluğu konsulara ı"ı rıa deı:·ecP.~c
rile nakil ·ıe tayi·~lcri yiiksek ta<ıJik
tcn çıkmıştır. 

Dahiliye Tayinleri 
Ankara 10 (TAN mnr atirinde::?) -

';l'unceli va•i muavinlijiiııe Kü•ahva 
valisi Sedat ,t;rnı:_'ın ·v"' •.x:ır.cı sınıı 

Mülkiye müfetti5~iğinc Raka'"İ '\<alisi 
Basri Korr.tyarın tayinl':'d yü~-;elt tas 

dika iktir~n etmi;tir. 

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

Hat ayda 
Tiirk 
idaresi 

·~- (Başı 1 irtcide) 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

P A 1 R t S l• I P 1 E K 1 İ 
2 

1 • ulLlu~•:K IA I R 
3 RIOIMIA.AIRIAl•t 
4 EIT.IEIMf• IL IRIBl. -1 
5 - .• Ll. IMIAlliff•fA 
6 SA 1 Ll•Mll RIAIT 
7 o lKl• IAIZ10IT IB A 
8 F l.I A l•I E IN l ~ IY I 11 
l Yfö lNIEIMl •• lAIDl l 

10 AC A R I MADEN 
BUGUNKU BULMAOA 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

S OL DAN SAGA: 
1 - Yazın çok içilir - Kuvvetli bir gıda 
2 - Çok renkli - Bir nota - Cet, baba 

manasına 

3 - Boyun eğmek, tabi obnayı kabul et 
mek 

4 - Bir renk - Büyük bir Türk kuman 
danı 

5 - Mlithiş bir hastalık - Katlin cemi 
6 - İsim, nam - Çilt, biribirlerine uy-

gun iki şeye denir. 
zaferin şerefini Fransanın ve ayni 7 - Kuvvetli bir gıda - Bir içki 
zamanda Suriyenin barışçı devlet a- 8 - Bir peygamber adı - Gelir 
damlarile paylaşmıya hazırız. 9 - Ekmek manasına gelir - Köle, esir 

10 - Bir hayvan - Kırık, yarık manası. 
Bizimle elbirliği yaparak Hatayda nadır. 

bir yakın şark İsviçresi kurmak, un- YUKARIDAN AŞAGIVA: 
surlar arasındaki kin ve ihtirasları 1 - Güı·ültü - Belli etmek, belli eder 
ve bundan doğan rahatsızlıklan sus- gibi yapmak 

~ - Bir uzvumuz - Bir aldatmaca oyunu 
turmak, F'ransanın ve Suriyenin en 3 _ Allah _ Sabah 
yüksek menfaatlerine uygun bir gi- 4 - Yardım _ Tok değil 
diştir. Dün, üç m~leket arasında 5 - Erkek mfınasına gelen araxa bir 
bir ihtilaf mevzuu olan Hatayın, a- kelimenin tersi - Mukaddes bir 
henkli bfr dostluk köprüsü halini al- vücut 

11 - Tüfekte vardır - Arapça siz, sız 
masına hiçbir engel yoktur. Bu su- mAnasına 

retle biz cenup hududumuzdaki tür- 7 - Bir Cinli adı - Gaye 
lü türlü gailelerden kurtularak bu hu 8 - Alil - Hindistanda derebeylerine 
dutta diğer bütün hudutlarımızda verilen isim 

~ BJ&.u~~~z.,..\!.~WHl\ll,,JH~W. ıınt&~t-;;;;;9;;:;;;;L~i.ı;;;;. z:;;;;u;m;lu~b~ir~e~v~eş~y~as~ı=·~C;,ev~ik~= 

ÖLÜM 
Devlet Demiryolları Balıkesir üçün 

cü işletme yol baş müfettişi Mehmet 
Hilmi Belik vefat etmiştir. 
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lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYATI: · ~ 

Saat 12.30 Pldkla Türk musiki~! 12.50 
vadis 13.05 Plakla Türk musikisi 13.3014 
teli! plak neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18.30 Plakla dans musikisi 19.15 J{ 

ferans: Üniversite nıimına: Doçent M 
Sarpyener (Çocuklarda kemik ve o 
yerlerinin tüberkülozu) 19.55 Borsa hatıt' 
leri 20 Necmedclin Rı:ı:a ve arkadaşları 
tından Türk musikisi ve halk şarkıları 21). 

Hava raporu 20.48 Ömer Rıza tarafırıC.: 
arapc:;a söylev 21 Belma ve arkadaşları' 
rafından Türk musikisi ve halk şarıcıp; 
(saat ayarı) 21.45 Orkestra 22.15 Ajans~ 
berleri 22.30 Plllkla sololar, Opera ve op 
parçaları 22.50 Son haberler ve ertesi~ 
nün programı 23 SON. 
Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 1 

Saat 13.30 Karışık plak neşriyatı ıs J 
Plılk Türk musikisi ve halk şarkıları 14 
Dahill ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYAT!: , 

Saat 18.30 Çocuklara Karagöz (Küçüle} 
li) 19.15 Ti.Irk musikisi ve halk şnr1'1tı 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 20 sııııt 1 

yarı ve arapça neşriyat 20.15 Türk musi1' 
ve halle şarkıları (Hikmet Rıza ve arıtııılf 
!arı) 21 Ankara ilkbahar at yarış!arınıll 
şlnci haftasında koşuya iştirak edeceK • 
lar ve kazanma ihtimnllerl hakkında JcOO 

ma (Abdurrahman Atçı) 21.15 Stüdyo~ 
lon orkestt"ası 22 Ajans haberleri 22.15 ~ 
rınki program ve istiklal marşı. 
IIAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Harta setl' 
konseri. (8.15: Keza). 12 Berlin kısa dııl' 
gası: Neşeli hafta sonu musikisi. 13 I3er; 
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: J( 
za) 13.25 Bükreş: Plük musikisi (14.3 
Keza). 17.45 Berlin kısa dalgası: is sof> 
konseri. (18.50: Keza). 18.30 Roma ıcı.: 
dalgası: Karışık koner. (Gitar, şorJıl 
19.17 Bükreş: Askert konser. 19.20 pr~ 
Fok orkestrasL 20 Bertin kısa datıF 
Neşeli harta sonu neşriyatı. 20.30 Milaııt 
Torino: Karışık musikisi. 20.30 ııoıtt·. 
Bari: Radyo orkestrası. 21 Belgrrıt: a; 
hemya akşamı. 21.15 Bükreş: Ki.lçiik .' ~ 
yo orkestrası. 22.30: Peşte: Orkestrıı "...t 
seri. 22.45 Bilk.reş: Lokantadan ıtoıı>v 
nakli . 

OPER ALAR, OPERETLER: ,, 
12.15 Roma kısa dalgası: Lirik oPet,, 

lardan bir perde 14.45 Keza. 15.15 St.' 
· ~e·· lin kısa dalgası: Nlcolai'in "Dle ıustı 1a 

~~iber von Windsor,, (18.15 keza) 2o(ı. 
Bukreş: Fransız opera musikisi. 21 
yana: Gustnv Kneip'in "Spiel im ı,,üde 
isimli o~retl.1 21.25 Erailala: ~ 
Roma, Bari: Strauss'un bir opereti. 

ODA MUSİKİSİ: 
17.15 Roma kısa dalgası: Oda rnıısl 

kisi konııerl. 
RESİTALLER: } ı Müddeiumumilik dün Hüseyin oğ

lu Muharrem isminde bir delikanlı 
hakkında tevkil karan aldı. Bu kara
ırı icap ettiren hadise biraz karışıktır. 
Arada Mehmet isminde bir de davacı 
vardır. İddia da şudur : 

Muharrem, dün Çemberlitaşta 

Atikalipaşa camımın arkasında 
sustalı bıçağını çekerek öldür -
mek maksadile Mehmedin üstüne 
saldırmış, fakat şahitler tarafından 
yakalanmıştır. Müddeiumumilik tah 
kikatını yaptıktan sonra suçluyu sor
gusu yapılmak üzere Sultanahmet 
Sulh Birinci Ceza mahkemesine ver 
di. Muharrem kendisini mahk med 

Necati dün şüpheli bir ölüm hadisesi
nin tahikikini bitirmiştir. Üç gün ev
vel Tepebaşında feci bir tramvay ka
zası olmuş, Klera Bahar isminde 65 
yaşlarında bir kadının kafatası par
çalanarak kaldırıldığı hastahanede öl 
müştü. Tabibi Adiller cesedin Morga 
kaldırılmasına lüzum göstermişlerdi. 
Dün Morg raporunu vermiştir. Rapor
da ölüm, hem tramvay çarpmasile, 
hem de kadının yere düşmesile ol
ması ihtimalleri ayni derecede oldu 
ğu için hadiseyi adll tahkikatın ay
dınlatacağı bildiriliyordu. Müddeiu
mumi hadise yerinde ehli vukuf t~ 
bulundurarak keşif yapmış ve şahit
leri dinlemiştir. Şahitler arasında Ha 
riciye Vekili B . Rüştü Arasın şoförü 
de vardı. Bunlann müşahedelerine 

göre kadın yere düştüğü zaman tram 
vay arabasile başı arasında yarım met 
re kadar bir yer varmış. Ehli vukuf 
raporunu henüz vermemiştir. ( Rapor 

Mühendislerin Mecburi 
Hizmet Müdde tleri 

Ankara, 1 O (TAN muhabirinden) -
Yiiksek miihend1s ve teknik okulları 
mezunlarının mecburi hizmetlerine 
dair olan kanun ıayihası Nafia, Adli
ye encümPnleri mazbata":arı Meclise 
geldi. Uyihaya gore: 

rımızı iç inkişailanmız üzerine top
larız. Fransa Yakın Şarktaki nüfu
zuna ve rnevkiine bizim bir rakip ol
madığımızı anhyarak bu mevkie da
ha az külfet ve zahmetle sahip kahr 
ve mevkiinden daha büyük safi ve
rim alır. Suriye de, Türkiye gibi dost 
ve barışçı bir komşuya sahip olma
nın ferahını duyarak elbette çok ih
tiyaç duyduğu iç teşkilata ve ıslaha
ta sarılır ve Suriye milletinin üstün 
iktısadi meziyetlerinden tam verim 
alnııya başlar. 

Cenazesi Gümüşsuyu hastahanesi 
karşısında bağ odaları sokağında 33 
numaralı Salih Murat apartımanın
dan kaldırılarak öğle namazından 

sonra Dolmabahçe camiinde namazı 
badeleda Edirnekapıdaki kabrine def 
nedilecektir. 

9.30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar· ;~ 
Roma lusa dalgası: İtalyan şarkılnr1• 1ı 
Peşte: Çigan refakatile Maenr şıır~ı ıf' 
19.15 Berlin kısa dalgası: Lauta refıı ~ 
tile şarkılar. 19.45 Belgrat: 20.30 P~İ. 
Çift piyano resitali. 20.35 Bükrcş: 1' ı,I 
hur şantözlerin plaklarından. 23.45 
grat: Halk şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: ~ 

·· 1 "daf e e şoy e mu aa ediyordu: 

- Bay hakim, bu ütiradır. Meh
m~t At~alipaşa civannda Maryam is 
mınde bır kadının evinde kumar oy
natıyor. Benim de birkaç gündenbe
ri tam iki bin liramı aldılar. Benim 

param kalmayınca belki başlarına bir 
hadise ç1kannm, korkusile bana bu 
ütirayı yaptılar ki beni bertaraf et
miş olsunlar. Hadise bundan ibaret
tir. 

di. Suçluyu tevkü ett~ dosyasını da 

tahkikatın derinleştirilmesi için müd 

deiumumiliğe iade etti. 

TEHDiT : 

J iletle Suratını 

Kesecekmiş 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir tehdit iddiasının tahkikiyle 

meşgul oldu. Salahattin isminde bir 

delikanlı evvelki gün gece Taksim a
bidesinin önünde gezerken Sabahat 

isminde bir kadına rastlamış ve ona: 

- Eğer benimle gelmezsen jiletle 

senin suratını param parça ederim. de 

miştir. 

Suçlu bunu inkar ediyordu. Dava 

Asliye dördüncü ceza mahkemesine 

intikal etmiştir. Mahkeme kararını bu 

Jiin verecektir. 

alındıktan sonra vaziyet aydınlana
caktır. 

Yeni Açdacak 
7 Ortaokul 

Şehrimizd~ yeniden 7 ortaokul açılına 
sı hakkında maarif müdürlüğü tara 
fından yapılan müracaat M "f V , aarı e-
kaletince kabul edilmiştir. Bu okul 
lar Kartal, Kadıköy, Karagümrük, 
Beylerbeyi, Sarıyer, Kasımpaşa ve 
Şişlide açılacaktır. Mektepler yeni 
tedris yılının başında diğerlerile bir 
likte açılacaktır. 

Avrupa Seyahati 

Devlet hesabına yüksek milhendis 
okulunda tahsillerini bitrrcnler, sekiı 
sene, teknık okulnndan çıkanlar 6 se
ne, ecnebi memleketlerdE' Nafia Ve 
kaleti hes3b(na tahsilleri:"lİ veya st aj 
larını bitir .. nler mecburi hizmetleri 
varsa, ilawten tahsil veva staj müd
detlerinin iki misli rniiddetle, meslek 
ve ihtisasları dahilinde N.ıfia Vekale
ti teşkilatırıda veya Nafa Vekaletinin 
muvafakutile, diğer devair ve müesse 
satta hizınt"tc me.:burdur1 nr. 

Komutaya Verilen 
Diğer Layihalar * Ziraat Vekaleti va7;fe tPşkilatı 

hakkındak• 3203 sayılı k3nunıı ek ka 
nun layih1.~ı ile ziraat ·ve bütçe encü 
menleri mnba.tald.rı Mec!ise geldi. * Orm:uı umum müdii:-lüğü teşki
latı hakkmda 3204 say. !ı 19.yihaya 
ek kanun !ayihası ve ziraat, bütçe en 
cümenleri mazbataları Meclise geldı. * Mahrukat kmun layihası v e İk
tısat, Nafü·, DahiJ.:ye, Büt~e e:ıciımen 
leri mazb'.ltaları Mecl}se ~eld!. 

Uşakta Resim 
SerCJİSİ Açddı 

Hatayda inkişaf eden yeni rrıanza
ra, Y~kın Şarkta alakası olan bütün 
milletler için, bütün barışçı insanlar 
için zevkle v e iftiharla seyredilecek 
bir manzaradır. 

Ahmet Emin YALMAN 

TORTUMDA: 

Uç Genç Büyük 
Bir Kayanın 
Altında Ezildi 
Tortum, (TAN) - Vihik kiŞyünde, 

ev yapmak maksadile taş çıkarmakta 
olan Bayr am Bozkurt, Mehmet Top
rak ve Ali feci bir kazaya uğramış
lardır. Dağdan yuvarlanan koca bir 
taş Üzerlerine düşmüş, Bayram der
hal ölmüştür. Diğer ikisinin de ha
yatları tehlikededir. 

"Karaköse .. nin Adı 

"Kllıçova.. Oluyor 
Ağn, (TAN)- Vilayet merkezimiz 

olan Karakösenin adı Kılıçovaya çev 
rilmesi umumi meclisçe kararlaştırıl
mıştır. Temenni mahiyteinde olan bu 
karar An.karaya bildirilmiştir. 

Bu akşam 

TEPEBAŞI 
BAHÇESi 

Yeni bir varyete ve eğlence 

trupu ile 

AÇILIYOR 
4 BEL LA R 'lar 
Emsalsiz cambazlar 

LU CY ve JACK 
Akrobatik dansörler 

DUO SHALLAS 
Salon dansörler 

TRI O SPHINK 
Rus Pot Pourri'si 

NAGUY SABATIER 
Fantezist şantözler 

TRiO CABRIS 
Eksantrik müzisyenler 

R 1 G O L I S ' ler 
Esrarengiz kuklalarile 

Vesair 12 numara dah a 
Hergün saat 22 de stivare 

Cumartesi ve pazar günleri 

Saat 18 de MATiNE 
Nefis meşrubat - Fiatlar her ke

• seye elverişlidir. 4 

Uşak, (TAN) - Geçen sene olduğu 

gibi bu yıl da Halkevimizde bir re

sim sergisi açılmıştır. Sergide yal -
nız amatörlerin eserleri, bu arada, 

Ar şubesi başkanı Ali IDuğun büyük 
ve küçük 25 tablosu, memleket has
tahanesi sertab ibi Kudret Ügenin se 
kiz tablosu, Halkevi Başkanı eczacı 
Salim Alyanağın birkaç tablosu, as-

Avrupa Binicilik müsabakalarından muzaffer olarak avdet eden 

SUVARI EKIPiMIZIN 
İstanbula m uvasalatlan, halkın çoşkun tezahüratı v.s. filmi, sesli olar ak 

çevrilmiş ve BUGÜNDEN İTİBAREN 

MELEK· SARAY ve İPEK 

10 Berlin kısa dalgası: 16,30 Bcrlitl -1 
sa dalgası. 20.30: Pe~te. 21.30 Berli11 ~, 
dalgası. 22: Llypzig. 22.10 Flora11!lı (i 
poli. 23.30 Viyana. 23.35 Prag: 23.30 

rans, Napoli. 24.10 Peşte. 

MUHTELİF: . t-lg 
19.10 Bari ve Roma kısa dalg~sı.fil 

sikili Arapça program. 20.37 Barı; 1 
çe musikili program. 21.15 Bari: ~11 

musikili program. 

ÖL 0 M iJl 
Merhum Dr. Ibrahim Şazi Sircl 

Bayan Y. Şazi Sirel . \ 
9 Hazıran Perşembe akşarnı b 

etmiştir. Merhume Samsun :r-,1e ıı 
Dr. Asım Sirelin yengesi, Iş J3~I 
sında mürakıp Enver Sirelin'.. 

0Jl 
men Harika Sirdin, proresor 111 
keıtraş Nijad Sirelin, Abdurrll ·ti 
Naci müessesesinden Nihat 5~, 
ve tüccar Bedi Şazi Sirelm a~11 

r. 
Merhum ressam Avni Lifijıfl· ı: 

keltıraş Nermin Sirelin. SuZ·1~~; 
ve Kamran Sirelin kayın val1 

dir. 
te~i 

Cenaze 11 Haziran Cumar ·(. 
nü Nişantaşında Güzel Bahçe l 
ğındaki evinden saat 12 Je 1'

9 ~ 
larak Teşvikiye camiinde öglc ~1 
zını müteakıp namazı ~1ı.1rı0e 
sonra Edirnekapı Şehitlığırı. e 
mezarlığındaki son rahat yerıı1 
türülecektir. 

ö L 0 M . ·ı 1 
S evgili oğlum ve kardeşırtı1 ~! 

ya Mümtazın vefatı münase ~ 
dtiçar olduğumuz elemi iştir'ıı 
bizleri tesliye lıltfunda bulufl9\ıt 
larımıza ve vatandaşlarımıı8 ·tJ' 
rabalarımıza samimi kalbif1'1

1 

şekküre m uhterem gazeteniıiıt 

15 temmuzdan 23 ağustosa kadar 
40 günlük Yunanistan, Italya, Viya
na, Almanya, Prag, Peşte, Bükreş, 
Köstence etüd seyahati, yemek, otel, 
tren, pasaport, her şey dahil 225 li
radır. Fazla talip olduğundan 20 ha
ziranda kayıt kapanacaktır. Müraca
at: Beyoğlu Perapalas karşısında 
(iTA) acentası, Tel 43542 

kerlik §Ubesinde bulunan b ir erin 
yaptığı güzel bir karakalem kız res
mi, Hikmet Akadamın heykelleri var 
dır. Tablolardan bir kısmında Uşakın 
mahalli manzaraları tesbit olunmuş· 
tur. Sergi, heyeti umumiye.sile ~e
çen senekinden güzel ve zengindir. 

delaletini r ica ederiz. .
1 

, 
Sinemalarında programlanna ilaveten .llÖsterilecek tir. •••iıll A ynilhayat, Ulviye. Se11ıı '' 
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TAN 
Gündelik Gazete 

feYde temiz, dUrUat, Nmlmt olmak, 
·.ıa4 'ap.ıı>m 'epaq•H :ı~op•'f Ul,NVJ. 
karlln gazeteal olmıya çatıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Milletıerarası posta ittihadına dahil ol
:mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuru~luk pul UA.vesi lAzımdır. 

[ GONON MESELELERi 

Antioc:he Bir Hayvan 

ismi midir 7 

Yazan: M. ZEKERIY A 

Son ge]en Paris • Soir gazetesi Fran 
sanın Hatay meselesinde TÜl'kiyeye 
kafa tutmasına kızıyor ve soruyordu: 

"Fransız vatandaşı daha Hatay 

herededir? İskenderun veya An· 

takya ~birleri yeryüzünde var mı

dır? Bunların bile farkında değil

dir. Fransanın ve Fransız vatan· 

daşının hayatında bir kannca ka

dar kıymetıi olmıyan bir yer içiıı 

Türkiye ile dostluğumuzu bozmağn 

değer mi? Verin Türklerin istediği

ni ve haUedin şu ihtilifı" 

Bu düşünüş, Fransız vatandaşının 
düşünüşüdür. Her işte en doğruyu gö
ren, en doğru düşünen vatandaşın fik 
ri. 

Hatta f&zetelerden biri Fransızlar 
arasında bir anket yapmış, onlara sor 
duğu sua] şudur: 

- Antioche (Antakya) nedir?. 
Aldığı cevaplar Fransa hükumetini 

tıtandıracak kadar gülünçtür. Kimisi 
bunu ilk devirlerde yaşıyan dev cüs
seli hayvanlardan biri sanmış, kimi 
bir hayvan olduğunu bilmekle bera
ber ne vakit ve nerede yaşadığını kes 

•1·awııliiti:lİ ~@~~etre:ıi gazete ilave e
diyor: 

"Fransız vatandaşı hala bir hay

,·an mı, yoksa bir şehir mi olduğu

nu bilmediği bu yer için mi Türk
lerle harbedecektir?." 

Fransız vatandaşı için bir Hatay me 
selesi yoktur. Fakat Fransa hükume
ti itin bir Hatay meselesi vardır. Çün 
kü o emperya1ist olmaktan kurtula
lltarnıştır. Her emperyalist devlet gi· 
hi onun da başka topraklarda gözil 
~ardır. 

Bugüne kadar Fransa hük1imeti hal 
kının duygusuna ve görüşüne tercii
lnan olmak istemediği için Hatay me 
ııetesj uzam•1 ve iki tarab da hayli 
ilznıüştür. 

* 
lstanbuldakl Emanetler ....___ ______________________ ~ 

lı. B.ir giln fstanbuldan geçen Avrupa 
hır devlet adamına, intı'balarını sor 

llı11şJar: 

- İstanbul, demiş, yer yüzilnde 
~ev~ut şehirlerin en pzelidir ve bil
tiiıı dünya milletlerinin Türklere em 
lıiyet ettiji. bir ibidesidir. Onu iyi 

ltoruYllnuz. Elimizde dünyanın ema
lleti olarak iyi bakmaya ve iyi koru· 
~'Ya mecbur olduğumuz bu güzel şe 
d~t içinde bir de cetlerimizin bize he· 

1
Ye ve emanet olarak bıraktıklan 

~eı-ler vardır. 

lb~iz İstanbul şehrini olduğu gibi, bu 
Oı •deleri ı:le, bu kıymetli eserleri de 

Jl\al ediyor ve öldürüyoruz. 

t ~uhal'Tirimiz İbrahim Hakkı bu sil 
~~larda Jıer hafta size harabeye dön
t\ Uş bir iki şaheserin acıklı manza
lti sını göstermektedir. Kimi yıkılmu;, 
•hltıi baykuşlara sığınak olmuş, kimi 

•ra Çevrilmiş. 

d:~ll neşriyatın Jayik olduğu al&ka ve 
"; ~ati Üzerine çektiğini görmekle se 
~ tııYoru:ı. Bu cümleden olarak son za 
deatıda arkadaşımızın bilhassa üzerin 
ile d'U'duğu 'Üsküdardaki Çinili cami 
ta Şeııısipaşa tÜl'besinin tamirine ka· 
~"erildiğini öğreniyoruz. 

tı-,k 11 
karan sevinçle karşılıyoruz. 

ltı~ at hu kadarla kalınmıyarak bütün 
ltllr~etli eserlerin korunmasını ve 
~ilk lll'ılrnasını istiyoruz. Saiahiyettar 
rllh lltnJarın da bu fikirde bizimle be· 

er olduklarını sanıyoruz. 

TAN 5 

Propaganda! Propaganda! t«·z.mm~ 
ilim ve irfan Sadakası 

~ .1,t.3S' 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Morgan Tavn 

Tan, iki gün evvel, ilk say 
fasında bir Amerikalı 

münevveri bize föyle takdim 
ediyordu: 

"Profesör Ayrland, Harvard 
Oniverıiteıinin yeni açılan hü
kUınet bilgileri fakü~teainde 
kürıü &ahibidir. Oniversite, 
kendisini, on bef yılda Türki
yenin neler yaptığını tetkik et
mek üzere memleketimize gön 
dermittir.,, 

Bu yazıdan, Profesör Ayrland'
ın tetkiklerinde kullanacağı meto 
du nasıl izah ettiğini de öğrenmek 
mümkün oldu. Profesör diyor ki: 

"- Türkiye hakkında herkesin 
bildiğini bilirim. Malumatımın bir 

kısmının yanlış olduğunun da far
kındayım. Araştırmalarıma baş

larken bütün bildiklerimi, duyduk 
Iru-ımı isittiklerimi unutacaihm. • .,-•-•ı•'-• •a. .. u..,u. u .. y U.U. '1dL.ıll J.c:l.f!i.a.Jt~ 

ve yrleşmiş düşünce,. ye bağlı ol
madan yapacağım.,, 

B iz, bitaraf, temiz ve dürüst bir 
tetkikin ve muhakemenin 

karşısına, alnı yukarda bir mevzu 

olarak ve susarak dikilecek cesa
rete malikiz. On beş yılda az şey 

yapmadık. Her tetkik ve muhake
menin sonunda medeni insan vic
danından alacağımız karar mutla
ka lehimizedir. 

Fakat medeni cesareti tam, se
ciyeli bir münevver cesareti ile ko 
nuşan Profesör Ayrland'ın bir 
cümlesi, bizi nasıl düşündürmez? 

"Malumatımın bir kısmının yan 
lış olduğunun da farkındayım.,, 
Demek, Cümhuriyetirnizin on be
şinci yılında dahi, Anıerikada bi
rinci sınıf bir üniversitenin profe
söründe, bala, beğenemiyeceğimiz 
bir takım düşünceler mevcuttur 

' 

a a a 
Avrupahlar ve Amerikahlar bizi bilmiyorlar. Bizi nekadar çok 

bilseler yine k6fi değildir. Dünyayı rahlesi önüne bir çocuk gibi 
oturtup okutacak, mütemadiyen okutup öğretecek sistemli ve dik· 
katli bir propaganda servisine ihtiyacımız olduğunu unutmamallyız. 

demek değil midir? Eski düşman
larımıza bu imkanı nasıl vermişiz 
ve dostlarımıza, kendilerini bu ha
talardan kurtaramamak imkansız
lığını nasıl reva görmüşüz? 

Acaba, muhterem profesörün 
yanlış olacağını tahmin ettiği dü
şünceler hangileridir? Hakkımız
daki diğer düşünceleri arasında bi 
zim yanlış addedebileceklerimiz 
yok mudur? 
Olmamasını temenni ederiz. Ve 

şüphesiz bu derece bitaraf, temiz, 
dürüst bir tetkike karar vermiş 

bulunan Amerikalı münevver, bu
rada, sırf vazifesini kolaylaştır

mak için, tarafımızdan, bir centiJ
men bitaraflığı ile gösterilecek sa
mimi dikkatlerden de istüade ede
rek hakkımızda en yanlışsız hük
me ulaşacaktır. Binaenalyh bizi 
profesörün şahsından ziyade, için

.den geldiği alem düşündürmekte-
dir. Türk milletinin, efkan urnu
miyesine pek hususi bir ehemmi
yet verdiği Şimali Amerikanın yüz 
milyon insanı acaba bizim için ne 
düşünüyor? 

p olitika, ticaret, ndüstri bor-
sa, neşriyat, askerlik ve ü

niversite muhitleri dışındaki A
merikanın sabah akşam bizi düşün 
mekte olduğunu sanmak şüphesiz 
büyük bir hataya düşmek olur. Fa
kat bu Amerikada yaşıyanların 
yüzde kaçının, her zaman iyi ve 
dürüst insan bulunmuş olmıya ça-
- 2 - - ..,, _ ,. ...., ..., - ·-• v -e,-u \od.llldH.!-ıJle 

muasır medenivetin çocuğu olan 
hüviyetimizle htnıdığını iddia ede
biliriz? Ve eğer, hakkımızda sami
mi temenniler besliyen bir bilgi 
muhitinin eönderdii?i birinci sınıf 
bir fikir adamı, on beş yıllık bü-
yük cehdimizden sonra dahi, ken
disinde yanlış bazı fikirler kalmış 
olabilceğine inanırsa, geride kalan 
kara kalabalığın hakikatlerimiz
den ne derece gafil bir tarzda bizi 
hatırladığını ölçebiliriz. Bununla 
beraber kime birşey söylemiye 
hakkımız olabilir? Anlaşılıyor ki 
biz on beş yılda, kendimizi ancak 
Amerikanın bir kısım münevver 
muhitine yarım yamalak ulaştıra
bilmişizdir. Zaten bunun başka 
türlü olabilmesine im.kan nıı var
dır? Sistematik bir propaganda
mız olmadı ki ulaştırabilmiş bulu
nalım. 

yarattığı şahsi ve karşılıklı sempa· 
tiden de henüz geniş mikyasta isti
fade etmemiş bulunuyoruz. 

Amerikaya bizi evvela Taşnak
larla Morgen Tav gibi bize düşman 
sefirler tanıtmışlardı; sonra da A
miral Bristol ve sabık elçi ..... gibi 
dürüst Amerikalılar ve Çanakka
lenin kahraman askeri hakkında 
İngilizlerin ve Avustralyalıların 
yaptığı neşriyat. 

Ya biz ne yaptık?. 
Hiç ... 
Niçin? 
Hiç ... 
Sistematik hedefli ve istimi üs

tünde bir propaganda servisimiz 
yok ta onun için. 

... 
1 ki gün evvel İnterneyşinıl Ni· 

yüs Servis'in Türkiye mu
habiri Maranz tarafından ziyaret 
edildim. ~ 

Benden Sabiha Gökçen'in bazı re-
simlerini istedi. Ne yapacağını sor 
dum. Cevabı şu oldu: 

"- Amerikan gazetelri Sabiha 
Gökçen'e büyük ehemmiyet veri
yorlar. Evvele~ Birleşik Amerika 
için mufassal yazılar aramışlardı. 
Şimdi de bizim Ajans, Kanada ser 
visi icin 3.000 kelimelik bir maka
le istiyor. Hem de mümkün merte-
be süratle istiyor. Telgrafla çeke
ceğim. 

Acaba biz, bugüne kadar, bütün 
Amerika için şu tek makalenin tel 
n.,..#3/ ;tn,..,..,+.; 1,.. n A o.• ......,. ... 1r.ta. rno.l ol-

muş propaganda neşriyatı yaptık 
mı? 

Sanmıyorum. 

Niçin? 

Zira: Sistematik, hedefli ve isti
mi üstünde bir propaganda servisi 
kurmasını biz hala beceremedik. 

* D ün tanınmış sinemacılarımız-
dan İhsan İpekçi ile konu

şuyordum. Bana acı acı dert yan
dı: 

"- Film al1!1ak için Avrupada 
dolaşıyordum. Dedi. Berline de uğ 
radım. Almanyanın en büyük fir
ması bir gün Greta Garbo'nun ye
ni çevirdiği bir filmin gala müsa
meresine beni de davet etti. Git
tim. Keşke gitmiyeydim. İçim sız
ladı. 

Gülümsiyerek: 

yu göremedim ki. .. Hiddetlendim, 
sinemadan çıktım, gittim. 

- Neye hiddetlendin? 

- Bak anlatayım. Galalarda ek-
seriya bazı ilmi filmler, yahut si
ne - reportajlar, jurnaller, Miki
mavzlar göstermek adettir. o ge
ce, Berlinin en kibar ve münev. 
ver sınıfı önünde ilave film olarak 
ne gösterdiler bilir misin? Yeni 
Türkiye adlı bir sine - reportaj. A
zizim, 800 metre uzunluğundaki 

bu filmin içinde Türkiyeye ait bir 
Sultanahmet meydanı vardı. Geri
ye kalan hiç bir resmin b izimle 
münasebeti yoktu. Türk kasabala
rı diye gösterilen yerler kirnbilir 
nereleri idi? Maskat mı desem, 
San'a mı desem ... Bilmem ki. Ça
murlu avlularda darbuka çalan di
lenciler mi istersin, göbek atan ca
riyeler mi? İstanbul sokaklarında 
Harem daireleri bile gösterdilerl? 
Ve bütün bunlar kafi değilmiş gi
bi filmin sonunda da Türkiye ha
ritası üzerinde üç yıldızlı bir Mı
sır bayrağı dalgalandınverdiler. 
Vallahi mustarip oldum. Alman
yada sinema sansörü bizim bayra
ğımızı da mı bilmiyor. 

* 
B ilmez tabii. Mısır bayrağının 

üstünde de ay yıldız var 
ya ... Alman sansörü, Tunus bayra
ğının da farkına varamazdı, onda 
da ay yıldız vardır. Tabii şekli baş 
kadır. Bızim hangi sansör memu
rumuza herhangi bir bavtak gös
tersek derhal hangi devletin hayra 
ğı olduğunu söyliyebilir mi? Bir 

k unm .t\.\man\al', bayrağımızda ay 
yıldız olduğunu biliyorlarsa bunu 
mutlaka Umumi Harpte öğrenmiş 
!erdir. Ondan evvel bu kadarını da 
bilmezlerdi. İmparatorluk dC'Vt'in-

de, Kiye! limanında İmparatorlu
ğu temsil etmiş olan Asarı Tevfik 
zırhlımızın macerası malumdur. 
Alman baş amirallığı namına me
rasimi idare eden komodor geçit 
resmi esnasında ay yıldızlı bayra
~ın hanei devlete ait olduğunu bir 
denbire kestirememiş ve muzikaya 
Fransızların "Ay aydınlığında dos 
tum Piyero!,, diye başlıyan zev
zeklik parçalarından birini çaldı
rıvermişti. 

Bütün bunlar propaganda mese
lesidir. 

Propagandamızın teşkilatsıdığı, 
zayıflığı, belki de yokluğu mese
lesidir. 

Bizi ne kadar çok bilseler yine 

Kadıköy Ortaokulu son sınıf tale
besinden Tomris adlı genç bir kız 

gazetemize bir mektup gönderdi. Bu 
mektupta, gcnç1er arasındaki oku
mak iştiyakından, fakat okuyamadık
larından, kitap bulamadıklarından 

bahsediyor. Kendi doğduğu köye duy
duğu hasretini, bu kö;rün çocuklarına 
fazla kitaplarını göndermekle teskin 
arzusunda olduğunu bildiriyor. 

Bu genç kızın kendi köyünün çocuk 
]arına \'ermek istediği irfan sadaka
sını teşmil edemez miyiz? Bu husus
ta genç karilerimden mütemadiyen 
mektup alıyorum. Birkaç gün evvel 
bunlardan bir tanesini "okumak aşkı" 
baş1ığı altında neşretmiştim. Muhak
kak o1an birşey var ki, yeni nesi1de 
büyük bir okuma aşkı vardır. Hatta 
Anado]udn trenle seyahat eden :vo]
cular, trenlerin etrafına dizilip : "Ga
zete! Gazete!" diye bağıran çocuk]a
rın tatlı !'eslerini duyuyorlar. Genç· 
ler, kitapsızhktan, kitapların pahalılı
ğından daimi surette şikayetçidirler. 
Adeta sokaklara dökü1üp: 

- Allah için bir sadaka! 

Diyen çocuklar gibi, bunlar da Al

lah için kitap diye bağırıyor]ar. İler

leme yoluna en büyük süratle gir
miş bir milletin, içtimai uyanışını gös 
terccek bundan güzel bir delil olur 
mu? Bu ilim dilencilerinin sesini bü
yük bir sevinç ve iltiharla içimize sin
direbiliriz. 

• 
Fakat bu dilenen, bu isteyen sesle

re karşı bizim de verecek bir cevabı· 
mız vardır. Birçoklarımızın evlerin
de, kütüphanelerinde verebileceği

miz kitaplar bulunur. Bu genç kızın 
isrine uyarak hepimiz kütüphanele
rimizde bir temizlik yapar, bu genç· 
lere kitap gönderebiliriz. Böyle ge
lişi güzel gönderilen kitaplar bu ih
tiyacı tatmine kafi midir?. Şüphesiz 
ki hayır. Bu çok şümullü bir dava
dır. Fakat hiç olmazsa e\•lerimizde ~o 
cuklara ait kitapları mektep kütüp
hanelerine, halka ait kitap]an Hal. 
kevlerine, 
göndermek 

umumi 
suretile, 

kütüphanelere 
kazancımızın 

zekatını verir gibi ilmin, irfanın bi~ 
ı;adaknsını veremez miyiz?. · 

Yolunuzun üzerinde bir ka]abalık 
var ki, yol \•erin geçelim diyorlar, 
siz terakki ve ümrana, ilme ve irfa
na, yiiksek cemiyete mi varmak isti
yorsunuz, biz o yolun yolcusuyuz. Yol 
verin geçe1im. 

Büyük bir okuma aşkı ile önümü-

ze dizilen bu sesleri duymak, ve bu 

seslere cevap vermek ne zevk veri
ci bir yardım olur. Para sadakası de-

ğil, ilim, ve irfan sadakası. 

................................... 
• Bu da Bir Fikir 

Yarından korkmuyorum. Çün 
kü diinü gördüm ve bugünü. 

Medeni alemde gösterdiği boy, 
la, Atatürkiln, Roosevelt Üzerinde 

- Ne oldu? dedim. Garboyu ih-
4yarlamış mı buldun? 

- Hayır efendim. dedi. Garbo-
• seviyorum. 

kafi değildir. Dünyayı rahlesi ö- ! William Allen White 
nüne bir çocuk gibi oturtup okuta- . 

~MUVAlll=AK .• 
•OLMANIN llRR 

-, 
l 

l 

cak, mütemadiyen okutup öğrete- Makine büy:ıe bir mürebbi-
cek sistemli ve dikkatli bir propa- d' n· t k ··ru··mez 

ır. ır a veya eşe yu -
ganda servisine ihtiyacımız oldu- se insan sinirlenir ve hayvana 
ğunu asla unutmamalıyız. vurur. Bir makine işlemezse o-

Bir hafta vvel, bir geçit resmin- nu dövmenin faydası yoktur. 
de söyldiği nutku Fransız Mareşa- , Bilakis makinein neresinde ku
li Peten şöyle bitiriyordu: 

KORKMAYINIZ, ŞIMARMAZ 
"- Biz kendimizi kafi derecede 

propaganda etmesini bilmiyoruz.,, 

sur bulunduğunu anlamak ve 
bulmak için diişiinmeğe ve a

t raştırmağa mecburuz. Bu da 
i makinenin terbiye edici vasfını Şark terbiyesinde uı'ane haline 

ıelmiş bir telakki vardır. Çocuğu 
methederseniz şımarır. 

Bu telakkiyi evde, mektepte, ve 
hayatta tatbik etmeyi de bir terbi 

ye vazifesi telakki ederiz. 

Çocuğunuz zeki olabilir. Çocq • 

ğunuz hakikaten methedilecek, be 

ğenilecek sözler söyliyebilir, işler 
yapabilir. Siz onu beğenecek, fa -
kat beğendiğinizi söylemiyeceksi ~ 
niz. Çünkü çocuğun şımarmasın • 

dan korkulur. Sırf bu te1akki neti· 
cesi olarak evde evlatlanna kıırşı 

daima surat asan, ciddi duran ana 
babalar vardır. Çünkü çocuğu met 
hetmeyi onun üzerindeki otorite -
lerini kaybeden bir hafillik sanır
lar. 

Ayni te1akki mektepte de ~ocufu 
beğendiğimizi açıkça söylememize 
manidir. l'tfiikilat vereceksek bile, 

bunu anonim bir tanda yapınıya 
çalışır, çocuğa kendisini beğendi • 
ğimizi doğrudan doğruya söyle • 
mekten çekiniriz. 

Bele iş hayatında meınurlannı 

metheden, onların yaptıklan işi be 

ğendiğini söyliyen patrona pek az 
rast gelinir. Çünkü beğeniş, me • 

muru şımartabilir, daha fazla para 
istemiye sevkedebilir, diğerleri 

yanında mevkiini yükseltebilir. 
Ve saire. 

Halbuki beğenilmek ihtiyacı, in
sanın en büyük zatıdır. İnsan her 

yaptıiı işin başkalan tarafından 
beğenilmesini ister. Hele kendisin· 
ce kıymet ve ehemmiyet verdiği 

insanlar tarafından yaptıklarının 
beğenildiğini görmek en büyük 
zevktir. Beğeni]mek ve beğenildi. 
ğini bilmek bir insan için, en bü
yük mükafat, en kuvvetıi muharrik 

tir. Bir insanı şevkle, heyecanla, 
zevkle çahştırmak istiyorsanız onu 
beğeniyor görünmek lazımdır. 

Hele çocuk terbiyesinde bunun 
rolü pek büyüktür. Çocuğun ma
nevi gıdası teşviktir. Beğenilmi -
yen, hiçbir taraftan teşvik görmi
yen çocuk nefsine karşı olan itiına 
dını kaybeder. Ve yavaş yavaş sö 
ner. 

Metlie layik olan şeyde methi e
sirgemeyiniz. Meth, Jüzumsuz bir 
dalkavukluğun ifadesi olduğu za
man çirkindir ve fenadır. Fakat 
yerinde bir meth, nakdi veya mad 
di mükafattan daha çok mü~ssir o
lur. 

Belenmek başka şeydir, şımart
mak başka şey. Bunun hududunu 
bilerek takdirlerinizi yerinde kul 
lanabilirseniz, alacağınız netice 
çok büyüktür. 

PSiKOLOG 

Eh, Fransa propagandasızlıktan 
mu~tarip bulunursa, artık varın bi
zim kayıtsızlığımızm derecesini öl 
çün! 

Yalovaya Araba Vapuru 
Seferleri Ba§hyor 

j göstermez mi? 
G. Murray • • * t Dünyada her erkek için iş ı 

her §eyden iistündür. Hatta ka· İ 
dm ve aşktan bile. Kadın erke- t 
ği tamamen kendisine inhisar ı 

•• ettirecek surette cezbederse, er- i 
Yalovaya tertip olunan araba va- kek bir müddet bu cazibeye ka- t 

puru seferleri bugünden itibaren f pılır, fakat işini kendisinden da- t 
başlıyacaktır. Seferler Akayın ida- f ~:ız~~ı~~şüncn kaAdr.ıdnraedaMhoaruçaok ı 
resinde olmak üzere Şirketi Hayriye 

vapuru tarafından yapılacaktır. ~ 

* Bugün 12 de Üsküdardan hareket : Ince zevk fıtri değil, kisbi-
edecek olan vapur 15,30 da Yalova- : dir. Fıtri zevklerin hepsi fena
ya varacak ve oradan 16 da hareket ' dır. Bir çocuğun musiki zevk i 
ederek 19,30 da Kabataşa ve 20 d.:! • berbat, edebiyat .tevki yoktur. 
de Üsküdara gelecektir. Vapur Pa- :. ince zevk etrafımızdakileri an-
zartesi günü 6 30 da Üsküdardan ve lamağa ve anlıyamadıklarmıızı 1• 
7 de Kabataştan kalkarak Yalovaya i tefrike çalışmakla inkişaf eder. 
gidecektir. Bu seferler yalnız Cumar Joad 
tesi ve Pazartesi günleri yapılacak- • ...... ....................... . tır. 
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SÜVARİLERiMiZiN ROMA VE VARŞOVA ZAFERLERINDEl\1 İNTiBALAR 

Romacla Mıuaolini kıipasınır çetin kar,ılanmalanna ıahne olan konkur meydanının umumi görünüşü .• 

SPOR: 

Dünya Kupasında 

lsviçre • Almanyayı 

4 • 2 Mağlup Etti 

Binicilerimize Dün 
Mükif atları Verildi 

(Başı ı incide) Mahmut, vali, Parti başkatibi Ziya, 

Roma ve Varşovadaki Heyecanlı 
Müsakalardan Bir Kaç Sahne 

Geçen hafta başlıyan dünya ku
pası futbol maçlarında nizami müd
det zarfında berabere kalan ve oyu
nun temdit edilmesine rağmen bu 
beraberliği bozarnıyan Almanya -
lsviçre, Rumanya - Küba milli ta
kımları Perşembe günü tekrar kar
şılaşmışlardır. 

:4lmanya - lıuifre 

Birinci maçlarında 1 - 1 berabe
re kalan Almanya - Isviçre milli 
takımlarının ikinci karşılaşmaları 
bir sürprizle neticelenmiş ve büyük 
bir enerji ile çalışan Isviçreliler ma 
çı 4 - 2 kazanarak Alınanları tas
fiyeye uğratmışlardır. 

İsviçreliler Pazar günü Macar 
milli takımı ile karşılaşacaktır. 

Ruma:nya - Küba 

Birinci maçlarında 2 - 2 berabe· 
re kalan Rumanya - Küba milli ta
kımlannm Tuluz'da yaptıkları ikinci 
karşılaşma büyük bir mücadele ha
linde devam etmiş ve hakemin zayıf 
idaresi yüzünden muhtelü hadiseler 
le cereyan eden bu karşılaşmayı Kü
balılar bin müşkülatla 2 - ı kazan
mıya muvaffak olmuşlardır. Ru
rnanyayı kazanan Kübalılar Pazar 
günü İsviçre milli takımı ile karşıla~ 
şacaklardır. 

k Ankara savlavı Mümtaz, Refi Celal ·ıe 
l~i ~ltın kupası ile Polonya upası İstanbul idare heyeti azasından Ba
şımdıki halde mektepte muhafaza o- F ·d Erendal Binicilik mekte-
1 k d B 1 . .ki ayrı yan aı e ' • . 
urun ta ır. un ar ıçın ı bi Sübayları ve gazeteciler hazır bu-
camekanlı dolap yaptırılarak mek-

1 
d _ !unmuş ar ır. 

tebin şeref salonuna konacyaktır. S~va Vali Muhittin Üstündağ bir nutuk 
rilerimiz için, Sipahi O:agı, Part~ ve söyliyerek demiştir ki: 
milli fabrikalarımız ayn t.yrı hedıye- "- Sizın yüksek hm:urunuzda biri 
ler hazırlamaktadırlar. Ekipin at!a~ı buraya sürükleyen sonsuz sevincin 
Polonya vapuru hayvan taşımadıgı ı· sebeplerini nasıl izah edeceğimi ve 
çin getirilememiş idi. Atlar ayın 13 milletçe duyduğumuz şükran hislerl
üncü günü şehrimize getirilmiş ola- ni nasıl ifade edeceğimi bilemiy.>· 
caklardır. Yeni hayvan f:atın alrr..ak rum. 
üzere Parisc giden,~ ekip komutanı c. H. P. si ve İstanbui halkı, bütUn 
Albay Cevdet Bilgişin ile Cevat Kula milli teşekküller size karft şükran his 
ve mütehassıs ayın 20 !.İnden sonra lerini söylemek vazifesini bana ver-
Paristen hareket edeceklerdir. diler. Millet, sizin, bütun fahrü gurur 

Partinin ziya/eti yaratan işlerinizi adım adım takip et 
Dün akşam Cümhur&yf.t Halk Par- ti. Ve dün sizi bağrına bastı. Bunu siz 

tisi namına süvarilerl!niz şerefine de gözlerinizle gördünü~. kulakları -
Serkl Doryan salonların<la bir ziya- nızla duydunuz, ellerinızle tuttunuz. 
fet verilmiştir. Ziyafette, Atatürk na Bir Türk sıfatile, biıtıin bir Türk 
mınn yaverleri Cevaet, Mulinfız rna mı:ııenunı nı::ııcı .. ,., ""'~"'"''" .... ----o-

lan komutanı İsmail Hakkı, Orgene- mu söyliyebilirim. Var ıllJnuz." 
ral Fahrettin Altay, General Halis. Vali, Muhittin Üstür.dağ sözlerine 
General İhsan İlgaz, Deniz Komutanı şunlan ekliyerek son vermiştir: 

h • k t "'- Bize bu güzel günleri göstaren Şükrü Okan, üssü ba rı omu anı 

• Esraren9ız 

Bir Cinayet 

Atatürkümüz şerefine kcideh kaldırır, 
onun cihandeğer sıhhatıne içerim. Ya
şasın Atatürk!" 

Valinin nutku çok alkışlandı. Ken
disine General Fahrettin Altay cevap 
verereı- : 

(Başı 1 incide) 

sol kulağı üzerinden tabanca kur-
.Şeref, Klübünden şunu ile vurulmuş ve ölmüş olduğu 

istifa Etti nu görmüş ve hemen hadiseyi Sarı-

"- Bütün arkaC: 1şlanm size teş~k 
kür ediyorlar. Siyaset ı-ahasında kuv
vetli bir varlık yaratan tırkamıza bü
tün ordunun saminii teşekkürlerini 
arzederim." 

General Fahrettin Altayın bu söz
leri sürekli alkışlarlo. karşılanmış-

Beşikaş klübü birinci takım oyun- yer jandarma kumandanı yüzbaşı Sa 
cularından Şeref, klübünden istifa lhne haber vermiştir. 

k ~ 
ettiğini resmen mınta a merkezine Yüzbaşı Salim derhal hadise yeri- Süvarilerimizin tefekkürleri 
bildirmiştir. .. ~ . . ne gelmiş, vaziyeti görmüş, müdde- Daha sonra da süvari eidpi namını 

Gala:asaray Klubune ~ırec~ği şa- iumumiliği ve alakadar makamatı ekip şefi Cevat Gürkan söz alarak şu 
yia halınde dolaşan Şere~ın. dun ak- haberdar etmiştir. nutku söyledi: 
şam Galatasaraylılarla bırlikte se- İkinci şube cinayet masası şefleri _ Bize gösterilen sevginize, arka-
yahate iştirak etmesi bu şayiaları ve Sarıyer jandarma komutanı Sa - daşlarım namına şükra~la:ımızı tanın 
kuvvetlendirmiştir. lim mahallinde yaptıkları tetkikat mile arza heyecanım mar:.ı oluyor. A-
Enosis Şehrimize Geliyor neticesinde, hiıdisenin başka yerde ranızda bulunmakla duyduğumuz se-

Gcçen sene şehrimize gelerek Fe- vuku bulduğu ve maktulün ağlebi vinç çok üstündür. Bu geceyi hi? U• 

nerbahçeyi mağlup eden Güneşe az ihtimal Boğaziçinde öldürüldükten nutmıyacağız. Sağ olun. Yabancı ıller 
bir farkla mağlup olan Yunanista - s~nra bu.ı~nduğu mahalle oir otoma de yabancı sübnyların e;lerinden aldı 
nın kuvvetli klüpplerinden Enosis bu bılle. ge~ırılerek hendeğe atıldığı ka- ğımız kupalarla bu ödevi yapmağa u#; 

naTatıb~ba.sıl olmuştur raştık Bizler Atamızın çocuklar! ol-ay sonunda şehrimize gelerek gayri- a ı ı d ·1 S l 'h H ~ ı · · 
federe kıu .. plerlc u"ç maç yapacaktır. 1 . .. a ı a ı aş mın tahır.in duğumuzu isbata çalışıyoruz. Her mu 

erınc gore kurşun pek yakın bi .. rn - d ı 
1 ·· Enosis e- vaffakıyetimizi onun varlıgın an a ı· 

.. 
..> • 

~ 
Saim Pulatkan Mu11olini kuty:ı$t müıabakanncla 1,80 irtilaındaki maniayı afarken. Kıymdtli b~ 
cimizin bu fevkalade atlayıft bize zaferi ve Jolayııiyle Mussolini altın kupasını kazan ırnu 

• 
• • . J d it i mahwıu imzalarlarken. Solda bu yarıflarcla mütemadiyen lef! 

S ··varılerımız V arforJa a <ı er · · · · ·· I · k l d " kl ı r f ranıız binicilerinin ıüvarıle.rımızı suzme en ço can ı ır. 

Yapılan an aşmaya gore safeden atılmıştır. Yapılan araştırma B' k t• d" Yaşasın 
h · · d ş· ı· p Galataspor . yoruz. ıze uvve ı o ver ı. şe rımız e ış ı, era ve larda temız kıyafetli ve 35 yaşların At t .. k'" 

klüplperile karşılaşacaktır. da olan maktulün Trablusgarpli Mn- Ba ur . .' 
1 

d Ik 
1 1 

k 1 nm·c;: 
v Ö • · u soz er c a ış ar :ı. arşı a •:s 

Bu Haftaki Şilt Maçı sa o~luld ğmer ~utfi isminde bir de- ve ziyafet sona ermiştı.r. de bıraktı arı meş ıu 

lstanbul Futbol Ajanlığı tarafın- nizcı o u u an aşılmıştır. 
dan tertip edilen Şild maçlarına bu Zabıta, bu esrarlı cinayetin faili-
hafta devam edilecek ve milli küme ni şiddetle aramaktadır. 

--------ıD----~~ birincisi Güneşle ikincisi Beşiktaş 
karşılaşacaklardır. 

Şeref Stadında yapılacak bu kar§?· 
laşma için iki klüp murahhaslan 
mıntaka merkezinde toplanarak ma
çın hakemliğine Adnan Akını intihap 
etmişler ve diğer hususları tesbt 
etmişlerdir. Müsabaka saat 17,30 da 
başlıyacaktır. 

Anadolu 'Athspot 
Klübü Toplantısı 

Istanbul Anadolu yakası Atlı Spor 
Kliıbündcn: 

Görülen lüzum üzerine Haziranın 
(18) inci Cumartesi günü sana (16) 
da klup merkezinde fevkalade kon
gre aktedileccğinden azaların klübe 
teşrifleri rica olunur. 

Maarif Vekili 
Kırşehirde 
Kırşehir, 10 (Tan muhabirinden)

Maarif Vekili Saffet Arıkan, bngün 
şehrimize geldi. Vilayette biraz ist! 
rahatten sonra zelzeleden harao (\lan 
ortaokulu gezdi. Ve gereken tedbir
lerin alınmasını emretti. DRha son
ra okulda tarih ve tabiiye imtihan • 
larında bulundu. 

Vekil geceyı misafir olarak vali -
nin evinde geçirmiştir. 

Çankıncla yeni zelzeleler 
Çankırı, 10 (A.A.) - Son 24 saat 

içinde üç hafıf zelzele olmuştur. 

Kıymetli Türk binicileri V aı·çoca müsabakalarında 
halde sa '1aya · çıkarlarken •• 

toplu bir "Gen~ ıüvarilerimlz.Jen Hamdi Barla. RomciJa bir maniayı fl'I 
vallakıyetle ' afarken .• 



" 
BiLMECE, BULMACA 

Faydalı .,,,,,.,.: 

Dolma kalem 

Mürekkebi 
Dolma kalemlerin mürekkebi ol

dukça pahalıdır. 

Çocuklann küçük harçkklanndan 
ayınp kalemlere mürekkep almaları 
biraz güççedir. Bunun için çocuklar 

T ANm Çocalr ll•n.' 

l.oYUN~AR~ı 
_ . · .. · __,'.EGLENCELEK® 

~' •ıı .•. ~ ... ~: .. ·~ ... ... ·.1. ... .. 
-~· .i• a' 

,, . ... 
!9 ı. 
... I!,. pJI. • 

. .. . .. 
'• . . .. .. ... , 

size dolma kalem mürekkebi yapma- . ~ _ 
1 nın kolay ve ucuz bir usulünil öğre-1 1 ~ 1? 

•••• .. -., 

·Tatil pWi.Caa. bot on ctiD se
çinaek ibere kiye balasuun ya

aaaa ptlipr. ~mm evine si
••• ~um, fakat bir türlü yola ........ ,. ... ~ 

Siyah çiqilerin tistiine buma
tlan yolu ona cösterebilir misi
nb? Yola kurşun kalemle ipret

liyerek ·- cönderialz. . Dolna 
cevap .erealenen elli kl,lye he-
diyeler verilecektir. 

82 Numaralı Bilmec:emizden 
Hediye Kazananlar 

teyim: 

il "Mavi mürekkebin içine (yüzde 3, 
4 nisbetinde olmak üzere) gliseril'l 

1 damlabn! Bu suretle stilolannız için 
gayet mükemmel ve iyi bir mürek
kep elde etmiş olacaksınız! 

Adf mürekkep çabuk kurur ve u-
111; cun üzerinde pıhtılaşarak onu bozu, 

halbuki içine gliserin damlatırsamz, 
gliserin onun uzun müddet ıslak dur 
niasını temin eder. Çünkü gliserin 
sudan ajirdır ve suyun uçmasına ma
ni olur. 

Mürekkebin toplanıp yazılan boz
. mamasına dikkat edin, bunun için 
1 yµkarda söylediğimiz nisbetten faz-

ı 
la gliserin damlatmamalısınız! 

. Şayet stllonuzun mürekkebi bitti 
lae ve başka yerde bulunuyorsa
nız, evveıa onu yıkayın ve ondan so~ 
ra bulundupnuz yerdeki mürekkep 
ten doldurun! 

Bu söylediklerimize dikkat ederse
niz dolma kalemleriniz uzun müddet 
dayanır ve ıık sık kalem almaktan ve 
deiiftlrmekten kurtulursunuz! 82 nwMnlı meemuamızdald "Bil·ı .. !l!JlBB "Ktl'çUK SULU BOYA,, 

mece -.Bn!cnc.-,, yı dojru halleden wANANLAR: 
Jerden becli79 Uzananların Us•i: Trabzon Halkevi 19 uncu ilkokul Ad- BİRER "M'OREKKEPLt KALEM,, 
BİRER ''B~ DOLMA KUR-, ÖZbek, Beşiktaş i9 uncu ilkokul Ad- KAZANANLAR: 

ŞUN KAT.BUi., KAZANANLAR: . nan Akçay, Ankara Anadolu Klü- Teşvikiye Bayır sokak ~msal apar 
Kızıl~ ~başı '!19~lesi bilnde Eşref Aslan Ta§, Çaycuma na tımanı numara 4 Aydın, Büyükada 

Mualli .. ~ lstanbul 44 u~~. ilk-ı hiyesinde ilko~ !-72 .A:_vni Geren, Sakarya sokak ı numarada Suavi Ba 
okul dorctuncu llJDl ·Emin, Kuçütpa Çanakkale, F.ceabit, Melahat Özmen. baç Yemişte Çardak caddesinde Ka-
zar Camiqerif sokak 9 numarada lR .. -1r.rl.ınr . ' 
Sadiye · B ER Bu ı on. KUTU KALEM racabey kıraathanesinde ocakçı Mus-

BlREa "Kttçt)K DOLMA KUR- BOY ASI KAZANANLAR: tafa Kaygı. 
ŞUN KALElıft,. KAZ~ANLAR: Ankara Hacı Bayram caddesinde BİRER "KART,, KAZANANLAR: 

Aksata7 Mustafa Keliıal Paşa cad- 31 Semiha Berkay, Di.izce, Bürhaniye Adana Osmaniye 7 Kanunusani oku 
desi Hayriye Tüccar• sokak numara mahallesi numara 58 aşçı Kemal oğ- Iu numara 103 Ali Güleryüz, Antep 
22 Refika, Dizdariy': ~me sokak Ju Fettah, Konya buğday pazarı civa trahom mücadele reisliği başkatibi 
numara 22 Refik, Dızdanye Çepne d H 1• . ö ·· ı· l F 't Ö k Kı c·· ı ö. k y k k N 27 Erol, k' S 1 pazan rın a arpacı u usı zgur e ıy e erı zan , zı u sen zarı , e 
IO a o. es ı a ı t d 'k l 43 .. .. k 85 l Fındıklı 7oku111 numara 25 İrfan. Turgut zgür, Burdur ceza evin e dı u e uncu me tep nu~ara ı 
BİRER "PERGEL TAKIMI,, KA- Hüüsnü Korumaz. Sıtkı, Ankarada Ahmet Akçadogan. 

ZAN ANLAR: 

- .ou numaralar arasında bir hayvan 
gizlenmiştir. 

1 - 38 e kadar olan numaralan bir 
kalemle birleştirin. Saklı bulunan 
hayvan meydana çıkacaktır. ,,. 

RESiM BOYAMA 

8 - Beyaz, 1 - Açık gri, Z • Açık 
pembe, 3 - Pembe, 4 - Açık mavi, S -
Mavi, 8 - Toprak rengi, '1 - Kırmızı, 
8 - Siyah, t - Menekşe. 

Evvela Mektubu 
Ev yanıp tutu~uyordu. İtfaiye ye

tişti. Ev sahibini kurtarmak üzere 
duvara merdiven dayadı. Fakat ev 
sahibi elinde bir mektup tuttuğu hal
de bağırdı: 

- Şimdi beni bırak ta, evveli şu 
mektubu çabuk postaya götür, der, 
çok aceledir. 

lpk lisesi talebesinden Bedia Si
nan oğlu_ 6 mcı ilkokul numara 284 
Jülide. 

YAZISIZ HiKAYE: o ltaz Çobansnın Kurnazlıijı 
BiRER ALBOM KAZANANLAR: 
Suadiye Yenimahalle Albay Mu

zafferin oğlu Osman Dinçer. Maraş 
Beıediye Çarşısı, kunduracı Rıza Ta
Dlft Adana eski istasyon Bürücük ra 
Ju fabrikası muhasibinin oğlu Nail 
Koç, ilenin caddesinde yazmacı nu
mara 53 Mehmet Otken. 
BİRER "RESİM MODELİ,, KAZA

NANLAR: 
lılarq Belediye Çarşısında 152 

Nuri, Nijde tümen muhasebe vezne-
--oih& 'fursut, Samsun 19 Ma 
yu maıı.ııesı Şevketiye caddesi 15 
numarada Adnan, Urfa Gümrük h~
nında teni Mahmut Güven, Bursa 
tuz pazarı 24 Moiz kw Beki Elyon. 

BiRER ''BUYUK SULU BOYA., 
KAZANANLAR: 

Adana Yeni Otel karşısında bet
ber Ahmet Yılmaz. Bursa Kuruçef
me Kasık ~ıkmaz sokak numara 3 
Pepo, Çerkesköy piyade alayı teğmen 
L6tfi ojlu Ergiden Ultay, Muğla 
lebze carşısı Vevzev Hacı Osman e
llyle Genekli Osman, Akhisar İs
met İnönü okulu 179 Ulker Kılıç oğ... 

.s._~ ~L'· . , --ifA~ e····· __.....,. ......, , ,. ~ cı, -1 ~ • 
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GÜNLÜK t 
ZİRAAT: 

- PiYASA 

Şamilin Son Günleri 
Nasıl ve Nerede Geçti? 

Birgünde 24 Bin 
Kilo Zeytinyağı 
Satışa Çıkarıldı 
Dün piyasaya muhtelif mıntaka

lardan yirmi dört bin kilo kadar zey 
tinyağı gönderilmiştir. Bu yağların 
ayni kalitelisi olan ekstraların kilo
su 43 - 44,50 kuruştan, birinci ye
meklik olanlar 40 kuruştan, sabun
luk yağlar da 33,30 - 35 kuruş ara
sında satılmıştır. Pamuk yağların 

kilosu 35 - 38 ve pişmiş bezir yağ
lan 50 - 53 kuruştan verilmiştir. 

Ziraat Bankasının yumuşak buğ -
daylarından iki yüz altı bin kilo 
5,28 kuruştan ve sert buğdaylardan 

altmış bin kilo 5,20 den, tüccar malı 
olarak ta iki vagon buğday 5,33 
5,35 kuruş arasında satılmıştır • 

• Payas teslimi yüz yirmi bin kiloluk 
büyük bir parti yulaf kilosu 3,38 ku 
ruştan, altı bin kilo susam 16,25 'ku 
ruştan, Anadolu malı ince yapak ki
losu 50 kuruştan, Anadolu arpaları 

4,22.5 kuruştan satılmıştır. Çuvallı 

kuş yemi 19 bin kilo yedi kuruştan 
verilmiştir. 

i 
Toprak Ofisi 
Projesi 
Meclise Verildi 
lktısat Vekaletince hazırlanan 

toprak mahsullerine ait kanun la
yihası Millet Meclisine verilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi adı ile Mali
ye, Iktısat, Ziraat encümenlerinde 
müzakeresi yapılmış olan kanun pro 
jesi bugünlerde Mecliste görüşüle

cektir. Toprak mahsulleri ofisi İktı
sat Vekaletine bağlı olacak ve hük
mi şahsiyeti haiz bulunacaktır. 

ta~albuki bitaraf tarihler şu ta· 
ları a dursun, Şamilin düşmanı o
fıJt Çarlığın müverrihleri bile, şu 
ditraYl tekzip edecek mahiyette
d _' Şamil, otuz beş sene kılıç salla
d ıgı düşınan hükumetinin hüküm 
e~~~arşısında Türklüğün ezeli ve 
et .1 Şeref ve vekarını muhafaza 
hi~~ş. . Şerefli mazisine en küçük 
lıe b~ke zerresi konduracak zelila
h ır harekette bulunmadığı gibi, 
il Yolda bir tek söz de söyleme

ltıiştir. 

Ş anı.ilin Istanbula geleceği ha 
~ Vadisi duyulur duyulmaz, 
~~Ydaki telaş arttıkça artmış; o
deta ne.. ~etle karşılanması, a
h.. llıuhım bir mesele halini al
"<ttŞtı. 

~1 Saray ınensuplannın mühim bir 

~a.S?n.ıa.ı teşkil eden ve İstanbulda 
~ 01dUkça mühim bir yektln teş
D eden Kafkasyalılar, Şamilin 
,ehtı . 
ttı esınden büyük bir sevinç duy-

~şlat-.. Bu büyük kahramanı, la

~lduğu veçhile karşılamak için 

"flı lıklara başlamışlardı. Bazı in 

~· saray erkanı ile hükUmet ri

~h 1 
de buna taraftar olmuşlardı. 

~ \>aı· ile ıyet karşısında; Sultan Aziz 

eh' ona hoş görünmek için Şamili 
la el'tı:rtıiyetten düşürmiye çalışan-

!' h l 
deq· a k arasında husule gelecek 

İ}j ~~Odudan korkmuşlar .. Şamili, 
lt.~~ Şekilde karşılamıya mecbur 

~\rdı. 

Ş aınn, bütün aile efradı be
~ · raberinde olarak İstanbula 
~ ışti. Kendisine karşı gösteri
~ lla:rlak istikbalden son derece
~l' ?tıeınnuniyet hissetmekle bera
~ e~ küçük bir gurur ve azamet 

gostermemişti. 
~ Sıııt 
~bııı an. Aziz tarafından huzura 
~ 1a edıldiği zaman, çok müteva
~p t \>tanınış; Hünkarın basma ka-

eb:rik ve takdirlerine karşı· 
~......_!len .. Senelerce süren bu ~ü-
t eı:teyi; ne nam ve ne de bir mev
• aıınak • 
~ ıçin yapmadım. Ancak, 

~l'~d.ttnızın bize miras bıraktığı 
'·ı.ı ~üşınan istilasından koru
~~· 1'.iılletimi, düşman boyundu-

~ altına sokmamak için çalış
~~ ~e Yapayım ki; düşmanların 
~ı:ıı lerne, ihanet karşısında kal-

· S IQı~\ı enelerce uğraşmaktan yo-
~l~ ?)ı '\re ihtiyarladım. Yapabil

lııı;r: Şeylerden fazla birşey yap

q~ıı~ llluvaffak olamadım .. Artık, 
a,~ a davasından vazgeçiyorum. 

~ i~a:rıını da, mütevazi bir cüb

,i~, te~dil ediyorum. İzin verir
h~<tl liıcaza gideceğim. Ömrümün 

~.;.~E!sini orada din ve milletimin 
bi~ etine dua ile geçireceğim. 

e, .mukabele etmiştL 

.. s lıltan Aziz, geITiş bir nefes al 
İl&,., lllıştı. Kahraman Şamilin bu 

rı~ •ıe f 
1 ~qtı h· e:ragati karşısında, artık 
1 lÇb" ~ ~l\ıı . ır korkusu kalmamış-

1 fiı- • hır müddet İstanbulda mi 
% etlll. 
t l'ıııet '.~ti. Hakkında izzet ve 
~~ffehe &osterınişti. Ve sonra, mü-
()tıcıer~. \'e muazzezen, Hizaca 

"llŞti. 

l Şq~il' .. l • 
htı ın son gun erı 

'!J b ~ar ve yaralı aslan; yine 
lılı.:iar ll~ı.in ailesi efradını başına l ~ehr~ liicaza gitmiş; (Medi

~~ l~ i~ 111
e Yerleşmişti. 

~ ı :ia. gi~larak <Ravzai mutahha
'tıı~t~aql k erek (Resulü Ekrem) in 

ij§; arşısında boynunu bük-

~ ' \-· 
~it~tıq:' ~esulullah!.. Senin dinin 
t~;~a.11a tll~ndığım şu silahları, 
~ ~ fat

1 
esiım ediyorum. Bunun 

ilbl.!l olarak ,beni komşuluğu
el 

Demiş .. O anda silahlarından, ve 
milli elbisesinden tecerrüt ede
rek, sırtına adi softan bir cübbe 
giymi§tL ,,. 

1 şte, bu tarihten itibaren Şa
mil, artık hayatını tama-

• mile ibadete hasretmişti. Ve gün
lerini, tam bir inziva ile geçir
mişti. 

Tam on sene böyle geçen bu mü 
barek hayat; nihayet, uhrevi bir 
sükun ve tevazu içinde hitama er-
mişti. . 

1287 senesi Zilkade ayının 25 in 

ci Çarşamba günü, akşam namazı 
vakti yaklaşırken, bütün aile efra 
dı, onun yatağının etrafında din
darane bir hürmetle diz çökmüş
ler, vasiyetini dinlemişlerdi. 

Şamilin vasiyeti, uzun sürme
mişti: 

- Türklüğünüzü, unutmayın. 
Türk milletinden, ayrılmayın. 

Türk toprağından başka yerde o

turmayın. 

Dedikten sonra sükut etmişti. 
İşte bunlar, Şii.milin son sözleri idi. 

Şamil, ebediyen sustuğu zaman, 
Medine camilerinden: 

- Allahü Ekber!- Allahü Ek
ber! •• 

Diye, ezan sesleri yükselmişti. 

Mumların san ve titrek ışıkları 

altında temiz bir balmumu gibi a
ğaran Şamilin çehresi, sakit, müs
terih ve mütebessimdi. Yan açık 
e ...,._.."' ...... """"'"'--J- ....... ııııııı...-. -'llor ........ a. ... .. a. ............ -

dunun ve milletinin selameti için 
otuz beş sene kılıç sallıyan bu kah 

raman, Allahın huzuruna bu ter
temiz çehre ile gitmişti. 

Vaniköy 5 Haziran 1938 

Ziya Şakir 
-SON-

\MANISADA: 

Asri Sinema , 

Binası Yakında 
Tamamlanacak 

Fındık Fiyatları Düştü 
Son günlerde kilosu elli beş kuru

şa kadar yükselmiş olan Giresunun 
iç tombul fındıklarının fiyatı elli ku 
ruşa kadar inmiştir. Dün bir miktar 
iç fındık elli kuruştan satılmıştır. 

J'ugoslavyadan Gelecell 
Damızhk 

Edirnede bulunan hayvan yetiştir
me kollektü şirketi Yugoslavyadan 

Manisa, (TAN) - Vilayet, burada getireceği damızlık 500 dişi koyunla 
asri bir sinema binası inşasını 80 bin 500 erkek koyun ve 100 kısrakla 4 ay 
liraya ihale etmiştir. Cümhuriyet gır için gümrük müsaadesi veril
bayramında bu sinemanın işlemiye miştir. 
başlıyacağı ümit edilmektedir. Koyunlar saf kıvırcık, kısrak ve 

Halkevi yanındaki Spor klüp bina- aygırlar Wonirus ırkından olacak
sının inşası bitmiş ve küşat resmi ya- lardır. 

pılmıştır. Ankara Borsasındaki 
Sinemanın yapılması bittikten son Muameleler 

ra yine 80 bin lira sarfile güzel bir 
otel yapılacaktır. 

Üzüm Bayramı Hazırhkları 
Manisa, (TAN) - 21 ağustosta bu

rada üzüm bayramı yapılacaktır. O 
gün İzmirderı. Manisaya bir tenezzüh 
treni gelecektir. 

Atatürk Heykeli için 
Manisa, (TAN) - Kültür Bakanlı

ğımn tavsiye ettiği iki Alınan ve iki 

Fransız heykeltraşı buraya gelmiş-

lerdir. 

Heykeltraşlar, Atatürk heykelinin 
uı;u::uc Ye uca0>u. J' cı_p.uucı.:>ı ıa .. uu 5.:ı-

Ankara Borsasında esham ve tah-
vilat üzerine geçen son muameleler 
deki fiyatlarda, 1933 tarihli birinci 
Türk Borcu 19 lira, ikinci tertip Türk 
Borcu 19,62, 1934 Türk Borcu ikinci 
sıra 16,50 liradır. lkramiyeli 1938 
borçları 95 lira, Ergani 95, Sıvas -
Erzurum 98, Anadolu Demiryolları 
1 ve 2 inci tertip 40,30 Anadolu mü
messili 41,40, Cümhuriyet Merkez 
Bankası hisseleri 91,50 liradan mua
mele görmüştür. 

Halde Dünkü Satışlar 
Halde toptan satılan yaş meyva 

... vç\nı...,lo:;rin u ü nkU toptan !iyat1an 
aşağıdadır: 

* Amerika ic:-in alındığı söylen~n bir 
miktar sansar derisi çifti 1600-2300 
kuruş, vaşak derilerinin <:ifti 1200, 
kurt derilerinin çifti 500, çakal deri
lerinin çifti 165 kuruştan satılmıştır. 

Mal nevi tiftik 106-108, deri tit-
'f-

tik 73, siyah yapak 50, güz yünü yet 
miş kuruştan, keten yağlarının kilo 
su 51-53 kuruş arasında sahlmıştı.r. 1 ............................... 

SANAYİ: 

Vergiye Tabi 
Tutulacak 
Müesseseler 

Ofis ticaret kaidelerine göre ida
re edilecektir. Memlekette buğday, 

un ve lüzum görülecek diğer muhte
lif. hububat ta ofisçe id~re edilecek
tir. Kanun projesinde her çeşit top
rak mahsullerinin Icra Vekilleri He
yeti karariyle ofis tarafından idare 
edilebileceği hakkında hükümler 
mevcuttur. 

ANLAŞMALAR: 

Almanya ile 

Müzakereler Başlıyor 
Temmuzun otuz birinde müddeti 

bitecek olan Türk - Alman ticaret 
anlaşması yerine yeni bir anlaşma 

yapılacağını yazmıştık. Yeni anlaş-
Muharrik kuvveti beş beygirden mıya memur edilen heyet, Hariciye 

az olan bütün deri imalathaneleri bü Vekaleti Umumi Katibi Numan ~1:e
yük veya beş beygirden yüksek mu nemencioğlunun rcisliğindedir. Tür

harrik kuvveti kulanan imalathane 

ve fabrikalar gibi vergiye tabi tutu-

kofis Reisi Bürhan Zihni murahhas, 
Cümhuriyet Merkez Bankasından Ca 
birle Türkofisten Alman masası şe

lacaktır. Buna ait Maliye ve Iktısat fide müşavir sıfatıyle heyette buluna 
Vekaletleri tarafından hazırlanan ka caklardır. Heyet bir haftaya kadar 
nun projesi Millet Meclisine gönde- şehrimize gelerek, Türkofise davet 
rilmek üzeredir. Yalnız meşin ve sah edilecek, ihracatçı ve ithalatçı tücar 

tiyan imalathaneleri bu karardan ha 
riç bırakılmıştır. Şehrimizde beş 

beygirden az bir kuvvetle çalışan 

imalathanelerin mecmuu otuz sekiz 
kadardır. Bunların sekizi meşin ve 

sahtiyan işlemektedir. Otuz kadarı 

deri imalathanesidir. 

larla görüşecektir. 

KANDIRADA: 

Kazada Su Sekıntlsı 

Hissedili"or diği hakkında tetkiklerde buluna
rak rapor vereceklerdir. Bamya kilosu 50 - 55 kuruş, dol- y ı• M il S • • 

malık biber 30 - 35 kuruş, sivri bi- er 1 a ar ergısı Kandıra, (TAN) - Kasabamızda 
2450 nüfus bulunduğu halde ancak 3 
çeşme vardır. Bu yüzden susuzluk 

ber 25 - 30 kuruş, sakız kabağı 7-
8 kuruş, yer fasulyesi 7 - 8 kuruş, Hazırlıkları 
çalı fasülyesi 5 - 6 kuruş, ayşe ka- Onuncu ve sonuncu Yerli Mallar 
dın fasülyesi 11 - 12 kuruş, kır do-
matesi 28-30 kuruş, bakla 1 - 1,50 Sergisine iştirak edecek olanlar yer-

sıkıntısı çekilmektedir. Diğer taraf
tan da, Kandıra elektrikten mahrum 

dur. Bu ]ki meseley] beldiyc ele al
mış bulunuyor. Halk, bir an evvel bol 
suya ve elektriğe kavuşmak istemek
tedir. 

KAÇ YAŞ 1 N.D A? 

santiın, araka 3,50 - 4 kuruş, hezel- lerini ayırıp tutmakta devam ediyor
ye 4 - 5 kuruş, Semizotu ı _ 1,50 lar. Dün de Eti Bank müesseseleri 

kuruş, ıspanak 3 - 3,50 kuruş, taz~ ile Karamürsel Mensucat Fabrikası 
yaprak 8 - 10 kuruş, sarmısak ve küçük sanayi müesseselerinden 

2,50 - 3 kuruş. birçoğu Sanayi Birliğinde hazırlanan 
*Kandıra, (TAN) - Keten, buğ

day, arpa mahsulleri çok iyi bir va
ziyettedir. Fazla yağmurlar, mısır e
kimini geciktirmiş ve bu iş yeni biti
rilmiştir. 

Evlenme yaşını küçültmek için 
ha:ıırlanan kanun layihası, kızların 
kaç yaşında kendilerini bilecekleri 
meselesine de bir aktüalite verdi. 

Eskidenberi herkes bilir ki, bu 
yaş bir kere memleketin coğrafya 
vaziyetine, iklimin sıcaklığına ve 
soğukluğuna göre değişir. Şimal ta
rafında kızlar haylice geç yaşta bü
lôğa ererler. Üstiiva hattına yakla
şıldıkça büluğ yaşı küçülür. Hin -
distanda kızların beş, altı yaşında 
kocaya verilmesine bakarak ora
da bu yaşın o kadar küçük oldu
ğunu iddia ederler. Halbuki Hin-
distan kızlarının öyle küçücük ev
lendirilmeleri bülô.ğ yaşının o ka
dar küçük olmasından değil, Hint
lilerin, kız kocasının koynunda bü
liiğa ermelidir, diye başka memle
ketler halkının varamadıklan de
recede pek fazla ince bir zevk sa
hibi olmaları neticesidir. Hindis
fanda o yaş ne kadar erken gelse 
yine beş altı yaşında değil, on ya
şından sonradır. 

Fa.kat iklim, yalnız başına biil(tğ 
yaşını değiştirmez. Nitekim Hin • 
distana giden Avrupalı kızlar o ya
şa yerli kızlardan daha geç ererler. 
Demek ki, ırkın da tesiri vardır. 
Ayni memlekette Yahudi kızlan • 
nın başka ırkların kızlarından önce, 
Macaristanda asıl Macar cinsinden 
kızların Alman veya İslav cinsin
den olan kızlardan önce kendilerini 
bildiklerine dikkat edilmiştir. 

Ayni klimde, ayni ırktan Jaz. 
Jar· deniz kenarında daha erken, 
yüksek bir yerde daha geç bülôğa 
ererler. Bir şehrin içerisindeki kız, 
o şehre yakın köylerdeki kızlardan 
daha erken kendini görür. İyi bes
Je'?mek o yaşı erken getirir. 

iyi bir tahsil gören kız, okumı
yan kızlardan daha erken bültiğa 
erer. Fa.kat derslerinde ifrata gi. 
der de zihni sürmönaja tutulursa 
bülô.ğ gecikir. 
Bühiğ yaşıvda soyun tesiri var

dır, anne ile kızı ayni yaşta, derler. 
Halbuki bu işte en az tesir yapan 
soyu olsa gerektir. Çünkü ayni an
nenin kızları daima ayni yaşta ken-

dilerini bilmezler. Sinirli bir kız, 
sinirleri sakin kızlardan önce bü
Iuğa erer. 

Sözün kısası, bülUğ yaşı pek çok 
tesirlere göre değişir, bayan dok
tor Fransiyon, Pariste, yani ayni 
iklimde yaşıyan bin tane kızın kac: 
yaşında büluğa erdiklerini tetkik 
için istatistik tutmuş. Bakınız neti
cesine: 

Bin kızdan 16 sı 10 la 11 yaş a
rasında, 68 i 11 ile 12 aarsında, 151 i 
12 ile 13 arasında, 167 si 13 le 14, 
184 ü 14 Je 15, 151 i 15 le 16, 127 ~i 
16 ile 17, 87 si 17 ile 18, 33 ü 18 le 
19, 9 u 19 la 20, S i 20 ile 21, 2 si 
21 le 22 yaş arasında büluğa er
mişler. Vasatisi 14,S yaş tutuyor. 
O da hiçbir ııey ifade etmez. 

On yaşından yirmi iki yaşına ka
dar demek en doğrusu, her kızın 
haline göre ... 

Bu kadar fark neden? Eskiden 
buna tabiatın esrarı derlerdi. Yi
ne tabiatin işi amma, artık esrar 
değil, dahil.i guddelerin işleri öğ. 
renilmiye bnşladığındanberi bu es
rann perdesi de yavaş yavaş kalkı
yor. 

Bir kızın büluğ yaşına gelmesi 
yumurtalıklarının iş)emiye başlam~ 
sı demektir. Bu yumurtalıklar da 
birer dahili guddedir. Onlar da tül' 
lü türlü tesirlerin altında bulunur
lar. Bu tesirlere göre erken veya 
geç işlemiye başlarlar. Dahili gud
deler üzerine tesir eden sebepleri 
şimdilik - kolaylık olsun diye - on 
türlü ayırırlar: 
. 1 • Soydan gelen, 2 - Ana karnında 
ıken, 3 - Mikroplardan, 4 - Zehir
lerden, 5 - Urlardan, 6 - Yemek 
tarzından, 7 - Kazalardan 8 - Si
nirlerden, 9 • İklimden geİen, 10 -
Bu sebeplerin biribirine karışma • 
sından ileri gelen sebepler, bundan 
sonra daha başka sebepler bulun
mıyacağını da şimdiden kimse te
ttıin edemez. 

Onun içindir ki bir kızın kaç ya
şında büluğa ere~eğini, önceden bil
mek, şimdi1ik miimkün olamaz. Ka
nunların evlenme yaşına sw.r çek
meleri idari bir zarurettiz. 

Enginar adedi 2 - 7 kuruş, yeşil plan üzerinde yerlerini kapatmışlar
salata 100 adedi 30 - 40 kuruş, pat-
lıcan 14 - 15 kuruş, Marul 1 - 1,50 dır. 
kuruş, hıyar 1,50 kuruş. = ============== 

(B ' Pancar demeti 2 - 3 kuruş, soğan 
75 santim- 1 kuruş, maydanoz 40 -
60 santim, dereotu 40 - 60 santim, 
nane 50 - 75 santim. 

Kiraz kilosu 10 - 22 kuruş, cane
riği 7 - 15 kuruş, kayısı 15 - 20 
kuruş, yerli çilek 25 - 35 kuruş E
reğli çilek 12 - 20 kuruş. 

Karpuz tanesi 60 - 70 kuruş, ec
nebi limon 100 adedi 400 - 450 ku
ruş. 

fZMiTIE: 

Turing Klüp Yeni 

Kararlar Yerdi 
İzmit, (TAN) - Turing klüp İzmit 

şubesi tarafından turizmin inkişafı i
çin bazı tedbirler alınması hakkında 
Reşit Saffet ve Amiral Fahrinin de 
iştirakile yapılan toplantıdan sonra 
yeni idare heyeti seçilmiştir. 

İda;e heyeti, Mehmet Ali Kağıtçı, 
Körfez gazetesi sahibi Sedat Pek, be
lediye reisi Kemal Öz, maarü müdü
rü Kemal, umumi meclis azasından 

Enver Balkan, ticaret odası başkati
bi Hikmet, evkaf müdürü Mustafa ve 
emniyet müdürü Şerü Nimetten mü
rekkep olarak kurulmustur. 

Kazalardaki iskan 
Teıkilatı 

lzmit, (TAN) - Vilayetimiz kaza
larındaki iskan teşkilatı lağvedilmiş, 
bunların vazifesi mahalli hükumet 
heyetlerine verilmiştir. 

*Gölcük, (TAN) - Burada sahip
siz ve serseri köpekler çoğalmıştır. 
Bunların itlafı beklenilmektedir. 
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1 • 
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ORSA 
10 - 6 - 1938 

ÇEKLER 
Acılı,e Kapanış 

Londra 6.23 6.26 
New-York 125.835 126.4425 
Par is 3.4925 3.51 
Mil an o 6.6226 6.6550 
Cenevre 28.6750 28.8125 
Amsterdam 69.5175 69.8525 
Berlin 50.5775 50.8225 
Brüksel 21.2875 21.39 
Ati na 1.14 l.1450 
So!ya 1.5375 1.5450 
Prag 4.3750 4.3950 
Madrid 7.5975 7.6350 
Varşova 23.7250 23.8375 
Budapeşte 24.87 24.99 
Bükreş 0.9375 0.9425 
Belgrad 2.86 2.875 
Yokohama 36.37 36.5450 
Stokholm 32.1225 32.2775 
Moskova 23.7525 23.865 

PARALAR 

Alıa Sa~ 

Frank 
Dolar 

~ Liret 
"" 

Belçika F1" "E 
G.ı 

Drahmi ..§ 
İsviçre Fr. 

-;:; 
G.ı 
I> 

Leva .. 
Floriı:> 

C'IS 

e 
Kron Cet C'IS 

Q, 

Marlı: 

~ Zlott 
Penıo 

aı 

!'.! 
Ley o 

g:ı 

Dinar 
Kron lnee 

Güzel, sağlam 

ve neş'eli 

çünkü 

RADYOLIN 
kullanıyor 

Dişlerdeki leke, pas ve kiifekileri 

temizler. Ağızdaki mikropları im 

ha eder. Dişlerin çüri.imcsinc 

mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 
di§lerinizi muntaza

man fırçalayınız. 
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Harici Borçları
mızı Mal ile 
Odeyeceğiz 

BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT 

(Bap 1 incide) 

Türkiyenin ilk büdceai 

Amerikan BüyükElçisi Dün Türk 
Gençliğine Dedi ki : 

Türkiye Cümhuriyetinin ilk büt
çesi ki, 1924 tedir. 140 milyon Türk 
lirası idi. B. M. Meclisinin kabul et
tiği ve 250 milyon lirayı bulan 1938 
bütçesi ise cümhuriyet rejiminin en 
yüksek bütçesidir. Bu suretle bütçe 
hemen hemen yüzde yüz artmış bu
lunuyor demektir. Bu tedrici yükse-ı 
liş başlıca, yavaş yavaş ekonomi ve 
endüstrinin inkişafından ve bunun ı 
neticesi olarak ta varidat heyeti u
mumiye hasılatının artmasından ile
ri gelmektedir. 

Son seneler içinde, yeni vergiler 
koymamakla beraber ve hatta mev
cut vergilerin haddini artırmamış ol 
mamıza rağmen devlet varidatı Ycl
nız evvelki senelere nisbetle değil 

hatta bütçe muhammenatına nisbct 
le de fazlalık göstermekten hali kal
mamıştır. Varidatın bu suretle artı
şı bütçeler tutarını bugünkü ihtiyat 
larımızın seviyesine çıkarmak imka
nını vermiştir. 

Ilı-bek Ameri
kan Erkek Kolejinin 

bu seneki mezunlarının 

dünkü merasim esnasında hoc-e
ları \'e Amerikan Büylik Elçisile bır

likte çekilmiş resimleri 

(Başı 1 !ncicle) ı biye idealleri bakımından çok d;'<

Şark milletini hürriyete ve istiklale kate değer bir nutuk söylemiş, Kelle 
kavuşturmak için hadiselerin bize j!n dimağlara malumat ioldurmak 
yüklediği bTr emanet mi? kin bir hüni vazifesi görmediğin-

Cümhuriye~ büclcelerincle takip 
edılen r pren•ip 

Cümhuriyet bütçelerinin tanzi -
m~_nde takip olunan yollardan biri, 
mutevazin bütçe kadrosu içinde kal
makla beraber memleketin ihtiyaç
larını karşılamak ve verimi olmıyan 
masraflarda azami tasarruf yapmP.k 
tır. Cümhuriyet rejimi kurulalıdan 
beri, verici işler müstesna olmak ü
zere istikraz usulüne müracaat olun 
mamıştır. 

Son fikir neticede galebe etti. Ha- den, ancak talebesine kendi kena;le
zırlanan kanuna göre Filipin sekiz lerini yetiştirmek, kendi kendilerine 
sene sonra tamamiyle istiklal kaza- güvenmek, ileriye bakmak, gidecek 
nacak. Halbuki işin iktısadi bir tara- leri yolu görmek, hisse kapılmam-ık, 
fı var. Biz Filipinliler kendilerini z~ka ve bilgiyi karşılarındaki n:ıese
idareye alışsın diye siyasi bakımdan lt·lere müstakil bir ruhla tatbik <>t
türlü türlü imkanlar hazırladık. Fa-

kat bu arada Filipin iktısaden gittik
çe bize bağlandı. Amerika gibi ko
lay bir mahreç bulunca dünya piya
sasına uymak için uğraşmak ihtiya
cını duymadı. Tecrübenin ve rekabe
tin acı ve zor mektebinden geçmedi. 
Şimdi bizim karşılaştıgımız mesele, 

nıek imkanlarını 

harla bahsetmiştir. 

verdığinde,ı ifti-

Bütçelerimiz, açık verilmeksizin 
tatbik edilmiştir. Bilhassa, son beş se 
nedenberi bütçe oldukça hasılat faz 
lasile kapanmıştır. Bu netice, bütçe 
tahminlerimizin tanziminde gösteri
len titizlik ve samimiyeti açıkça is
ba t eder. 

sekiz sene sonra Filipin bizden ay
rılınca iktısaden ayakta durabilmesi 
yollarını hazırlamaktır. 

Bu sene Robert Kollejden yirmi 
genç diploma almıştır. Bunlardan on 
i.ıçü Türktür. Mühendis kısnımdan 
da nafıa mühendisi çıkan 13 genci.1 
beşi, elektrik mühendisi olan 9 ~en
dn üçü, 9 makine mühendisinin 1·.lr
dü de Türktür. 

1938 bütçesnin geçen seneye nis
betle olan fazlalığı "231 milyona mu 
kabil 250 milyon,, evvelki bütçeler 
de de olduğu gibi - evvela Milli Mü 
dafaa ve sonra ekonomi ve Nafıa is

Filipindeki iktısadi meseleleri tet
kik ettiğim sıralarda zihnim hep 'l'iır 
kiyeye ait vaziyetle meşgul oldu. Çok 

çetin işleri göze kestirmek ve miica
dcleye atılmak hususundaki cesare
tinize ve enerjinize bir kat daha hay

ranlık duydum. 

lerine, kültür ve ..-u---. ~ -~·,....~ .. .,.-nrkive...aude•der,~ı;i tarihin on 
miş bulunuyor. işlek bir geçit yeri, en velveleli harp 

Şunu da kaydetmek lazımdır ki, meydanı olmuştur. Bu hadiselerin, 

parlllmento, alelade bütçe haricin- memleketi ağaçsız bırakmak gibi ne

de fc,·kalôde menahile karşılanan 
57 milyon liralık fevkalade tahsi
satı da kabul etmiştir. Bu tahsi -
sat bilhassa Milli Müdafaa, Nafın, 
Ekonomi, Kültür ve Ziraat mas
rafları içindir. 

ticeleri olmuştur. 

Şefimiz Kemal Atatürkün vergiln 
hususunda çizdiği direktülere ittiba 
ederek, milli istihsal faaliyetini ve 
bilhassa vergilerin bizzat kendi mat 
rahlan üzerindeki tesirlerini gözönün 
de bulunduruyoruz. Vergilerin azal
tılması keyfiyetinde de . . d .. 

Türk milleti, bu eski memieketi 
genç bir millete layık bir hale çıkar
mak için mücadeleye atılmıştır. Bu 
mücadele, dünyanın umumi şartları 
bakımından en müşkül bir dakika
da cereyan etmektedir. Siyasi ve ik
t;sadi bakımdan dünya bugün istik
r&rsız bir yerdir. Yarın meçhul ihti
mallerin tehditlerile doludur. 

.. yıne aynı 11 

şunce ile hareket ederek bilhassa mil 
1i is~ihsaldcn alınan vergileri hafü-
letmığe çalışıyoruz 1st·hı· k . . · ı a resım -
lerıne gelince, bunlan, seviyeleri iti 
barlle hayat pahalılığını artı 1 .. _ rma arı 
nı~ onune geçecek bir tarzda tatbik 
edıyor ve o suretle tanzi- e 1. 

Böyle olmasına rağmen Türk mil
leti her türlü zorlukları cesaretle 
karşılamış ve modern bir inkişaf ha
reketine atılmıştır. Hedef, diğer 

memleketlerle iktısadi müsavata 
varmaktır. Böyle bir mücadele, b'l
gi, enerji ve seciye bakımından genç 
Türk neslinden pek çok gayret ve fe-

ruz. 
... y ıyo -

Cümhuriyet, mevcudiyetinin daha 
ilk senesinde aşa· n kaldırdı Bu v · · ergı 

ziraat mahsulatı üzerinden alınan 
vergilerin en mühimmi idi. İlk büt
çemizin 138 milyon liralık mütevazi 
yekünunun 39 milyon 900 bin lirasını 
bu aş8r vergisi teşkil ediyordu. Köy 
lüye yüklenen sayım vergisi de 933 
tenberi tedricen azaltıla gelmiştir. 

Bu kerre de yine çok mahsüs bir ten 
zile daha uğramıştır. 

Bizde endüstriye tahmil olunan 
vergi yoktur. Bu sahada vergiye ta
bi olan istihlfıktir. 

Bizim mali senemizin başladığı 1 
hazirandan itibaren, vergilerde yeni 
bir takım tenzilat daha yapılmıştlr. 
Bu tenziiat kazanç vergisile maaşh
Iardan alınan vergiler ve keza pul 
resmine aittir. 

Netice olarak şunu söyliyeyim ki, 
size hülasa ettiğim metodlann tatbi 
ki sayesinde mali vaziyetimiz tama 
mile müemmendir. 

Harici olsun, dahili olsun, borçları 
mızın servislerine ait tahsisat tama
mile bütçeye konulmuştur. 

Fakat münakale müşkülAtı, harici 
borçlarımızın servislerini döviz ola-

ragat bekl.-r. 
Genç mezunlar, modern bir inki-

şaf; başka memleketlerle teması ve 
onların tekniğine uymayı icap petti

rir. Türk milletinin elbette ecnebi 

milletlerden öğreneceği şeyler var
dır. Fakat bu öğrenme ve uyma ihti
yaçları, hiçbir zaman Türk milletine 
ait yüksek hususiyetlerden, meziyet
lerden ve ideallerden fedakarlıı<. et
mek manasına gelemez. Fert ve mil-
let sıfatiyle varis olduğunuz milli 
kıymetlere bağlı olmak, Tuı·k mef
humuna sadık kalmak, da1ma Tü:-k 
gibi düşünmek ilk ;vazifenizdir. U
mit ederim ki Robert Kollejdc tahsU 
görmeniz Türklüğünüzü zaafa uğrat
mamış, buna ancak Amerikaya mah
sus geniş görüş tarzını ve verimli ça
lışma usuliıniı ilave etmi~tir. Zaten 
Türk ve Amerikan milletleri arasııı
da demokrasi sistemi bakımından iş
tirak vardır. Bu mektep te iki mem
leket arasında bir dostluk köprüsü 
dür.,, 

Kollej direktörü Doktor Rayt ter-

Üstündağın Keyfi 

Bir Hareketi ---Gazetemiz Umuma Ait 
••• vwa•f'v-y• ., ••••• _._ 

imkanından Mahrum 
Edilmiıtir 

(Başı 1 incide) 

Dün bu telakkinin yeni bir 
nümunesile karşılaştık: İstanbul 
şehrinin kahraman binicilerimi
ze verdiği ziyafete (TAN) gaze
tesi çağırılmamıştır. 

Muhiddin Üstündağ, kendi e
vinde verdiği şahsi ziyafetlere di 
lediğini çağırır, dilediğini çağır

maz. 
Fakat Türk binicilerinin zafc 

rini kutlulamak gibi memleketin 
umumi hayatının malı olan bir 
vesile ile İstanbul belediyesi na
mına verilen bir ziyafete Muhid 
din Üstündağın şahsi hisleri do
layısilc tasarrufa hiçbir hakkı 

yoktur. 
Bir gazete için böyle bir dave 

te karışmak, vatani mahi~·ette 

bir hadiseyi yaymak, duynrmak, 
okuyucularına bildirmek bakı -
mından bir vazifedir. Bu rnflhi
yette bir hadiseyi biitün tafsi
latile duymak, gazetemizi oku • 
yan on binlerce '\'atandaşın hak 
kıdır. Bir gazeteyi vatandaşlara 
ait bir hakkı kullanmaktan me
netmek Muhiddin Öıtündatın 
salahiyeti haricindedir. 

Muhiddin Üstündai, birtakım 
yolsuzluktan ortaya koymamız ve 
aöyledllderimizin tahkikat neti
cesinde tamamile sübut bulma
sı yüzünden bize kızabilir, fakat 
bu şahsi hiddeti dolayısile bir 
Türk ıaz.etesini vatani bir vazi
fe görmek imkanından mahtum 
etmiye kalkışacak kadar bndi 
kendini unutması, acınmıya li
yik bir harekettir. Muhiddin Üs
tündağ vazife hakkındaki keyfi 
ve şahsi telakkilerini bu suretle 
bir defa daha teşhir etmittir. 

Dahiliye Vekiletinln hakemli
iine müncaat ediyonu: ve ıoru
yorıu: Bir Vail •e Belediye Rei
sinin, kendini tehria ve memle
ketin menfaati namına tenkit 
eden bir gazeteye kaqı böyl~ 
şahsi ve keyfi bir surette hareket 

) etmiye hakkı ve salahiyeti var 
) mıdır? 

TAN 11 - 6 - 938 

Sahur Sami Şahinin 
Otobüsüne Sahip Değil 

Kont dö Mart~ 
İstifa mı Etti 

(Bqı 1 incidf) 

- Evveli Türk dostluğunu 
mak lazımdır. Hükumet met 
değiştirmelidir, diye bağırm1st1r· 

Dün Asliye İkinci Ticaret mahke
mesinde Kurtuluş - Beyazıt hattın

da çalışan Bay Şahinin otobüsüne ait 
ihtiyati tedbirin kaldırılması davası
na devam edildi. Dava Kurtuluş - Be 
yazıt hattında otobüs işletme imtiyaz 
ve ruhsatının Sahur Samiye ver~lmiş 
olmasından doğmuştu. Bu imtiyaz ve 
ruhsat karşılığı olarak Sabur Samiye 
her ay açıktan beşyüz lira ödeniyor
du. 

Dün mahkeme Sahur Samiyi a
vukatı Dimistokli temsil ediyordu. 
Müddeialeyh mevkiinde bulunan Bay 
Şahin ile Rifat Kantarcıoğlunun mah 
kemede avukatları vardı. Celse açılır 
açılmaz. Sahur S&minin avukatı reise 
bir kağıt vererek şunları söyledi: 

- Geçen celsede kanuni mesuliye 
tin müekkilime ait olduğunu söy -
lemiştim. Takdim ettiğim makbuzdan 
da bunu anlıyabilirsiniz. Müekkili. -
min adına kayıtlı olan otobüslerin ge 
ce servisten sonra garaja çekilmeleri 
lazımgelirken servisten sonra Kurtu
luş tramvay istasyonunun karşısında 
ki arsaya bırakılmış oldukları için 
25-5-1938 tarihinde müekkilim namı 
na zabıt varakası tutulmuş ve ceza 
istenmisfo·. 

Mukaveledeki hükümler 
Mahkeme geçen celsesinde otobüs 

sahiplerinden Şahin tarafından oto
büsünün tesçili için Belediyeye veri
len istida ile Sabur Saminin Kantar
cıoğlu Etemle Beyoğlu dördüncü no
ter dairesinde yaptığı mukavele su
retlerinin getirtilmesine karar ver
miştir. Diir. Belediyeden gelen cevap 
ta bu istidanın Belediyede tahkikat 
yapan Mülkiye müfettişleri tarafın

dan alındığı bildiriliyordu. 
Reis bundan sonra Beyoğlu Dördün 

cü Noterinden gelen 12057 numaralı 
mukaveleyi okudu. 

Bu mukavelede biitiin mesuliyet
lerin Kııntarcıoğluna ait olduğu ve 
Kantarcroğlu zarar dahi etse her a
yın birinci eünü Sahur Samiye 500 
lira '\'ermeye mecbur bulunduğu ve 
Sahur Sami başka bir hattın imti
yazını nhrsa bunu da tercihan Kan 
1:arc1ogıuna verecegı ayn ayrı mao 
deler halinde 7.ikredili)·ordu. l\ftıka 
velenamenin bazı maddeleri şunlar 
dır: 
"Sabur Sami Dıraz lstanbul bele-

diyesinden aldığı i§letme ruhsatını; 
Etem Kantarcıoğlu ile bu i§e mah
sus otobüsleri bütün levazım ve te
ferruatı ile tedarik ve temin husu
sunu ortaya koymak suretiyle ortak 
olm~1ardır.,, 

''Etem Kantarcıoğlu otobüsleri te-

darik edecek ve belediye nizamlan
na her ciheti uygun olmak üzere mu 
ayene edilmiye ve i§letmeye hazır 
bir hale getirecektir. Belediye seyri
sefer şubesinden bütün muameltit ve 
otobüslerin her türlü resmi muume· 
lesi Bay Sabur Sami Dıraz namuıa 
yapılacaktır. Yalnız otobüslerin mül 
kiyet hakkı Bay Etem Kantarcıoğlu 
na ait olacaktır.,, 
"Şayet belediye otobüs imtiyon

na tevfikan kendisi otobiis i§letmiye 
lıa§lar ve bu suretle bu servis ilgu 
edilirse bundan dolayı Sabur Sami 
Dıraza hiçbir mesuliyet ve tazminat 
teveccüh etmiyecek ve şirket te ta
biatiyle münfesih olarak eldeki me?J 
cut otobiisler bütün levazım ve te
f erruatiyle kam ilen Bay Etem Kan 
tarcıoğluna intikal edecektir.,, 

Şayet herhangi bir verginin veril
memesinden veya az verilmesinden 
mütevellit herhangi bir mesuliyet 
doğrudan doğruya Bay Etem. Kantar 
cıoğluna ait ve racidir. 

Sabur Sami Diraza bu yüzden 1ıiç 
bir mestıliyet tevecciih edenılyece

ğini Kantarcıoğlu Etem şimdiden be 
yan ve taahhüt eyleı·.,, 

Reis mukaveleyi okuttuktan sonra 
Sahur Sanıinin avukatına 3389 numa
ralı otobüsün mülkiyeti hakkında bir 
çok sualler sordu. Ve hiç birisine ka
ti cevap alamadı. Muhaverenin bir 
kısmı aynen şöyle cereyan etmişti: 

Reis: 
- Pekala bu otobüsün mülkiyeti 

kimindir? 

Avukat Dimistokli: 
f 

- Şahin bu otobüsü 
devretmiştir. 

müekkilime 

- Canım, sualime dikkat ediniz. 
Mülkiyeti kimindir. Muikyietini mli
ekkilinize devretmştir. 

- O, ciheti bilmiyorum. 

- Nasıl bilmiyorsunuz. Geçen cel-
sede Şahinin avukatı Mesut size bu 
hususta sual sordurdu: Otobüsün mül 
kiyeti kime aittir Tasrih etsinler de
di. Siz bu celsede cevap verecektiniz. 
Onun için de muhakeme talik edil
mişti. 

Şahinin avukatının •Özleri 
Bundan sonra Reis Şahinin avukatı 

Mesuda söz verdi. O da aynen şun
ları söyledi: 

- Yapılan muhakeme ile tesbi: e
dilen delillere göre iddialarımızı sıra 
sile izah etmeyi faydalı bulduk: 

1 - İhtiyati tedbire itiraz eden Sa 
bur Sami vekili, verdiği dilekçede her 
ne kadar gizli kapaklı mülkiyetin 
kendilerinde olduğunu iddia eder şe
kilde beyanatta bulunmuşlarsa da ge
rek mahkemede sarahaten sorulduğu 
zaman açıkça cevap verememeleri, ge 
rek noterlikten gelen mukavelenin 3 
üncü maddesinde : "Etem Kantarc:!
oğlu otobiisleri tedarik edecek. Bele
diye seyrisefer şubesinde kayıtlar Sa 

Yaln7z ot~bGSI~rin mülkiyet hakkı. B. 
Etem Kantarcloğluna ait olacaktır." 

Denilmesine göre Sab·• Saminin 
mülkiyet hususunda hiç bir hakkı bu 
lunmadığı kendi ikrar ve kabullerin 
de bulunan mukavele ile sabittir. 

2 - Yine Sabur Sami dilekçesinde 
bu otobüslerin işletme hakkının ken 
disinde olduğunu ileri sürmekte ise 
de ayni mukavelenin 5 inci madde
sinde yazılı olduğuna göre Sa bur S l · 

minin işletme hakkile cie bir alaka3ı 
kalmadığı ve her türli! metalip ve 
müdddeiyattan vazgeçm'~ bulunduga 
sarahaten meydandadır. 

3 - Davacı otobüslerin yapacağı kca 
za ve mali mesuHyetleri de mukave
lenin 7 inci maddesinde yazıldığı veç 
hile devretmiş bulunduğundan, bu 
noktayı da huzurunuzda dermeyan e
demez. 

4 - Otobüslerin Belediye nizama
tına müha!efetinden dolayı gelecek 
cezalar da mukavelenı!'ı 9 uncu mad· 
desinde yazıldığı gibi Sabur Samiye 
ait değildir. 

Kati bir Türk - F ran•ıı 
anla,mcuına doğru 

Paris, 10 (A.A.) - Havas ~j' 
tebliğ ediyor: 

Türkiye büyiik elçisi ile Bonne 
sında İskenderun Sancağı hnk1<1 

on gündenberi devam etmekte 
müzakereler bugün yeni bir ss 
ya girmiştir. Filhakika bu müzB 
ler son kayıt muameleleri esnas 
mezkur topraklarda zuhur eden 
selerden ayrılarak iki memleket 
sındaki münasebatı tanzim et 
matuf umumi müzakereler çcrçe 
içine tekrar avdet etmiştir. . 6ı4 

Daha geçen senedenhen 
piş edildiği ve gerek Ankara _.lf 

Pariı tarafından temenni olUJI"' 
ğu üzere, bu müzakereler bir . 
sız. - Türk dostluk muahed 
üçüzlü bir Fransız - Türk • S 
muahedesinin '\'e bir de k 
lar anlaşmasının akdini 
eylemektedir. 
Sancağa ait hususi mesele. 

ele alınmış addoulnabilecek bil tJ 
mi müzakereler sırasında tarzı 
lini bulacaktır. 

Saliıhiyet~ar Fransız ma 
Türk - Fransız konuşmalarının 

sürmiyeceği mütaleasındadır. f,11 
sen Ankara hükumeti mezkur ı:ıı 
kereleri kabul etmek ve bu sureti~ 
Sancak meselesinin uzlaşma -yol 
la halledilmesi arzusunu göste 
le bu mütaleaya iştirak etmiş 
nuyor. 
Bugün - k! Türk kabim'si bu yo~ 

miştir - Parlste hakiki bir detall ,/' 
zahür ettiği ve onun, temenni 
len anlaşmalara süratle erişebil 
zannediliyor. 

Fransız gazetelerinin 
da.tane yazıları 

Paris, 10 (A.A.) - Bu sa 
Fransız gazetelerinden bir çoğll• 
tay meselesi hakkında Fransa ne 
kiye arasında girişilen müzake~ 
rin aldığı iyi gidişi ehemmiyet e 

Jurnal g~zetesi, gerginliğirı he 
daha bariz bir şekilde azaldığını 
deylemektedir. .ı 

Pöti Parizien şöyle yazıyor·: 
"Hatayda vaziyet; Fransız lı r 

metinin aldığı şiddetli tedbirle 
yesinde yeniden normal bir 
girmiştir. Zimamdarlarımızın 
kiyeye karşı aldıklan dostane 
yet Ankarada çok iyi tesirler • 
mıştır. Şimdi geniş bir Fransıı • 
müzakereleri başlamış bulurııll 
Öyle ümit ediliyor ki, bu mü 
ler üç anlaşmaya müncer olac 
Eğer Türkiyenin, Avrupanın 
bunda işgal ettiği kilit mesa 
ki mevkii düşünülürse, bu anl9 

rın ehemmiyeti derhal göze çıı 
··ıı 

Bu suretle Fransız - Türk rrıı.1 
batı Fransa e!kan umumiyes~ 

. . eve 
zun zamandanberı temennı 1 

5 - Tasrih edilen bu mukavelenin 
sarahatinden anlaşılmakla berabı•r Be 
lediyeden müekkilime ait istida. su

retinde de mülkiyetin devri mevzuu 
bahsolmadığı meydana çıkmıştır. 

ği bir itimat ve faaliyet safba5
111 

miş olacaktır. İki memleket '~ 
da tabii ve ananevi olan dostl 1 
bında sulhün muhafa~·ssı errıritl 
yük bir müzahir ol~bilir.,, ı: 

Popüler gazetesi de diyor it , 
"Türk - Fransız dostluk tıı" 

si yakında imza edilecektir. 
Türk - Suriye üçüzlü muahede 

111 
za imza olunacaktır. Türkiyerı 
rici siyaseti şimdiye kadar .ı4ıtl 
sulhünün ve kollektif emniye~, 
lı amillerinden biri olmu~tur
denber Fransanın siyasetile de 
gun düşmüştür. İmzalanacal1 
verilen dostluk muahedesi bı.11 
yet ve gaye birliğini iki mertl 
ve Avrupanın nefine olarak ı 

Velhasıl meseleyi daha fazla iza
ha mahal yoktur. ,Maskeler düşmüş, 
hakikat meydan!l çıkmıştır. Davamız 
da asıl hasım olan Rifat olduğu hal
de Sahur Sami kendi adi şirketinin 
menfaati irin huzurunuza ma!lumanP 
çıkmışsa da sönmiye yüu7 tutan yıl-

dızı bu sefer yar olamamı§tır. 

"Otobüslerin idare ve i§letmesi 
doğrudan doğruya Bay Etem Kan
tarcıoğluna aittir. Bu i§letme dola
yısıyle Sabur Sami Dıraza Bay Etem 
Kantarcıoğlu hat i§lemiye açıldığı 
tarihten itibaren her ay maktuan ve 
safi olarak 500 adet Tiirk Lirası ve
recektir. Bu para her ayın birinci 
günü Sabur Sami Dıraza nakden tes 
viye edilecektir. Otobiislerin ayda 
temin ettiği menafi bu paradan çok 
fazla dahi olsa Sabur Sami Diraz 
fazla bir iştirak hissesi talep etmiye
ceği gibi hasılat az olsa veya zarar 
etse bile Sabur Sami Dıraza Bay E
tem Kantarcıoğlu daima ayda 500 
lira verecektir. Her iki taraf bu hu
suatcıki her tüürlü metalip ve rııüd
deiyattan fimdiden vazgeçmi§lerdir . ., 

Muhterem mahkemenizde tetkik 
edilen davamız.da hukuki esasların 

inceliğine kendi haraçlarının teh
likeye dilşmemesi için dalavere ka 
rıştırmak isteyenler muvaffak ola
mamışlardır. 

edecektir.,, 

Karar 1 
Bundan sonra MüddeialcYl'I 
• h 8u 

Rıfat Kantarcıoğlunun avu" 11, 
dı. Mütalealarını oıöyledı pa 
ra reis arkadaşlarile müzal<e~ 
ten sonra Sabur Saminin d~, 
reddine karar verdi. Bu kat• 
lar söyleniyordu: 

"OtobüaleT dolayısiyle gerek ma
liyeye gerek beledi11eye verilecek her 
türlü ri.iaum ve tekdlifi sairenin ve 
Sahur Sami Dıraz4 verilecek mahi
ye 500 liradan müteveUit vergi la
:ttm8a onu dahi vakit ve zamanıyle 
aıt olduğu makaml'lra tcdiyesme 

Burası İkinci Ticaret mahkemesi 
dir. Burada açık alınla söz ıöyliye 
cek, hak kaz.anacak kimseler böyle 
bir otohüı rezaletinin haracı için a
deta fit'ket kuranlar değildir. 

Netice: Sabus Sami tarafından ya-

i.J1l' Davacı Sabur Sami, Şab 1 
tarcıoğlu Rüat arasındaki d•;., 
dahale etmediği gibı me\l't' ıl 

rak tediye etmemize imkan bırakmı 
yor, binaenaleyh bu tediyatı yüzde 
yiız Türk lirası ile ve Türk malı ih
ncı suretile yapmak niyetindeyiz. 

Bu münakalat müşkülatı, Türkiye 

nin mesul olmadığı sebeplerden ileri 
geldiğinden - silahlanma yarışı - me~ 
liste de söylediğim gibi öyle zannedı 
yorum ki, düyunu umumiye hamille 
rile girişilen müzakerat bir anlayış 
havası içinde cereyan edecek ve mem 
nuniyeti mucip bir neticeye varacak ....... ~. Bay Etem Kantarcıoğlu taahhüt ve 

ıekeffül edn. 

pılan itiru ile mevcut ihtiyati tedbi
rin kendilerine bir zarar ~·erdiği H

bit olamadığından itirazlarının reddi 

ne masarifi muhakem~ ve takdir olu
nacak üc,.eti vekaletin davacı Sahur 
Samiye y:ikletilmesine karar verilme 
sini dilerjm. 

3398 numaralı ot,Jbüsün de ~ 
ti hakkındaki iddiası ınesbıJ ~ 
dir. Binaenaleyh Sabur Sa~ 
otobüsün kendi namına ın11~,p 
masını iddia ederek vaki o"' 
binin reddine ittifakla karat tlr." 
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MODERN TÜRKiYE MECMUASININ 
16 ncı Sayısı Çıktı. 

Süvarilerimize ait güzel resimler, GALATASARAY pilavına ait hAtıra 
ve resimlerle süslü olarak bugün çıktı. PAUL GERAL"DY'nin aşk ve 
öğüt namındaki eserini bu sayıdan itibaren neşre başlanmıştır. Bundan 
başka Estonyada neler gördüm, Trak süvarisi ve güze~~i~ krali~esil~ 
müliıkat. ne koparsak kirdır; çok enteresan bir mevzu, olum ~ehlıkesı, 
Orhan Mitat'ın bu çok güzel yazısı, kadınlık sayfası ve daha bırçok ya-

zı ve resimler. 
İhmal etmeyiniz, Modern Türkiye Mecmuasını muhakkak alınız . .................... 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Evvelce ilan edildiği veçhile Arab:ı vapuru 11 Hazirandan itibaren İs

tanbul - Yalova arasında Cumartesi ve Pazartesi günleri sefer yapacak
tır. (3468) 

• lstanbul halkının çok rağbet gösterdiği • 

ÇUBUKLU 
GAZiNOSUNDA 

Bundan böyle Bayan 

SAFiYE 
Her Pazar günü mükemmel 
BiR SAZ BIRLIGI iLE 
seanslarına devam edecektir. 

Hariçten meze, yemek ve müskirat 
abul edi1miyeceğini sayın müşteri

lerimize şimdiden bildiririz. 

• 
Mahkemei Asliye Beşinci Hukuk ı İstanbul Üçüncü İcra Memurluğu 

Dairesinden: Takuhi tarafından Gala 937 / 2616 sayılı dosyası : Mahcuz ve 
tada Yenicamide Yenicami caddesin- ı satrlması mukarr~r ~ik~r takımları, 
de 15 numaralı mağazada oturan Le- bıçak, kaşık vesaırenın ılk arttırması 
onida Kotaki Argiri Kotaki aleyhle- 15-6-1938 Çarşamba günü saat 13 ten 
rine açılan tashihi kait davasının icra 14 e kadar yapılacağı ve muhammen 
kılınan tahkikatta dava edilenlerin i- kıymetinin yüzde 75 ini bulma-

karnetgahlarının meçhuliyeti hasebi- dığı takdirde ikinci arttırması 17-6-
le haklannda ilanen tebligat icrasına 938 Cuma günü ayni saatte İstanbul 
\1e tahkikatın 26-4-1938 tarihine mü- Alacahamarn Kohen Han 7 numaralı 
Sadü Salı günü saat 14 de talikine depoda satılacağından talip olanların 
karar verilmiş ve bu baptaki daveti- mezkur gün ve saatte mahallinde ha
Ye varakaları mahkeme divanhanesi- zır bulunmaları lian olunur. (8334) 
ne talik kılınmış olduğu halde bu mu 
ayyen günde dahi gelmemiş ve bir ve-

kil de göndermemiş olduğundan hak
kında cereyan etmekte olan mahkeme 
nin gıyaben icrasına karar ittihaz e
dilmiş ve tahkikatın 19-7-1938 günü-

ne talik kılınmış olduğundan bugün 
de gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyeceği malıirn olmak ü
zere ilan olunur. (8332) 

.RÖTBART 
LUXUOSA 

lstanbul 
Miktan 
Kilo 

Satı na ima Komisyonundan : 
Cinsi 

17121 Kösele 
8311 Sarı Vaketa 
4000 Siyah Vaketa 

Her üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli. 

Tahmfıı 

Bedeli 
Lira Ku. 

29105.70 
19115.30 

8400.00 

56621.00 

Ilk Teminat 
Lira Ku. 

2182.93 
1433.65 

630.00 

4081.05 

ı - Cinsi Miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 3 
kalem kund~ra malzemesi 18 Haziran 938 Cumartesi günü saat 11 de Is
tanbul Gedikpaşadaki Jandarma satınalma KomJsyonunca kapalı zarf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname hergün Komisyonda görülebilir. Veya 283 kuru§ muka
bilinde Komisyondan aldırılabilir. 

3 - tsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim edecek 
leri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 ona kadar komisyona 
vermeleri. (3181) 

il 

• TUZLA iÇMELERİ = 
1 12 Haziranda Açıhyor. 

BOYALARI JUVANTiN 

• 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii surette is-

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev-

aafı haiz ıaç boyalan araımda bi

rinci ıelmittir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi ıaç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

iLAN 
Niko Papadopulo Bcyoğlunda !stiklAl 

caddesinde 124-1 No. lu "Balkan" sütçü ve 
yağcı dükkanını terkle içerisinde bulun:ın 
eşya, mobllye vesaire istanbulda Taşçılar
da Kemerli Sokak 14 No. da İspiro Zoidls'e 
satmış ve teslim etmiş olduğu eşhası sali
sece malQm olmak üzere llAn olunur. 

BEYOCLU - IST ANBUL --·• Sarıyer ... 1-ııııılı ___________________ _. 

HÜNKAR SUYU 

Köy Sandık Makbuzları 
lstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Mathan:otında !'atılmaktadır. 

mesiresinde 
Bu sene dahi bir kat daha 

güzelleştirilerek 
Açılmıştır. HER PAZAR G°()Nt} 

Saat birden sonra okuyucu 

AHMED COŞKUN SES 
in idaresinde 

MÜKEMMEL BiR 
SAZ HEYETi 

• icrayi ahenk etmektedir. 

~ 

FLlı 
'JARDIN 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mah 
kemesinden: Aleksandra vekili avu
kat Ahilya Moshos tarafından müvek 
kilinin kocası Bcyoğlunda İstiklal cad 

------------------------------------------- desinde Sitedesiride ~2 No. da mukim 

,.,,.tını ve nebatat aür
felerını öldüren tozdur •• 

Pompalı luplar derununda 
'eatılır . Va daima kullanılmata 

haıırdır. Ayrıca utıo alınacak ak· 
eamı yoktur Hatuat ıçın öldürücü, 

ıebı:c ve nebatlar ıçın ıara,..ızdır Zehır~ 

detıldir. Pratık "• nıÜeNırdir 
U•u•I ._ .. : ....... ,, •• lttıaıııı •••aıa YOJHd• "'" ' 

Panayot Gonaroppolo aleyhine mah- H A z 
1 
M s 

1 
z L 

1 
K 

lCememizin 938-606 numaralı dosyasi-

le ikame olunan ihtara müstenit bo- Bayatm zevkinden insam malınım eder, 

şanma davasında ikametgahının meç p rf K b f K • 1 • 
huliyeti anlaşılan müddeialeyhe veri- e ev ar ona omprıme erı 
len karar dairesinde ilanen tebligat Çok temJz bl - Ka.rbona.tt.aıı ve toz karbonat aJmaktakl müşkülat göz 
icra edildiği ve müddet geçtiği halde önünde tutu1a.r&k yapılmıştır. 

cevap vermediğinden yevınü muhake .. ••••••••• Her eczanede satılır. •••••••••• 
me 13-7-1938 Çarşamba günü saat 13 

olarak tayin edilmiştir. Müddeialeyh 
Panayotun mezkur gün ve saatte mah 

kemede hazır bulunması veya bir ve

kil göndermesi lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(8345) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
12-6-938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han

gi trenlenn içmelere gideceği İstasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafsi-
lat içi!l istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilan olunur. 

*** 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: 

"3383,, 

Edirneye tertip edilen tenezzüh katarlannın İkincisi 11 Haziran 1938 
Cumartesi günü saat 23,20 de İstanbuldan kalkarak 12 Haziran 1938 Pa
zar günü saat 8,30 da Edirneye varacak ve ayni gün oradan saat 15,35 de 
kalkar:ık İstanbula sat 23,15 de dönecektir. 

Biletler 10 Hazir&n 1938 tarihinden itibaren kişelerde satılmıya başla
nacaktır. l3385) 

Sirkeciden Edirneye Gidip - Gelme ücretleri: 

1 inci mevki: 606 Kuruş 
2 inci mevki: 438 Kuruş 
3 üncü mevki: 283 Kuruş 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması rica olunur. 

9. İŞLETME MÜDÜRÜ 

Maliye VekCiletinden: 
Ankara, İzmir ve Bursa vil8yetlerinde istihdam edilmek üzere im

tihanla yedi hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan l ve 2 temmuz 938 
tarihlerinde İstanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

İmtihanı kazananlar muvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 200 lira 
ücretle tayin olunacaktır. 

1 - İmtihana gireceklerin memurin kanununun beşinci maddesin
de yazılı şartları haiz olduktan maada devlet ve rnüessesatı muhasebe
lerinde, bankalarda ve mümasili mühim şirket ve mali müessesat muha
sebelerinde Iaakal şef veya şef muavini derecesinde en az beş yıl mu
vaffakıyetle çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal etmiş olmaları lazımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre, ta
liplerin imtihana kabul edilip edilmiyeceği kati olarak Vekaletce Uıvin 
edilir. 

2 - İmtihan programı! 
A - Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 

tahsiline müteallik kanuni hükümler. 
B - Ticaret kanunu hükümleri. 
C -Ticari usulü defter!. 
D-Hesap. 

İmtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar evrakı 
müsbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürlülfuıe ve İstanbulda daft.ard~rlıa.o ,..,.,;;,. .. .,.. ........ . 
meleri. (1690) (3342) 

YAVRUNUN gürbüz, tombul. sağlam, neseli olmasını istersen fOSFATiN NECATİ yedir. Bahcekapı SALiH.NECATi 
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FRl.'GIDAIRE 

tir.:ba!ıta, '6mlrn ~olap1an biii l>ii'lenne_l>enzerler. Taiar 

tlikkat ile ... tetkik edilecek ·oı:rıarsa; pek çok noktalaraa J:>iii. 
• I 

ti"iılerinden tamam~ a.:YE -oldüklan~götülü~ 
1 ._. ~ ... ._, .. 'tııııu - - .. ... .. _... -
Meseli liizitim-zi.l\Ut ucuzluklarma-ragmen, fônlarca~elekır~ 

I ,,._ .,,,-

arfederler ~e kor~un__x blı ınuraf menbaıdırl~ .. ·~ -- - - ~ ... '8udan da, sıcak ve ywÇ(!lylarda gıdala~_ihııyacı olan sü'! 

Jıuneıi devamlı surette temin edemezler ve bu yüzden bü; 

·tün bir ailenin sihhatma fayda =yerine zarar getirirler~ 
. 

Nihayet, bazılarının. da mütemadi tamirata ihtiyaç gösterme! 

'teri, _ aı1e ,büıÇeler_ine yıki~ biı_ yük~şkil_ederle\ 

Yalnız bir tek buz dolabı, Yesarke istinadeı\, sii'i hem füzuli 
. . 

"'ı,tt--iiiRımiftWGU'li'l'iBl""lir"lrı&Wllftli&illl'nU'ftlgftan.ıur-.-vw_,...aı-..--.awa:a'l.a::a: ., a ... ,.,....__ 1 ._...~ :p.aa . -
tasarruf eııirdiği.nlisbat eaecek vaziyettedir.> 

,, . 
~liniı·ve hakiki bir bus dolabı olan FRICİDAÜU:'i görünü~ 

Celinia, size sudan vaidlerle değil, takat gözünüzün önüne 

tereceğimiS -delillerle onun üstünlüğünü isbaJ edelim. 

MüıJriilpesent davıanınams, gösü kapalı hareket etmezsiniz, 

alacağuua b_!D dolabı_~rigidaire olacakm. 

__ B_O_URLA BiRADERLER - l_s.ıA _N BUL· ANKARA 

!Z Mi R 

Beyhude ıztrrab çekmeyiniz ! 

NEVROZiN 
Bütün ağrtların panzehiridir 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu muannid bat ve dit ağrıları- f\ 
nı sür'atle izaleye kafidir, Roma
tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada-

le ıztırablan NEVROZIN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve brontite 1Ca111 en 
müeaair ilaç NEVROZIN' dir. ~ . 

.. ~ ': 

N E V R O Z İ N 1 İ tercih ediniz. 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

l.mine dikkat taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

bafka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

y~i; ENV 1 N 1 Ez DE ad·~vı.! INN 1 ZD~uı::.1 
şışe mah 

N E R V . N UYKUSUZLUK - SİNİR AÔRILA-1 RI -ASABİ ÖKSÜRÜKLER- BAY
GINLIK - BAŞ DÖNMESİ - ÇAR-

PINTI ve SİNİRDEN ileri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

1y1 EDER 
Ne nebatı, ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

."----.--1lA DIJ~ Al A.DJ.~-.:---• ~'-'L 

Mevsim 15 Mayıs - 30 Eylül 
Asırlarca mücerrep ve meşhur radyo aktiviteli, müsekkin 

Hypertermal ıular, romatizma, nikris, siyatik, nevralji, sancılı 
hazim yolları rahatıızlıklan için müeaair tedavi. 

150 yatakh. her türlü konforlu Otel Termal ve en 
yeni termal tesisat: (Mütenevvi duJ. su altında ma• 
sai. buğu hamamı) yüzme havuzu, tenis. Macar or• 
kestrası, Karpiç Lokantası. reiim yemekleri. 

Pek yakında maruf san'atkôrımız Münir Nu· 

rettin konserleri, meşhur artistlerimiz Hô· 
zun ve Naşid temsilleri, Gala müsamereleri. 

Biyoloji, röntgen laboratuvarları ve Phyaiotherapie 6m-----• HEYBELIADA 
41
.-------

·pLAJ ve GAZiNOSU AÇILDI 
En güzel, en sıhhi ve en ekonomik p16i ve gazino 
müzik ve dans. Nefis yemekler ve buzlu meırubat. 

Tabi dot 3 kap 50 kuruı. 

,_ ADEMi iKTiDAR Kan çıbanları ve parmaklarının ViROZA kullanınız 

ve KARŞI 
arasındaki kafıntılar için 

P A T 1 BEL GEVŞEKLIGINE 

HORMOBIM 
Dolama, meme iltihabı ve çat- v 1 
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
trat yaralan, ergenlikler, ve kol-
tuk altı cıbanları için OZA 

En çabuk ve en emin bir surette TEDAVi EDER 

kı 1ll;lnın11 

Tabletleri her euanede arayınız. <Posta kutusu ızss Bormobin) 

Her Akşam: TAKSIM 

BELEDiYE BAHCESINDE 
MemlekeUmfzin en yüksek sanatkl\rlarından mOteşekkll 

BiR SAZ HEYETi 
Müessesenin büyük :fedakArlıklarla angaje ettiği Bat

dat raks Kraliçesi 

Nazahatül BAGDADİ 
v;ı:~a BEDRiYE AHMED 
Bağdad revüsü devam ediyor. 

---------··---Telefon: 43776 _ ............... _._•_~•---•-• 

................ 1 ........................ 1 

I, ~~~~z!1~!,~~~~ Halis yerli 

SÜLYEN 
( Minium ) 

Avrupa mamulatından yüksek ve 

Fiat. Pek Ucuzdur. 
Toptan ve perakende satıf yeri: 

SULYEN FABRİKASI 
latanbul: Şi91i, Hanrmollu so kaık 20 - 24 Tel: 40661 

Flatı 14 Liradır • 
........................................... 

Sahibi ve umum! neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 

meşhur ÇIRÇIR SUYU MESiRE· 
SİNE her PAZAR günü tanınmış 
mükemmel bir SAZ HEYETİ ile 
İÇKİ konulmuştur. Fiyatları 

gayet ehvendir. 

Kadınlar için 

Gazetecilik ve Neşriyat Tnrk Llmltet Şirketi. Bastldığı yer TAN Matbaası ....... _______ ~ 


