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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

,,---------------------~---, 
Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mab· 
rum bırakmaymız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

SURiYE BASVEKILINE SUiKAST YAPILDI 
Begruta 5 Kilometre Mesaj ede Otomobiline Bombti Atildı. Şoför 

Ve Otomobil Parçalandı. Fakat Kendisine Bir Şeg · Olmadı 

Barıs 
1 

Hesabına 
Bir Zafer 

l Hataydan Bir Ermeni 1 Failler Kaçmıya 
Heyeti Ankaraya Geliyor Muvaffak Oldular 

~hmet Emin YALMAN 

H ltayda gördüğümüz man
zara ka11ıımda her Tür

kün kalbinden iki türlü duygu 
tatıyor: Türk olduğuna övün· 
llıek ve Atatürke tükran •.• 

Atatürk, en matemli bir günde An· 
takyahlara verdiği sözü tutmuştur. 
1'ürk milletine Kamutay kürsüsiin· 
den verdiği sözü de yerine getirmiş
tir. Fakat bu kadarla kalm11m~tır. A· 
tatUrk, bütün barış seven insanların 
kendisine bağladıklan ümit ve emel· 
leri de yeni bir zafere ulaştırmıştır. 
Fransızlarla yeni vardığımız anlaş
hla, Lozanın, Montrönün, Cenevrenin 
Şerefli bir devamıdır. Milli bir siya
setin tahakkukuna en meşru. en kes· 
tirmc, en güzel yolun, gönül hoşluğu 
ile anlaşma olduğuna yeni \'C parlak 
bir örnektir. 

Türk milleti, milli bir hedefe var
dığına ne kadar seviniyorsa buna 
Fransız dostluğunu hem konıyacak, 
hem kuvvetlendirecek bir yoldan 
~ardıfından dolayı da o kadar ferah -- , ' 
•as anaırest olan barış sevg!sın!n bu 
meselede de hem kendimiz için, hem 
de bütün insanlık için büyük bir za, 
~er kazanması, her Türkün göğsünü 
lftiJıarla kabartacak bir muvaffakı· 
Yettir. 

B u zafer ve muvaffakıyeti Fran 
sa ve Suriye ile paylaştığı

lllızdan dolayı ayrıca seviniyoruz. Bi
:tirn, Fransa ile olan münasebetimiz, 
İtıgiltere ile olan dostluğumuzdan baş 
ka bir şekilde inkişaf edemezdi, inki
~f etmesi tabii ve normal sayılamaz
dı. Suriye ile olan münasebetimizin 
de İrak, İran, Afganistan, Mısır, Er
<iün ve Hicazla olan münasebetimiz
~en başka türlü olabilmesi h2tıra ge-
ernezdi. 

Bu iki memleketle olan mimase
~tlerimizin normal şekli a!maması, 
ııe vakit vakit acı hisler telkin etti. 
Fakat hiçbir zaman büsbütiin yese 

d~§rnedik. Aykın bir gidiş mutlaka 
~~nün birinde ortadan kalkacak, 
.Urk - Fransız müşterek menfaatle

:t'ıtıin güneşi, sisleri tamamile dağıta
CaJttı. 

B ugün tabii vaziyetin yerine 
l'U gelmiye başladığını görüyo
?tt ·ı.. Fransa ile olan münasebetleri-

~•z, İngiltere ile olan ve karşılıklı 
~Vene dayanan dostluğumuza uy
~ bir şekil almıştır. Suriyeden ak
~ en hava da İrak ve İran gibi di-
g~r k 1 
?tti 0mşu anınızdan ve kardeşleri-
\> Zden görmiye alıştığımız normal 
.; ahenkli havaya benzemiye başla-

ışıır. 

?tti~iı. hepimiz çalışmak ihtiyacı olan 
tııt etıeriz. Bu maksatla en yüksek 
:\'et~uğuınuz kıymet, ban~ ve emni
bı 

1 
ir. tinutm1yalım ki, Cihan ·Har

l'l\ 
11 

il hakiki barışı henüz kurulma-
ıştır c·· ~ı 

i&rıe · onu hoşluğuna dayanan ye-
d .. ~· .hanş aRlaşması, Lozan rnuahe
-•dır. 

............,, [Arkası: Sayfa 10, sQtun J de) 

(J,,. •• _. al ·aı .. f>e • ...,.., f'IYl an mumue-
file tıt:1ı· . • • el • )Jet ıye n•temımıze aır 

t>e ~•lı.nr.ız yazılann üçüncüa'ü 
r/Q(I '°"1111cu•u yarınki .ayımız. 

ır. 

........... 
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Ankara, 13 CT AN Muhabirinden l -
Buraya gelen haberlere göre, Hatay
daki Ermeni cemaati adına bir heyet 
Ankaraya gelmek üzeredir. 

Bu heyetin Ankarayı ziyareti tarihi 
henüz belli olmamakla beraber bu ni
hayet bir gün meselesidir. Bu münase
betle ıunu da tebarüz ettirmek lazım· 
dır ki, Hatayda son günlere kadar in· 
tihabat devresi baılangıcı olan tescil 
İJlerinde her tarafta yapılan tazyik
lere rağmen bir kısım Ermeniler Türk 
listesine yazılmıılardır. 

Bu nokta gözönünde tutulursa bugün 
daha serbest kalmıJ olan Hatay Erme· 
nilerinin çok daha genİJ nisbette Türk 
tezine iltihak edecekleri muhakkaktır. 
Bu itibarla böyle bir heyetin Ankara
ya gelişi de 4$0k tabii addedilmektedir. 

Paris Elçimiz, Bonne'nin Yanında 
Paris, 13 CA.A.l - Hariciye Nazırr 

Bonne, bugün Türkiye Büyük Elçisini 
kabul etmiıtir. 

Hataya giden askeri heyetimİ7. Ankaradan 
Ayrılmadan evvel 

Bir Çok Şüpheli· Eşhas Tevkif 
Edildi, Suikastçılar Aranıqor 
Beyrut, 13 (Hususi) - Beyrut Jj. 

nıanının genişletilmesi için yapılacak 
meraıı;imde bnlunmak üzere Şamdan 
Beyruta gitmekte olan Suriye Baş. 
vekili Cemil Mürdüm, Be.)•ruta 5 ki· 
lometre mesafede otomobiline bom· 
ba atılmak suretile bir suikaste ma· 
ruz kalmıştır. 

Bomba otomobile isabet etmiş. ve 
otomobil tamamen parçalanmıştır. 

Şoför derhal ölmüş, fakat bir tesa
düf e eri olarak Cemil Mürdüme hiç 
bir şey olmamıştır. 

Suikastçiler, bombayı attıktan son· 
ra kaçmaya muvaffak olmu:lardır. 

Zabıta kendilerini şiddetle tnkiı> et
mektedir. Şimdiye kadar bir çok 
kimseler tevkif olunmuştur. 

Beyrut limanı açıldı 
Beyrut, 13 (Hususi) - Beyrut li

manı, bugün merasimle nçılmıştır. 
A~ılma merasiminde Suriye ve 

Kn. t~lf nn da Düştü 
Frankist Tayyareler Dün de Birçok 
Şehirleri Bombardıman Ettiler 

-------- -- Lübnan fevkalade komiseri Kont de 

V I• K k 1 1 Martel, LUbnan CUmhurreisi Emil 
G I Ye ayma am ar '! Eddc hnur bu\unm'1Şlat.dn. Surh·c Baş ·cklli Cemil Iütdfim 

Hakkında Yaptlacak ...................................................................................... __.. .. 

lh~y~a;.k!~:~ ~=:~: 1 Denizalh Gemilerimizin 
mühim bir tamim göndermi;;.- ı• + 
tir. Bu tamimde, nahiye müdü- n ş a a 1 İlerliyor 

•••2SNbaa 
•• ıs Uayn 
•-• .J Buir•• 

İspanyada son vaziyeti gösteren harita 

Burgos, 13 (A.A.) - Franko kuv- fıdan işgaline büyük bir ehemmiyet 
vetleri Kastellon'un ilk evlerine gir- vermekte ve bu muvaffakıyetli ni • 
miştir. hai zafere yol açacağı mütaleasında 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan mat - bulunmaktadır. 
buatı Kastellon'un Frankocular tara- [Arkası: Sayfn 10, sütun 1 de] 

Hacıosman Bayırı 
Cinayetinin Esrarı 

T ahtakalede de Bir Adamı Sahun 
Kazanına Atarak Oldürdüler 
Hacıosman Bayırı cinayeti gitgide daha esrarengiz bir mahiyet al

makta ve çok karışık bir safhaya dahil olmaktadır. Bu işe memur etti
ğimiz zabıta işlerinde mütehassıs iki arkadaşımız, dün de bu işle meş· 
gul olmuşlar ve çok enteresan maltimatlar elde etmişlerdir. Bunlan 
tafsiJıitile bildiriyoruz: 

rü, kaymakam ve valilere yapı
lacak herhan'gi bir suç veya yol
suzluk ihbarının, resen ve SÜ· 

ratle tahkikata konması bildiril
mektedir. Herhangi bir Eebeple, 
bu gibi ihbarların tahkiknta kon- ı 
ması geciktirilecek veya ört bas 
cdilmiyecektir. 

Bu gibl ihbarlar, idare amir
leri tarafından doğrud<1n doğruya i derhal müddeiumumilikler~ bil-
dirilecektir. Müddeiumumilikleri den evvel de zabıtaya mn!t'.imat 1 

j verHecektir. l --.......... -... ····-··················· .. ·•······· 
lstanbul Elektrik 

Şirketinin Müstakbel 
idare Şekli 

Ankara, 13 <Tan muhabirinden) -
İstanbul Elektrik i~lerinin Nafıa Ve
kaletine bağlı bir umum müdiit'Hik 
halinde idaresi hakkındaki kanun la
yihası bugün Meclise \'erildi. 

Bu layihaya göre, kullanıhırak mc 
murların kadrosu Nafia Vekaleti ta
rafından tanzim ve teshit olu.nacak
tır. Arkası: Say.fa 10, sütun 1 de) 

--o--

Türkiye lktısadi 
Kalkınmada Dünyaya 

Nümune Oluyor 
Cenevre, 13 (A.A.) - Anadolu A-

Katil Ali Rızanın bu çifte cinayeti 
cinnet eseri ile yaptığı hakkında ba
zı rivayetler de deveran etmekte ise 
de buna da pek ihtimal verilememek 
tedir. Maktul Mehmet Lutfinin hayat 
arkadaşı Bayan Melek, bu sabah ken 
disile tekrar görüşen bir muharriri-

son zamanlarda bana karşı biraz jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
müstağni davranması ve adeti ol- Cenevrede toplanan beynelmilel iş 

mize: 
etelerde sanşın kadın 

aklen bazı ma
ıördüm, hay

et Lutfinin 

madığı halde son günlerde bazı ge

celerini hariçte geçirmesi gibi ha· 

zı şüpheli hareketleri bende bu his-

konferansında. umumi raporun mü· 
nakaşasında, Türkiye murahhası B. 
Necmeddin Sadak, Türkiyenin ikh· 
ıadi vaziyeti hakkında beyanatta bu 

si uyandırmıttır. Tekrar söylüyo- lunmuş ve bir yıllık iktıııadi cihan 
rum ki bu cinayette herhalde bir vaziyetini hulasa eden raporundan 
kadın parmağı vardır ve bu mu· dolayı beynelmilel mesai bürosu mü
hakkaktır. dürünü tebrik ederek hu rapordan 
Fakat birim hususi tahkikatımıza tebarüz eden bedbin havamn içtimni 

[Arkasc Sayfa .f, sütun 3 de] [Arkası: Sayfa 10, sütun 3 de) 

Almanyada Yapılan 

15 Temmuzda 

ilk Denizaltı Gemimiı 

Denize indirilecek 

Son defa Atatürk tarafmdan isimleri konulan tahtelba
hirlerimizden Almanyada yapılmakta olan ilk "gemi 15 
Temmuzda Almanyada denize indirilecektir. 15 Ağm
toıta da yine Almanyadaki gemilerden ikincisi denize 
indirilecek ve bu iki geminin bir aene sonra deniz tecrü
belerine baılanacaktır. 

[Arkası: Sayfa 10, sfitun 3 de] 

Belediye Uç Yüz Evli 
Mamur Bir Malıallegi 

Yıkmak istiyor 
Halbuki Halk, Belediyenin MaUimatı Dahilinde 
Buradaki Evlerini Sekiz Senedenberi lnıa Etmekte 
Bulunmuı ve Bu Mıntakayı 150.000 Muhtelif Ağaç 
ve Fidan Yetiıtirmek Suretile imar Etmiıtir • 

Belediyece bir haftada yıkılması emredilen Beykoz ortace~me 
mahallesinden bir göriinüş (Yazısı 10 uncu sayıfanuzthı} 
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Kalaycıoğlu Ali Bol 
MalUmatla Geliyor 

S adullah Efendi gece çok geç 
geldi. Türk köylüsünün ya

bancı dillerde bile dolaşan konuk
severliğini bir defa daha isb:ıt ede
cek yolda eziyetlere, zahmetlere 
katlanmıştı. Bize lüzumu olan hiç 
bir şeyi unutmamış ve esirgeme • 
mişti. Bizi bekletmek için ıki kö
pek bile getirmişti. Akşam yemeği 
ni birlikte yedik. Kulübenin ocağın
da elile pişirdiği kahveleri içerken: 

- Kusura bakma, dedi. Seni is
tediğim gibi ağırlıyamıyorum. Ne 
de olsa ev gibi olmaz burası ... Bir 
dileğin olur da saklarsan kınlırım 
sana .. 

re boyundan gidip sırtın gerisinden 
dolanmak lazım ... 

- Çampınarından Kazancı gö
rünmez mi? 

- Hiç sınamadım, oğul. Ne di -
yeyim? 

- Gözededen Pekmeza 1 :ına inen 
yol ile sizin bağların gerl!>indekı 
sırtlar nasıl? .. 

- Şoseden geceleri çok kamyon 
ve otomobil geçer. Sonra yerli rum 
'iıl ermeni çeteleri de gezer oralar
da. Temkinli ve gözliyerek geçmek 
ister. 

- Zarar yok, biz de gözlı>r geçe
riz. Bu kamyonlar ne taşırlar, gör
dünüz mü? 

- Cephane ve erzak oluuğunu 
köydeki neforler siiylliyor. 

13ELEDIYEDE: 

Yeni Asfalt 
Yollara Temmuz
da Başlanacak 

Rumany a Kralı 
Istanbu1a 

Geldi ve Gitti 
Romanya Kralı Majeste Karol, 

evvelki gün Duco Carol yatiyle • 
Karadenizden limanımıza gelmiş i 
ve kısa bir tW' yaptıktan sonra 
tekrar Karadenize açılmıştır. Kra 
lı hamil olan yat, Karadenizde 
yaptığı gezinti sırasında Karade
niz bofazı ağzına gelmiş ve bir 
müddet orada dolaştıktan !lonra 
Boğ87:dan gec_:erek Adalara kadar • 
gitmiş ve Moda öniinde bir ı 
müddet dolaşarak 18,30 da tekrar 
Karadcnize geçmiştir. Kral, eski 
İngiliz Kralı Sekizinci Edvarı İs
tanbula getiren ve şimdiki ismi i 
Duco Carol olan Nahlin yatiyle 
mütenekkiren seyahat etmekte
dir. Romanya Kralı bu yatı bir i 
müddet evvel satın almıştı. i 

DENİZ ve LlMAN: 

Modern Cihazlı 
ilk Antrepo 

........................................... -= . 
Ankaradan 1 . 

ve Telgrafla 1 ......... 
Yeni Noterlik 
Kanun Proiesi 
Ankar~ 13 (TAN Muhabi .. 

rinden) - Yeni noter ka.nunu 

projesi encümenlerden geçerek 

Meclis ruznamesine alındı. 
Bu liyihaya göre, her adliye 

İstanbul limanının modern vasıta- mahkemesi nezdinde bulunan 
larla teçhizi için Denizbank sipariş- kaza çerçevesinde noter işlerini 
ler vermiye başlamıştır. görmiye ıali.hiyeti olmak üzere 

İnşaatı bugünlerde bitirilecek olan bir veya birkaç noter bulunabi
Mumhane antreposu için elektrikli te 1 l k . 

işe Başladı 

. t 1 kt A . k 1 ece tır. sısa yapı aca ır. ntrcpo ıkı at ı 
Noter tayin olunanlar, işe başladık 

olarak yapılmıştır ve her iki kat için 
havai palanga yaptırılacaktır. Yine ları tarihten itibaren iki ay içinde 
bu antrepoya iki tane elcktrilcli yük noter dairesinin bir yıllık r,ayri sn-

fi gelirinin yiizde onu nishetindc asansörü, 3 tane elektrikli yük ara-
bası ile dört el arabası ve 4 tane de para teminatı '\'ereceklerdir. 
elektrikli istif arabası satın nlınacak· Noterler, yaş tahdidi noktasından 

askeri ve mülki tekaüt kanununa 
tır. 

Mumhane antreposu, modern cihaz 
larla işliyecek ilk antrepo olacaktır. 

Dün Sabahki Sis 

tabidriler. 
Noter daireleri müddeiumumile-

rin daimi murakabesi altında olup, 
en az senede bir defa teftiş <'lunur
l~r. Adliye müfettişleri de nyrıca tef· 
tiş edebilirler. 

Şimdi işimizi konuşalım· Kazan 
cıya çıkarılan toplar on be~ tane i
miş. Civar köylerden angaryeci Çl· 

karmışlar. Aksululara Kazancıda 
birçok yerler kazdırmışlar. Bunları 
Aksudan Ali Ağa bana söyledi. 

- Bu neferler başka bir şey söy 
lemlyorlar mı? 

Yeni asfalt yollann ihalesi gelecek 
hafta yapılacak ve inşaata aybaşında 
başlanacaktır. Son şekle göre Bahçe
kapıda sebilin önünden Orozdibak, 
Şehinşah Pehlevi. Ankara ve Babıali 
caddelerini takiben Belediye önüne 
kadar uzanan cadde, İş Bankası köşe
sinden Sultarihamamına ve Fincancı
lar yokuşuna, oradan Mercana giden 
cadde ile Fincancılar ve Mercan cad
deleri Uzunçarşı - Beyazıt, Yerlimal
lar Pazarından Sultanhamamına gi
den cadde: Yerebatan - Nurosmaniye, 
Reşadiye - Eminönü, Şişhane - Toz· 
koparan, Aynalıçeşme - Hamalbaşı -
Çakmak sokak - Tarlabaşı - Taksim, 
Taksim - Ayaspaşa - Gümüşsuyu, Yol 
cu salonu - Tophane, Kuledibi - Şişha 
ne ve Kuledibi - Yüksekkaldırım cad 
delerine asfalt döşenecektir. . ............................. . 

Dün sabah limanımızı kesif bir sis 
kaplamış ve bu yüzden vapur sefer
leri de aksamıştır. Sis sabah olmad;ın 
çok evvel başlamış ve saat sekize ka-

Haklannda tahkikat yapılan notf'r• 
ler, Adliye Vekilliği tarafından Jii
zum görüldüğü takdirde tahkikat ne 
tice~ine kadar işten el çekfirilecek
lcrdir. 

- Bu Ali ağa benim tanıdığım 
Kalaycıoğlu mu 

- Ynkındn Anknraya gidecekle
rini söylüyorlar da yüreğimizi ya
kıyorlar. 

Bunlardan Taksim - Ayaspaşa - Gü 
müşsuyu ve İş Bankası - Belediye, Nu 
rosmaniye - Yerebatan caddelerinin 
inşa.sına derhal başlanacak ve önü
müzdeki kışa kadar bitirilecektir. Yal 
nız, Nurosmaniye - Yerebatan yolu ya 
pılmadan önce, Yerebatanın üstünde 
bulunan binalarla o ada kimilen is
timlak edilecek ve açık bir meydan 
haline getirilecek, Yerebatanın kapı
sı küçük bir park ortasında buluna
caktır. 

POLISTE : dar devam etmiştir. Adalardan ilk va 
___ •__ pur Köprüye sekizde gelebılmiştir. 

- O iş o kadar kolay mı imiş? 

Böyle siizlere hiç inanmayı:-ı. Akc;u 
nun içinde nekadar asker var, şim
di? 

R k 1 k 
Boğazlçinden gelen ilk vapur da köp-

3 1 çer en rüye 9,15 te varmıştır. 

B• •b• l . . Sus Vapuru Geliyor 
Jl) )f efJDl Denizbankın Almanyada yaptırdı-

B ki d 1 ğı vapurlardan ikincisi olan Sus'un 
ı ça a ı ar devir ve teslim muamelesi h\tırilmiş-

s rd y · h 11 d B .ıı.1 tir. Vapur, bugün Kil'den hat'eket e-

- Ta kendisi, ağzı sıkı ve doğ
ru ndamdır. Yarın buraya çağırtı -
rız. Angaryecilerln nerelerde, ne is 
lediklerini ondan öğreniriz. Sonr~ 
Ümitalanlı Halil ağayı da tanırsın. 
O da İbrahim Beyin çetelerınde idi. 
Yine ara sıra gizlice bu taraflara 
gelir. Onun bu toplardan herhalde 
haberi vardır. İstersen alaçamlıla -
ra da bir baş vururuz. Ne dersin? 

- İki tabur piyade ile bir süva
ri bolüğü var. Sonra bir elli kadar 
da top hayvanı var. Bir hafta ev
vel de yasak iki gece sürdii. Kazan 
cıya iki piyade alayı geçmiş. Ben 
görmedim. 

Yeni Vakıf Hanı Yapıhyor 

anye e, enım~ a e e a6 ar- decek ve 25 haziranda limanımıza 
yolunda oturan terzı Tra~apulo, ka- g 1 . 1 kt S 

İ . e mış o aca ır. us vapuru Ban· 
nsı zmaro ve baldızının kızı Sofıya, ı d h tt t h . d'l k . 

Vazifesini yapmakta kusum görii· 
len veya haysiyeti bozar ve ynhut u· 
mumun itimadını kaybettircı:ek ha· 
reketlerdc bulunan noterler hu hare· 
ketlerinin derece \'e ehemmiyetlerine 
göre ihtar, tenbih, ve bir sene;)i ~eç· 
memek üzere muvakkaten mt'slektcn 
çıkarmak ve mekslekten tamamen çı 
karılma ile cezaya çarptırılırlar. 

- Ağam, işi pek dillendirmiye -
lim. Hele Ali Ağa ile görüşelim. 
Şimdi söyle bana: Köylüler Kazan 
cmın nerelerine kadar sokıılabili -
yorlar? 

Vakıflar idaresi tarafından Yenipos 
tnhanenin karşısında yaptınlacak o
lan yeni Valde Hanına bir an önce 
başlanabilmesi için yapılan tetkikler 
sona ermitşir. 

ı ırma a ına a sıs e ı ece tır 
terzinin iş ortağı brahim rakı içerleT' · 
ken aralarında kavga çıkmış, İbra- 450 Seyyah Geldi 

Noterlikte kullanılacak memurlar, 
memurin kanunu hükümlerine göre, 
tayin olunurlar. - Kauıncıdnn Bursaya dönen as 

ker yok mu, hiç? 
him eline geçirdiği çakı ile !zmaroyu, Pazar günü Dacia vapurile lima-

Ölen noterlerin mirasçılarına. vers 
yaş tahdidi ve maliıliyet kaydilc 'a· 
zifelerinden ayrılanlara yardımda bu 
lunmak iizere Ankarada bir ;\'ardını 
sandığı kurulacaktır. 

- Yok, hep kazancıya geçiyor. 
terzi Traşopulo da İbrahimi bıçakla nımıza gelen 150 Rumen seyyah, dün 
yaralamışlardır. akşam gitmişlerdir. Dün, İngiliz ban 

- Yarın seninle Çampınarı tepe-

- Bursaya kaçak çok gıdıyoruz, 
amma oralara yolumuz diişmediği 
için hiç sınamadık. Bunu Ali ağa
dan öğreniriz. 

sine çıkabilir miyiz, ağam? 
- Millet uğuruna canım başım 

kurban. Elbette çıkarız. 
(Devamı vıır) 

Şehinşah caddesinden Mısırçarşısı
nı solda bırakarak, Kerestecilerdeki 
halin önüne yeni bir cadde açılacak
tır. 

Taıla Yaralandılar dıralı Strathaller isimli vapurla 450 
Eyüpte oturan Mithat, karısı Se- İngiliz seyyahı gelmiştir. 16 haziran

her, Mustafa ve karısı Hatice :le kom da da Alman bandıralı Milwove va
şularından Rıza, Mehmet Ali. Sabr: purile 500 seyyah gelecektir. Bu proje 1 eylCıl 938 ten itibaren 

muteber olacaktır. 
- Güzel, Ümitalanlı Halil ağayı 

tezelden nasıl buldurablllrl7..?. 

Bu cadde, fazla masrafı icap ettir
memek i_ç_i~ iki taraf ,yaya kaldırım
ları port1kıı olacaıctıt:-'l'il)'ll KITTaırrm 

ve Hüseyin, evvelki gün Kağıthane- Gümrükteki Kurs BiHyor 

- Adam çıkartır, Baydınlılarla 
haber salanz. Yurt içinde 

Seyahatler 
Tertip Edilecek 

lnrı binnların zemin katında buluna
cak demek olan Portikli yol açılmak 
suretile, projede değişiklik yapılırsa, 
Belediye inşaata . izin verebileceğini 
Vakıflar idaresine bildirmiştir. Proje
nin bu şekilde değiştirilmesine başlan 
mlştır. Yeni Valde hanı süratle yapı-

Y:rfı~~c~~1~ ks-u'l:~ı~ITv~ mahrukat antrepo1ah kursu bu haft~ 
rine dönerlerken Bahariye caddesın- sonunda bitecektir. Kursa 15 memur 
de kavgaya tutuşmuşlar ve atılan iştirak etmiştir. 

- -~-

Mecliste Görüşüldü 
Ankara, 13 (A.A.) - B. :!\ol. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığın· 
da toplanarak İnhisarlar umum ınU· 
dürlüğünün 1934 yılı \'e tütün, tuz .,,.e 
müskirat inhisarları idarelerinin 933 
yılına ait heaabı kat'ilerinf! ait maz· 
batalan tasvip etmiş ve askeri "!le· 
murlar hakkındaki kanuna bir mad· 
de ilavesine, ordu ve zabitan heyeti· 
ne mah;wı terfi kanununun bazı mad 
delerinin değiştirilmesine ait konun
lan da ikinci müzakerelerini yaparak 
kabul etmiştir. 

- Bu adamı yarın çıkartsak ol
maz mı?. 

taşlarla Mithat, Mustafa ve Rıza baş- Bunlar yeni çıkarılan mayi mah-
larından yaralanmışlardır. rukat antrepoları talimatnamesinin 

- Neden olmasın? Çıkaracağım 
adam Aksulu Ali ağl\Ya uğrar. O
nu görür, sonra Maşatal.ım kö
yünden, acı Elmadan Baydına u
zanıverir. 

- Gidecek adam benim ismimi 
anmaz, değil mi? 

- Elbette, hiç tasa çekm~ böy
le şeylere .. 

E rtesi gün öğleden evvel Ak
sulu Ali ağa yanımda idi. 

Sarmaşdolaş ve biraz hoş beşter. 
sonra: 

- Ali ağa, dedim. Benim buraya 
gizli geldiğimi soylemiye hacet 
yok, değil mi? Vazife ... 

Sözümü kesti. Elile sırtımı o'lc
~adı: 

Eski eserleri halka tanıttırmak t
çin Türkiye Turing ve Otomobi: kli.i
bünün tertip ettiği konferan<;lı se
ynhntlerin 'fopkapı sarayına yapılan 
birincisi çok rağbet bulmuştur. Kli\
bün bu husustaki programı hakkın
da klüp müdürü Şükrü Ali bir mu
harririmize şunlan söylemiştir: 

"- İlk gezi ve konferanc; iimiclim!
zin fevkinde bir rağbet görmiiştiir. 
Kesif bir kalabalık halinde. g~zicill'!r 
bize bu teşebbüsümüzde ne kadar 
haklı olduğumuzu anlattı. 

Müteakıp gezintilerimizin daha bü 
yük bir rağbet göreceğini ümi~ edi
yoruz. Çünkü o zaman otobi.is fiyatı

- Yorma kendini ... Sadullah ba- nı indirmek suretile mühim bi:" me
na hepsini anlattı. Hele beni bir din seleyi halletmis bulunacağız. Olmaz
le, bakalım: Senin anlıyarağın, bu sa Tramvny şirketilc bir anlaşuıa ya.
toplann bizim köyden geç\rilec~- pacağız. 

ği gece; kimseleri evlerinden çıkar. Programımıza Bursa, İzmir gibi şe 

madılar. Ben yazlıktan gözledim. hirlerlmizi de dahil ettik. !stanbullu
Bir bir saydım. Bunlnr beş tane idi. 
İki gün sonra köyden elli angarye- lara bu şehirlerimizi ve buradakı 
ci istediler. Bunlara Kazancı tepe- kıymetli eserleri tanıtmak istivoruz. 
sinde yirmi yere top çukurları kaz- Deni~yollarile bir anlaşma y~pmak 
d 1 B k 

.. 1 .. K suretıle Karadeniz sahillerimiı:ue S"· 
ırmış ar. ir aç gun evve ısı a - " . yahatler tertip edeceğiz 

zancıdan Boşnak Ah Aksuya geldi. lki 1 1 t b · 

lacaktır. 

Sergi Binası Maçliada 
Olacak 

Daimi sergi binasının eski Taksim 
kışlasının bulunduğu saha üzerinde 
yapılması fikrinden vazgeçilmiştir. 
Çünkü burada bir bina meydana ge
tirmek çok kiilfetli olacağı gibi, şeh
rin bu kısmında bu kadar yüksek bir 
bina bulumaın da doğru görülmemiş
tir. Umumi harpten evvel yapılmaya 
başlanan, sonra yarım kalan ve hu
la metruk bir halde bulunan Maç
kadaki İtalya sefaretine ait binanın 
daha az masrafla, daha kısa bir za
manda daimi sergi binası haline soku 
labileceği anlaşılmı~tır. Binanın sahi

bi olan İtalya sefaretile bugünlerde 
müzakereye girişilecek ve fis.t üze
rinde anlnşma olur olmaz, icap eden 
tamirat ve tadilata başlanacaktır. * Eminönii meydanında muhtelif 
adalarda bulunan yedi bina sahibile 
Belediye arasında pazarlık suretile an 
!aşma olmuş, i!':timltik muamelesine 
başlanmıştır. Bu yedi binanın Hazi
ran sonunda yıktırılmasına başlana
caktır. 

Radyoyu Parçaladı tatbikine memur olacaklardır. 

Sabıkalı Arap Kadri, evvelki ak- Otomatik Kapllar 
şam, Galatada Karaoğlan sokağında Yaptırıldı 
35 numaralı kahveci Lefterin dükka- Akay vapurlan, yolcu ve yükün 
nına gitmiş, rakı istemiş, alamayın- ayrı kapılardan çıkanlması içın Köp
ca 200 lira kıymetindeki biiyi.ik bir rü iskelelerine çift iskele ile yanaş
radyo makinesini yere atarak parça- mıya başlamıştır. Bu suretle yolcular 
lamıştır. rahat inmektedir. İskele dubaları ge-

Mangahn Üstüne Düıtü nişletilmiş ve otomatik kapılar yap
Beşiktaşta Serbethane sokağında o- tırılmıştır. 

turan Ahmet Hamdinin 5 yaşındaki * Gümrük Başmüdürü Nuri Anıl, 
oğlu Recep, alçı içindeki kmk aya- Ankaradan dönmüştür. Başmüdür, 
ğile odada dolaşırken, mangalın fü;. dün Sirkeci gümrüğünde teftişlerde 
tiine düşmüş, yüzünden ve ellerinden bulunmuştur. 
yanmıştır. -----<>----

MAARlFTE: Bir Kadın Yüzünden 
Bayazıtta Çukurçeşmede oturan 

Numan ile Bayazıtta oturan 64 ya-

şında Nuri, bir kadın yüzünden kav
ga etmişler, biribirlerinl yaralamış-

Baıından Yaralandı 
Samatyada oturan Haydar ve Meh 

met ile Necmiye isminde bir kad:n, 
bir başka kadın yüzünden, Cavit is
minde bir genci taşla başından ağır 
surette yaralamışlardır. 

Muallimlik imtihanı 

Yarın Yapllacak 
Yann, orta mektep muallimliğine 

talip olan ilk okul muallimleri ara
sında açılan müsabaka imtihanları

na başlanacaktır. 
Şehrimizde yapılacak yazılı imti

han lan kazananlar Ankarada ayrıca 

Orman kanununa, ek kanun 1Ayl· 
hasının müzakeresinde muhtelif ha· 
tipler söz alarak kanunun bir çok 
güçlükleri bertaraf ettiği gibi or· 
man ıanayiinin inkişafına da geni' 
bir mikyuta yardım edeceğini işaret 
eylemişler ve bazı temennilerde bu
lunmuşlardır. 

Alaaddin Tiritoğlu 18 inci madde
nin ikinci fıkrasına nüfusu 200 dert 
aıatı olan kas•baların yalnız mahrU· 
kat bakımından bu kanuna göre kiS1 
gibi muamele görmelerini temin e
decek bir fıkra ilavesini istemit ve 
bu maksatla bir de takrir vermiştir· 

[Arkası: Sayfa 6, sQtun 4 tel 
* Panayot isminde biri, otomobi· 

line yük almak istemiyen Tarlaba
şında şoför Ziyayı büyük bir anah· 
tarla başından yaralamıştır. 

s~:~:t~~;;~::, t~:;.~:~;~;İ 1 T AKVIM ve HAVA] 
Hukuk fakültesinde eleme imtihan ... --------------"' 

14 Laf arasında topların çamlıkta ol- ne s an ul gezisi on beş gün 
duğunu ve askerlerin silip yağladık 1 sonra yapılac;.aktır.,, YENi YÜKSEK MUALLiM MEICTEBI BINASI : 

!arının neticesi dün belli olmuştur. 
İmtihanların neticesi bu sene iyidir. 
İkinci sınıfta bu imtihanlara girip te 
muvaffak olamıyanlar 9 kişıden iba
rettir. Sözlü imtihanlar da dün baş
lamıştır. 

Haziran 1938 
S A L 1 

ıarını, üzerlerini cam dalları ile ka Nafıa Vekili Ger 
padıklarını söyledi. ıyor l 

- Peki, bunların Knzancıda ka- Elektrik şirketinin devir ve teslim 
lacağına, yahut ileriye gbtüriılece- muamelesine devam edilmektedir. 
ğine dnir bir şey söylemedi mi? Nafıa Vekili Ali Çetinkay:ı, bu ay 

- Söylemedi, biz de sormadık. 

- Bunları Boşnak Aliden anlıya 

maz mısın? 
- Onu nasıl çağırtmalı? Aksu -

dan Kazancıva izin ile çıkıht. Bu
günlerde yin~ toseden kimseleri ge
çirmiyorlar. 

- Maşatalan köyünden çı'ıtıl • 
' maz mı? 

- Çıkılır amma, Kazancıya so
kulunmaz. Oralarda çok t>Sker var. 

- Peki, Aksudan Ümitalana gi
den, Çampınan tepesinden geçen 
JOllarda da düşman var mı? 

- Kimsecikler yok ve Jfıkin de-

sonlarına doğru şehrimize gelecek ve 
elektrik idaresi müdürlüğünün kurul 

ması işlerine bizzat nezaret edecek

tir. 
Birkaç gün evvel Bursaya giden 

Nafıa müsteşarı Arif, dün §ehr:mizc 

dönmüştür. * Yeşilköydeki kısa dalgalı istas

yonun İzmire, Ankaradaki ista!yonun 

da Adanaya nakledileceği anlaşıl
maktadır. İstanbul ve Ankara ıstas

yonları yeni sistem cihazlarla ~~hiz 

edilecektir. 

Şehzade camii arkasında Vakıflar idaresi tarafından evvelce yaptın ima
ya ba~lanan bina, son zamanda tama mlUUlllftır. Bu binaya Yüksek Mual
lim Mektebi yedeşecektir. 

* İlk okullann beşinci sınıflarında 
bugün son imtihanlar yapılacak. ya· 
rın talebeye neticeleri bildirilecek-
tir. 

Ölüleri Belediye Gömecek 
Belediye kanunu mucibince, şehri

mizdeki yerli, yabancı, m:ıslim ve 
gayri müslim bütün ölülerin gömül
mesi işinin Belediye tarafından ya
pılması lazımdır. 

Bu hususta kanunun verdiği müh-
let gelecek sene tam ğı için, 
Belediye gelece şlamak 

mecburiyetin di-
den icap ede 
dir. 

6 ıncı ay Giln: 30 
Arabi: ı357 

Reblillfıhır: 14 
GOneş: 4.08 - Öğle: 
İkindi: 16,14 - Akşam: 
Yatsı: 21.44 - İms!lk: 

Hmr: 40 
Rumi 13!14 
Haziran: 1 

12.ıa 

19.41 
2.08 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan ıılt" 

nan malumata göre hnvn, yurdun DOğıl 
Anadolu ile Knradenizin şark kıyılarınd9 
kapalı ve yal1$lı, Karadenizin garp kı>'1 .. 
larile Orta Anadoluda çok bulutlu. ditet 

• ci' bölgelerde az bulutlu geçmiş rilzgArıar • 
mali istikametten, orta Anadolu ve cen: 

bun şark kısımlarında kuvvetlice, di~ 
yerlerde orta kuvvette esmiştir. 

DUn İstanbulda hava açık ger,mtş. ı-0~ 
gAr C'enuptan saniyede 2 ilA 3 mctN htl!U· 
esmiştir. Saat 14 tc barometre 760.l ırıl' 
metre idi. Hararet, ~neşte en cok 5tl ~ 
gölgede 25.1 ve en az 14.6 santig,.nt oııır• 
kaydedilmiştir. 
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45 Bin Tonluk 

Zırhlllar 
>'crzcrn: Omer Rıza DOCRUL 

t!:!en Şubatın haşlannda İngiltere, 
htı a ve Amerika hükumetleri Ja
n .. Yaya ınüracaat ederek muahede 
"tesb't .. dd 1 olunan 35,000 tonluk azami 

h" en daha büyük zırhlılar yapıp 
~nıad" ~ah ıgını sormuşlar, Japonya bu 

ditıtı~ dair birşey söylemiyeceğini bil 
~ ış, bu devletler de Japonya ile a
L. L~ar olmıyarak 35 bin tondan da
._ 011 ''k ı.ti 1 Yu gemiler yapmıya karar ver 
~'erdi, Bu işle lngiltere ve Ameri
Jl~erecesinde alakadar olmıyan 
"-ek . a, bu hattı harekete iştirak et
~ ısteınemiş ,.c daha büyük zırhlı
lııriı hacmini tesbit etmek meselesi 
'tere ile Amerika arasında kal
~le· ~esele, o zamandan beri bu iki 
hı. t arasında görüşülmektedir. Ja
~lhın 40,000 tonluk zırhlılar inşa 
'hıi farzolunduğundan onlar da ya 
'~aciınde zırhlılar yapacak, yahut 
ı.ı_; ıleri giderek 45 bin tonluk zırh-

t Yapacaklardı. 
'alt~t kararlaştıracak nokta bun
~bıaret değildi. Bu daha büyük 
1' lar 16 pusluk toplarla mı, yoksa 
'haluk toplarla mı teçhiz edile
'*- ? Bu da ikinci bir mesele t~kil 
~O?cfu. 

~rikahlar, Panama kanalından 
' bilecekleri en büyük zırhlıları 
'•k ve 18 pusluk toplarla teçhiz 
">ı. lı: fikrinde idiler. İngilizlerse 40 
.._

1 
42 bin tonluk gemilerle ve 16 

~ 'tJk. toplarla iktifa etmeyi tercih 
\ 0rlardı. En nihayet iki taraf 45 

\ ~nluk gemiler ve 16 pusluk top-
'rinde uyuştular. 
~ kararlann büyük masraflara 
\ 'f•cağı şüphe götürmez. İngiltere
) ~S,ooo tonluk gemilerin her biri 
ı.. iyon, Amerikada ayni hacimdeki 
~4 ınilyon İngiliz lirasına mal ol
\ ladlJ'. Kırk beş bin tonluk gemile 
'~r biri ise İngilterede 9 milyon, 
~ıkada 18 milyon İn&ilia lirası 
~ ı icap edecektir. Silahlanma fa
'tinin en büyük hızı aldığı bu sı

• bile bu nıasraflann büyüklüğü 
ld· --~ 

ır. Fallat mütehassısları meş-
S-. tclen .ıcta maaraftlib fa~a, yeni 

Kanton Yine BombalanCJı 

Son Harp Haberleri 
Biribirini Tutmuyor 
Çinin Milletler Cemiyeti Murahhası 'Japonyayı, 

Çin Halkını Zehirlemekle lttiham Ediyor 
Londra, 13 (Huauıi) - Uzak Şarktan gelen en son haberlere 

göre, Kanton bugün de Japon tayyareleri tarafından bombardı
man edilerek tehre dokuz bomba atdmıtbr. Hedef, elektrik iıtaa
yonunu tahriptir. Şehrin etrafına da birçok beyanname ve bom-
b&lar düfDlüttür. -- ' 

.--. .--.--.-..-.--,,_,.--,,,_,,,__,__,"'~ \ En .~ harp vaziyeti 
' I• ~ Nevyork 13 (lJususi)- Uzak Şark 

i Ginger Rogers ın ~ h~rbine dnir alınan en son ~aberlere 
~ gore Japonlar Yangtçe nehrı boyunca 

A E 1 
~ Hankava doğru ilerilemektedirler. ' nnesi V eniyor ~ Tokyodan gelen bir habere göre Ja-

' ~ ponlar Hankavdan 150 mil rn~~afede 
~ ~ bulunan Ankingi i~gal etmişlerdir. Fa * * kat Çin rnembalan bu haberi henüz 

teyit etmemişler, bilakis Japon kuv· 
vetlerini ricate mecbur e.tiklerin~ bil 
dirmişlerdir. 

Diğer taraftan mühim hlr demir 
yolu anahtan olan Ceng~ov'a karp 
yapılan Japon harekatı durakla
mıştır. Buna bilhassa feyeHnlann 
sebebiyet verdiği anlaşılıyor. 

Japonyanın notalara cev.aln 
Hong Kongtan bildirildiğine göre 

TAN 

Amerika, Nazi f aaliyef ine ve Alman 
Casuslarına Karsı Sıkı Tedbirler Alıyor 

Amrikada Almanya hesabına ~a
hşan CHUS teıikilatının yeni bir 
hadisesi ortalığı heyecana vermiş
tir. Bu hadise ile alakadar Gribel is 
mindeki ıahidin firarından 5onra 
kansı da Nevyorktan Almanyaya 
kaçmü üzere Bremen vapuru
na binerken Amerikan zabıtası ye 
tişmiş ve casu5luk faaliyetinin bü
yük elemanlarından addedilen bu 
adamın karısını tevkif etmiştir. 
Kadın firara karar vermeden ev

vel elinde avur.unda bulunan bü
tün mal ve miilkünü satmış bulu
nuyordu. Bundan anlaşılıyordu ki 
artık Gibel Amerikaya dönmiye
cektir. 

Hakimin huzuruna çıkarılan Ma 
dam Mari Gribel pek ziyade telaş 

ve heyecan göstermiş, ağlıyarak ha 
kimden kendisinin serbest bırakıl
masını rica etmiştir. Hakim buna 
muvafakat etmemiş, kadından ko 

casının bir mekiup yazmak veya
hut başka bir çareye başvurmak 
suretile Amerikaya dönmeseini 
temin etmesini istemi§tir • 

Amerikan halkı, memleketin yn
bancı casuslar için vasi bir faali
yet sahası olmasından dolayı pek zi 

yade asabyiet göstermektedir. Çiln 
kil son zamanda gemi inşaatı işle-
rinde çalışan Danyetson isminde 

birinin tersanelerde hali inşada bu 
lunan bir torpidonun planını çala
rak sattığı anla~ılmıştır. 

Bununla beraber daha birçok 
kruvazör ve torpido plinlannın ve 

Panama kanala tahkimatı projesi
nin aşırılmış olduğu tesbit olun
muştur. 

Amerikada Nazilerin eski reh•i 
Dr. Gribel'in firanndan sonra A
merika zabıtası çok ciddi tedbir
lere başvunnut bulunmütadır. 

Avrupanın Tehlikeli 
Yeri: Çekoslovakga 

Son Belediye Seçimlerinin Neticeleri, Südet 
Mıntakalarında Henlayn'cilerin Lehinde! 

Japon konsolosu, Japon tayyareleri- Prag, 13 (A.A.) - Dünkü üçüncü ve sonuncu belediye intilia
nin Şamendeki imtiyazlı ecnebi mın- babnm ilk neticeleri, Südet mmtakalanna ait olan kıımmde 22 
takaları üzerinden uçmalarını protes 
to eden fngilniz ve Fransız notaları- ve 29 Mayııtaki ilk intihabtm vermit olduğu netayici teyit et-
na cevap vermiştir. Bu cevabi nota mektedir. Ekseriyeti Alman olan tehirlerde ve kaaab&larda Hen-

• lL' nın metni malUm değildir. layn'cı unsurlar, reyler yekWıunun yüzde 65 i ile 85 i anamda 
1 Geçenlerde Amerikada kaçı- ~ Japon konsolosu, Lemgynan Uni- rey kazanmıtlardır. t nlarak öldürülen küçük Cash'in t versitesinin bombardımanını protes- Sosyal Demokratlar, yüzde !50 ile lameti olarak bayraklar yarıya kadar 
' fidyei necatını almak isterken - to eden Amerikan notasına da cevap ı 80 arasında tehalüf eden kayıplar kay indirilmiştir. 
• i:i:- 'A. 1 

' - •• ..J •• + 
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•• ~ -·, .. :._ :u.-.:ı·7'· 1 l. ... t°o.4 .. 0 
.. ~cl"' udı i~l~clir. KoınünuUerin hep bir- "Çek gençlikleri" sokaklarda nü-

' ı merikada 3ıkı bir istintak telef olmuş olan altı müstahdemın zi- likte Henlayn Iehı'nde rey vermelerı· altında b l H d d mayiş yapmağa başlayınca Henle-

~ 
u unuyor. ay u un yaı karşısındaki derin teessürünü iz- çok manidardır.Bu vaziyetin bu fırka 

çocuğu öldürmii.§ olduğu, kü- h t 'şti inistler•1 de ortadan kaybolmUflar-
- v ar e mı r. da sol cenah temayülünü kuvvetlen- dır. Asayi•i temin etmek üzere .Jih-çuge ait cesedin Edgar Hoover • ,.. . . 'Afyon ticareti meselesi dirmesi muhtemeldir. lavaya polis takviye lotalan oönde-

~ umınde bir polis memuru tara- • 
~ fından bulunması ile sabit ol- ! Cenevre, 13 (A.A.) _Japon ve Çin Nümayiflere sebep olan hadise rilmiştir. 
~ muştur. mümessilleri bu sabah afyon ticareti Jehlava, (Çekoslovakya) 13 A.A.- Bir nümayİfte 20 yaralı 
t Mevkufun bir çok itiraflar- ni kontrola memur komisyondan şid Buranın başlıca namzedi Sosyalist • Bratislava, 13 (A.A.)- Dün akşam 

i 
da bulunacağını söyliyen poli.f ~ detle istizahlarda bulunmuşlardır. Nasyonallerden Hott, içinde bulundu intihabat neticesinin bildirilmesini 
E~gar Hoover'in yakında artist ~ Çin mümessili Hoo, Japon işgali ğu intihap bürosunun Henlain taraf- müteakıp Macar ve Alman gençlik 
Gıng~r Nogers'in an.esi Lela Ro- ~ altında Mançukuo'nun afyon dağı- tarları tarafından istila edildiğini gö- teşekkülleri azasından 4000 kişi, Mon 

; gers ıle evleneceği söylenmek- ' tan geniş bir merkez haline geldi- rünce kalp sektesinden birdenbire öl senyör Hlinkanın muhtariyetçi Slo-
- tedir. ' ğini söyliyerek Japonyayı Çin h:ıl- müştür. Hott'un ölümii duyulur du- vak partisinin naşiri efkarı olan Slo-
~ ~~ • kını zehirlemekle ittiham etmiştir. yulmaz bütün Çek evlerinde matem a vak gazetesi idarehanesinin önünde 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 

'tın temin edecefi istifadedir. İn
~l lnütehassıslan 45,000 tonluk 
\)d ıların 35,000 tonluklardan daha 
~ •lı ve daha tesirli olacağına inan 
s=rl~r. Hatta bunlar 14 pusluk top 
\ kıfayetine kanidirler. Bu top
~ "1ların elinde bir hayli inkişaf ve 
'lııınüte mazhar olmuştu. 16 pus
~ toplara daha fazla Amerika mü
' •ıalannm eseridir. İngilizler de 
~laşına dolayı9ile 14 pusluk top
~ vazgeçerek 16 pusluk toplan 

~~ec~~r~~F~~~ffin~ ~======-------------------------------~ 
~ alara rağmen alakadar her ta-

nümayiş yapmışlardır. 

Adliye Naz.ınnın nutku 
\..:llhatsız eden nokta, J aponyanın 
'tonluktan fazla gemi yapıp 
tllıı d~ğıdır. 

\,. ku Japonya daha büyük zırhh
S ;Pnuyorsa, İngiltere ile Amerika 
\ ttt e"te büyük masraflara giTişerek 
~erjiJerini israf edecekler. Buna 

il rerek İngiltere, gerek Ameri
' da 'ttorkulu rüya görmektense uya

"r'anmayı tercih edecekleri mu 
ı.. sayılıyor. Bunun için yakında 
'te I'h e 5 1 ah yanşının hızlanması 
llınektedir. Çünkü Japonya da 
l'e kadar daha büyük zırhlılar 
11, • • • ı 
'Jı:. ıırışmemışse, ngiltere ile 
~ hın son uyuşmasından sonra 

~ ak ki bu yola girecektir. 

ı!!'•turyanın Borçları 
ı. dra, 13 (Hususi) - Dokuz dev 
\ r~tndan garanti edilen A vus
q?l'ıe ~çlarının faizleri, Almanya 
, b tı tarafından tediye edilme-

'Unun ·· · • .\ı uzerıne alakadar devlet-
'r ?tıanyayı şiddetle protestoya 
!lir \>lerınişlerdir. Alakadar dev -
~ · n ·ı hirı ~ı tere, anlaşılan, alacağı -

ltaıtı Cık devlet ltalyadır. Diğerle 
ta d •!'ının temini için tedbir al -
dır ~ h.azır oldııklarını bildirmiş 
<\ıh. galtefe, anlaşılan, alacagıv • 

t "'•n · h · ltıg·ı ıt alatına mahsup edecek 
ııiiij~ 1~ terenin istihkakı 8 milyon 

lrasıdır. 

'<IS4 HABERLER 
~~arı,. i 
~ liıı ,, a ll Nazın, resm! bir ~azife 
~ ~l~f1ı: • liaınburga gitınhtir. 
~ ı, ıt.,.: "llSathanesl, gece. yeniden iki 

.\ bıı etmiştir. 
!ı~ ~ ••• 1\J'ad 

.._"q'Ot\ lttu a, Münlh 3ehrlnln en b(ly(ik 
h~ )"lk.ılacak ve yerine bir 

ktır. 

RUSYA 
Mebus Seçimi 

Moskova, 13 (A.A.) - Tass ajansı 
Gürcistan ve Ermenistan Sosya -

list Sovyet cümhuriyetleri ve Gür -
cistana tabi Acaristan ve Abhazistan 
muhtar cümhuriyetleri yüksek mec 
!islerine mebus seçimi, dün yeni Sta 
lin kanunuesasisine göre yapılmıştır. 

Seçim, mebuslar arasında Stalin, 
Molotof ve Mikoyan'ın da bulundu -
ğu Gürcistan ve Ermeni~tan seçim 
dairelerinde hususi bir sevinç ve he 
yecan içinde geçmiştir. 

IRAN 
Türkiye ElçiUğinde 

Tirana, 13 (A.A.) - Türkiye el
fisi ile Bayan Tugay, dün ak§am el
çilikte parlak bir resmi kabul yap -
mışlardır. Resmi kabule hükumet 
erkan.ile yüksek devlet memurlan, 
ecnebi mümessiller ve diğer bir çok 
zevat i§tirak eylemi§tir. 

FRANSA 
Süveyı Kanall 

Paris, 13 (Hususi) - Süveyş kana 
1ı idare heyeti bugün toplanmış ve 
kanaldan geçme rüsumunun tenzili i
çin verilen takriri tetkik etmiştir. 
Takrire göre, gemiler artık petrol 
kullandıkları için kanaldan geçmeğe 
pek fazla ehemmiyet vermemekte ve 
daha uzun yollardan istifade etmek 
tedir. 1937 kanal tarihinde en ge -
niş faaliyet senesi idl. 

MISIR 
lran Heyeti 

Kahire, 13 (Hususi) - Pren3e3 
Fevziyenin lran veliahdi ile evlen -
mesine ait hazırlıktan tamamlamak 
için Mısıra gelen ve Ba§vekilin riya
seti altında bulunan heyet, kral Fa
ruk tarafından kabul olunarak öğle 
yemeğine alıkonulmu§, daha sonra 
kralla birlikte bir futbol maçı seyre
dilmiştir. Akşamleyin sarayda veri • 
Zen ziyafete Iran heyetinden baska 
Mısır kabinesi azası. Ingiltere 3eİiri 
hazır bulunmuşlardır. 

INGILTERE 
Müdafaa istikrazı 

Londra, 13 (Hususi) - İngiltere 

hükumeti sah günü 80 milyon Ingi
liz lirasına varan bir istikraz istiye
cek ve istikrazı ayni günde kapata
caktır. istikraz 1954 ten itibaren ö-
denecektir. 

Yeni istikraz da kamilen müda -
faaya tahsis olunacaktır. Bu istikraz 
da yapıldıktan sonra 1941 senesine 
kadar müdafaaya sarfolunan para 
bir milyar beş yüz milyon Ingiliz li
rasını bulacaktır. 

Bratislava, 13 (A.A.) - İntihabat 
münasebetile yapılan bir toplantıda 
bir nutuk söyliyen Adliye Nazın B. 
Dere, şöyle demiştir: 

"Bir nazır olmak sıfatile Slovak me 
bus Sidor'un siyasetinden bahsede
mem. Fakat bir siyaset adamı sıfatile 
Sidorun Polonyada yaptıklarının va
tani hiyanet olduğunu söyliyebilirim. 
Eğer halkçı fırka, icap eden tasfiyeyi 
bizzat yapmıyacak olursa, bu mesele 
nin başka vasıtalarla halledilmesi ikti 
za eder. 

Ç ekoılovakyanın mukaJJeratı 
Paris, 13 (A.A.) - Populer gazete

si yazıyor: '"1ntihahat usulü artık ma 
ziye karışmıştır. lntihaplar gerçi ema 
reler belirtiyor, meyiller gösterivor, 
vaziyetleri takviye ediyor, fakat Çek 

-•••••••••• ••• •••••• ··---·• • • ••--•••·--·-·- meselesinin hallini başka planlarda a

AÇIK HAVA SINEMALARI 
Amerll<ada yeni tar.ı:da bir alnema vUcude getlrllmlıtır. 
meydanlıkta olan bu aınemayı herkes, otomoblll içinden 
te ve otomobillerin önüne konulan lmillfatörler aayealnde 
aö.zlerl rahat rahat ltitmektedlr. 

aeyre•mck. 
aesıt'rl va 

ramalıdır. Bu memleket, bir seneden 
beri devam eden gerginlik içinde u
zun müddet yaşayamaz. İntihabat işi 
bittikten sonra hadiseler daha seri bir 
tempo ile cereyan edecektir. 

Çekoslovakyanın akıbeti ge
lecek haftalar içinde belli olacaktır." 

H eı Ç ekoılovakyaya 

fİJJetle hücum ediyor 
Berlin, 13 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: Steten'de Nazi fırkası
nın mahalli kongresinde, Hitler de ha 
zır olduğu halde, bir nutuk söyliyen 
B. Rudol~ Hes, Çekoslovakyaya şid
detle hücum ederek demiştir ki: 

"Çek devletinin sulh ve nizamı 
muhafazaya ve vatandaşlarının hi
maye ve emniyetini temine ehil ol
madığı aşikardır. Çekoslovakya, Av 
rupanın en tehlikeli noktası haline 
gelmiştir. Büyiik devletler de, Çek 
oslovüyayı itidale davet için hiç 
bir şey yapmıyorlar." 
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Sevsinler Seni ! 
Yazan: B. FELEK 

Çocuk sevilir JeYdir. Hele güzel, şi
rin, mlu ve sevimli olursa. 

Eskiler çocuk için (dünya yemişi) 
demişler. Güzel bir tetbih dofrusu. 
İçinde kiraz &ibisi, çitlenbik gibisi, 
şeftali gibisi olduğu kadar, keçiboy
nuzu, kocayemişi ve çakal eriği gibi
si de vardır. 

Ben çocuğun her tfirlüsünü seve
rim. Ve yerine göre her türlüsüne ta
hammill ederim. Yalnız inat yüzün
den, arsızlık yüzünden zınl zınl ağ
layanına hiç yüzüm yoktur. Onun bo 
ğazını sıkamıyacağım için kendi gırt
lağımı sıkasağım gelir. 

Dün bir yerde idim. Nerede oldu
~nu söylersem belki yavmnun sa
hibi alınır. Ne ise kalabalıkça bir yer. 

Bir cırlak çocuk. Hasta desem, de
~I. Çünkü annesinin ppkasındaki 
tüyle>" oynarsa susuyor. Ona ilişmek
ten menederlerse başlıyor ağlamaya. 

Eh! Çocuktur .bu, olur ya! diyip bir 
müddet bekledim. Kadın başındaki 
ppkanın bozulmasını istemiyor. Ço
cuk (üç yaşında kadar) şapkadaki tü 
yli hindi yolar gibi koparmu istiyor, 
mücadele burada. Bu mücadelede ba 
ba da hazır. Adamın acıdım haline! 
Kimin taraf anı iltizam etsin? Bayan, 
şapkanın tüyüne toz kondurmuyor, 
çocuğıınu da susturmuyor. Yanına bı 
raJap başını öbür tarafa çeviriyor. 
Benim gibi birçoktan muttasıl ıkına
rak ağlayan çocuğun feryadından 
muztarip. Baba da mahcup. Adam da
yanamadı. Şapkasını başına koydu. 
Telaşla kordelinın fiyongası safa gel 
di. Çocuğu omuzuna aldı, d.ıpn fır. 
lad.ı. Biz uzaktan gelen bir zurna se
si gibi bili çocuğu işitiyoruz. Bayan 
da bir cigara tellendirdi. Fosur fo
sur içmeye başladı. Yarabbi ne içi 
bol ıey! 

Bet dakika sonra çocuk babasınm 
kucağında olarak tekrar ıreldi. Elinde 
bir de fakulata. Çok tükür susmuf. 
Lakin ppkanın tüyünü gördükçe ul 
~~yor. Nihayet, Valde Sultan çoea. 
gıyle meşgul olmak tenezzülfinde bu
lundu. Çukulatayı aldı. Kağıdını toy 
du ve çocuğa yedirmeye başladı. Za. 
ten iyi bakılmımuı, cılız birte>" sa
vallı. Pek yer içer takımdan olma
dığı da meydanda. Çukulatadan bir 
nohutluk yedikten sonra çenesini sık 
tı, dudaklarını büzdü. Valde Sultan 
da .az inatçı değil. Ailem etti, kallem 
ettı. Yemek istemiyen çocuğun ağzı. 
na çukulatayı zorla doldurdu. Likin 
çocuk. yutmuyor. Avurdunu şişirmiş, 
annesıne bakiyor. Kadın: 

- Erdoğan yut! diyor. 
Çocuk başiyle hayır ipreti nri

yor: 

- Yut diyorum sana! Sonra fena 
yaparım. 

Çocuk buna mukabil şapkadüi tn
ye saldırıyor. Valde Sultan başını o
muzundan sinek kovan sığır gibi sağa 
doğru savurup çocufun tecavüzün
"~~ kurtardıktan sonra: 

- Yutsana kafir! diye çocufu tar
taklıyor. Çocuk avurdu dolu olarak 
tepiniyor. Baba yine hayran! Kime 
hak versin? Kansına mı. dölüne mi! 
Benim gibi beş on kişi bu sahneyi 
seyrediyoruz. 

Ben, bu avurt dolusu çukulatayı bu 
çocufun nasıl yutacağını dütilnmek
te iken, açık pencerelerden işliyen ha 
va cereyanı galiba çocuğu üşütmilş 
olmalı ki; anası: 

- Yut diyorum, ye2it, yut! derken 
Erdoğan: 

- Hapıu! diye bir aksırdı ve bir 
avurt dolusu çukulata çiğnemiğjnf a
nasının suratına pliskürdü. Bu sulu 
se!>keni cepheden yiyen valdeyi ta
nıyamadık. Ebrulu bir Habeş olmuı
tu. 

- Oh! dedim ve fırladım. çıktım. 
İçimden de: 

- Sevı;inler seni, Erdoğan! diye mı 
nldandım. 

Hamfdiye lskenderiyede 
İskenderiye, 13 A(.A.) _ Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Hamidiye mektep gemisi diin diirt
te İskenderiyeye vasıl olmustur. Ha
midiye limana girerken topla selam
lamış ve sahil bataryaları tarafındım 
bu selim iade olunmustur. 

Liman methalinde halk motörler
le Haınidiyeyi karşılayarak gin ert<'de 
toplanan hahriyf'lilerimlz ile sanh 
bayratımızı alkışlamış ve "1' aşa sın 
Atatürk,, diye bağırmıştır 
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~ahl<errı.elercle Hacıosman Bayırı Cinayetinin 
Parmakkapı Cinayeti 
Muhakemesi Başladı 

Esrarı Henüz Kalkmadı 
daviye mühtaç olduğum için İstan
bula celdim. 

Şahitler, Hüseyinin Boğazlanarak 
Nasıl Oldürüldüğünü Anlattılar 

[Btıf1. 1 bıcide] 
nazaran meselede bir kadın parmağı 
olduğunu gösterecek mahiyette bir 
delil yoktur. Cinayete kurban giden 
Mehmet Lutfi ile katilin arasında es
ki bir macera olmadığı gibi biribirle
rini vaka akşamına kadar tanımadık 
ları da muhakkaktır. Maktulü bu işe 
fena bir tesadüf sevketmiştir. Fakat 
katilin maktul Mehmet Lutfinin oto
mobiline nerede bindiği henüz resmi 
surette anlaşılamamıştır. Yalnız mak 
tul ile aralarında senelerdenberi sa
mimiyet ve dostluklan bulunan 2992 
numaralı otomobilin şoförü Halidin i
fadesine nazaran, katilin Mehmet Lüt 
finin otomobiline Taksimdeki taksi 
mahallinden bindiği ve Büyükderede 
iskele civarındaki eski Monte Karlo 
ve yeni Bosfor gazinosuna yalnız ba
şına gittiği ve akşam saat yirmi bu
çuğa kadar bu gazinoda oturup içti
ği anlaşılmaktadır. Şoför Halit bun
lara ilaveten: 

Dedi ve Tepebaşı eczahanesinin e
tiketini taşıyan bir şişedeki ilacı ya
nımda içti ve kalkıp gitti. Bu adam 
maktul Mehmet Ltitfiyi katiyen tanı
maz. Çünkü onun zamanında Mehmet 
Lutfi heııüz mesleğe girmemişti. Meh 
met Lütfi Enver Paşanın biraderi Nu 
ri Paşanın Trablustan getirdiği ve Da Dün ağır ceza mahkemesinde iki 

genci kuzu gibi boğazlıyan iki kar
deşin davasına başlandı. Şahitler 

dinlendi. Muhakeme iki saatten faz.
la devam etti. Salon meraklı dinleyi
cilerle hıncahınç dolmuştu. Suçlu 

yerinde Beyoğlu Büyük Parmakka -
pıda Hasan Galip sokağında kömür
cülük yapan Emin ve Abdurrahmın 
isminde, birisi 1336 diğeri 1338 do
ğumlu iki kardeş vardı. 

Bunlar arkadaşlarından Hüseyini 
ustura ile gırtlağından keserek öl -
dürmüşler, Alinin de gırtlağını dı _ 
şarı çıkarmışlar fakat binde bir ih
timalle hayatı kurtanlabilmiştir. 

Dün celse açılınca reis kararname
yi ceset ve hadise yerinde bulunan 
bıçak ve ustura üzerindeki lekeler 
hakkında morgun raporlarını oku -
du. Hüseyinin ustura ile boğazla _ 
narak ve ustura üzerinkei lekelerin 

de i~san kanı taamülü verdiği, bı -
çak uzerindeki lekelerin kan olmadı
ğı anlatılıyordu. Yalnız ustura ü -
zerindeki gediklerin evvelden mi, 
yoksa hadise zamanında mı yapıldı
ğını anlamaya imkan olmadığı bil
diriliyordu. 

Bundan sanra reis, Abdurrahma -
nın nüfus kağıdı suretini okudu. 20 

yaşında olduğu anlaşılıyordu. Ab -
durrahman itiraz etti ve: 

- Bay reis ben o kadar büyük 
değilim. Nüfus kağıdım yanlıştır. 
Muayene isterim, dedi. Küçük kar -
deşinin nüfus ka'ğıdı yoktu. Doğdu -
ğu yerden gelen telgrafa göre onun 

da 18 yaşında olduğıı anlaşılıyordu. 
O da itiraz etti: 

- Bay reis ben on üç yqmdayurı. 
Doktorlara muayene ettirirseniz an
laşılır, dedi. 

Bundan sonra hadisenin şahidi 
Taksim merkezi polislerinden 1096 

numaralı Hüsamettin dinlendi. Ha -
diseyi şöyle anlattı: 

- Ben o gece devriye nöbetçisi 

idim. Saat 2 - 2,30 sularında bek
çi Bahrinin istimdat düdüğü. üzerine 
yanına gittim. Suçluların yattıkları 
dükkanın içinden boğuk boğuk ses
ler işitiliyordu. Yine boğulan bir ses 
istimdat ediyordu: 

"- Ağabeyciğim beni öldürüyor -
lar ." Ben hemen kapıya dayandım. 
Kapı adamakıllı kapanmamıştı. Ar
kasına kadar açılıverdi. lçeriye girin 
cc şöyle bir manzara ile karplaştım: 
Ortayerde Ali yüzüstü yatmış bura-
da bulunan suçlu Abdur _ 
rahman onun üstünde, küçük kar _ 
deşi Emin de yanında. Alinin her ta

rafından kanlar sızıyor. 30 santim 
kadar ilerisinde ağzı kanlı, beyaz aap 

lı bir ustura duruyor. Gaz li.mbuı. 
kırılmış, hep~nin üstleri, batlan pa-

ram parça olmU§ ve gazlara kanlara 

bulanmış, ben bağırdım: 

- Ne yapıyorsunuz ve işe müda
hale ettim. Bu iki suçlu bana: 

- Bizi öldürüyo~lar. Asıl katil yu
karıdadır, dediler. Ben bunların kaç 
ması ihtimalini nazarı itibara alarak 

yukarıya çıkmadım. Her ikisinin de 
ellerini bağladım. Bekçiyi karakola 

gönderdim. Sonra yere düşen mer
di veni dayayarak dükkanın üstünde
ki kerevete çıktım. Burada sola doğ 

ru yatmış, boğazı koparılmış bir ölü 
vardı. Merkezden polisler geldi. Ben 
yaralıyı hastaneye götürdüm. Kara -

kola döndüğüm zaman Abdurrahma 
nın kardeşi Emin bana hadiseyi şöy 
le anlattı: 

- Ağabeyimle Ali ve Hüseyin bir 
gün gazinoya gitmişler, 34 liralık 

rakı içmişler, paraları ağabeyim ver 

miş, bunlar vermemişler. Ağabeyim 
bir gün bana: 

- Bunları boğazlayacağım, para
ları yine alacağım, dedi. Benden us
turayı istedi. Ben usturayı getirdim. 
Yastığın altına koydum. Her gece 

ben ağabeyimle dükkanın üstünde -
ki kerevetin üstünde yatardım. O ge 
ce, ağabeyim Hüseyinle beraber aşa
ğıda yattı. Gece yarısı bir hırıltı işit-

tim. Ağabeyim Hüseyini kesmiş, Ali 
nin boğazına da usturayı çekmiş, fa
kat öldürememiş, aralarında boğuş
ma başladı. Derken ikisi birden a -

şağı yuvarlandılar. Bir aralık Ali kar 
deşimin elinden usturayı alınış, o -
nu boğazlıyordu. Bana seslendi: 

- Emin ne duruyorsun, beni (il
dürüyor, dedi. Biz boğuşurken, ~iz 

geldiniz. 

Şolör HaliJin •özleri 
"- Ben vaka günü Beyoğlundan al 

dığım bir müşteri ile Büyükdereye 
gittim. Orada Monte Karlo gazinosu 
önünde beklemekte olan diğer arka 
daşlar arasında maktul Mehmet Lut
fi de bulunuyor ve otomobilin arka 
tarafındaki kapağı açmış, gizlice şişe 
yi dikmek suretile bira içiyordu. Ken 
disile olan samimiyetimize güvene
rek bir latife yapmak istedim. Usul 
usul yanına sokuldum ve elindeki bi
ra şişesini kaptım ve birden içtim, gü 
lüştük. O sırada gazino garsonların
dan biri yanımıza geldi. Müşterisinin 
kendisini istediğini Mehmet Lıitfiye 
söyledi. O da gitti. Bir masada yal
nız başına içmekte olan müşterisi ile 
birşeyler görüştü ve döndü, yine ya
nıma geldi. Ve: 

- Bu ne tuhaf bir müşteri. Ga
zinoda kendi rakı içtiği ve benim 
tarafımdan bir talep vuku bulma
dığı halde garsonu bana gönderdi. 
Ve ne içeceğimi sordurdu. Ben de 
nezaketsizlik olmasın diye bira is

lik•u•'"r~ """1~~._..ıRoafi!ai~l...,.lır.a1:~+.-1ı1ıı111 .... ...21ıii~!Ü-*-'bana: "burada bi-
etmiyor lardı. Reis sordu: ranın pahalı o 1ajuiau 48iihı,.ot a 

_ Müddeiumumi ifadenizi alır- sun ki bira istedin. Rakı veya şarap 
ken de hadiseyi böyle itiraf etmişsi- iste ve iç.'' dedi. Ben bu adamın a-

lelade bir müşteri olmadığını zan
niz. 

nediyordum. Bunun bir sivil polis 
lki kardeş birden itiraz ettiler: 

amiri olduğunu ve beni denemek i-
- Bizi pbliste dövdüler, onun i - çin bu tarzda teklifte bulunduğu 

için itiraf ettik. Yine dövecekler di- ihtimalini düşündüm: ''Bize rakı 

rüleytama verdiği bir çocuktur. Mes 
!eğe altı yedi sene evvel $!irmistir. 

Sarf.fan kadın hakkında 
malumat 

Bu me5elede bir rol oynadığı ehem 
miyetle aranılmakta olduğu söyleni
len kadının ismi hı:ı kkında da kati bir 
malumat yoktur. Esasen lpsalada ve 
katil Ali Rızanın iki teneke benzin aJ 
mak üze!'e uğradığı Kırklarelinde de 
otomobilde kadın olmadığı, otomobi
li Ali Rızanın tek başıQa idare ettiği 
kati olarak öğrenilmiştir. Ali Rıza İp 
salaya yaklaştığı sırada yolda tesadüf 
ettiği jandarma devriyesi tarafından 
durdurulmak istenilmiştir. Fakat ka
til bu emri dinlememiş ve ootmobi
line son sürati vererek kaçmıştır. Jan 
darmalar bu şüpheli otomobilin nu
marasını ilerideki karakola bildire
rek tevkifini istemişlerdir. Bu kara
koldan çıkan devriye otomobili tev
kif etmiş ve otomobilde katil Ali Rıza 
nın yalnız olduğunu görmüşlerdir. 

Jandarmaların sualine katil: 
- Ben şoförüm. Bu tarafa bir ka

dın müşteri getirmiştim. Geride bı
raktım. İpsaladan biraz benzin ile yi 
yecek birşe yalmaya gidiyorum." de· 
miştir. 

HaJi•e nasıl oldu? 
Jandannalar bu söze inanmamışlar 

ve Ali Rızayı tevkif etmek istemişler 
dir. O sırada yapılan münakaşaya i
kinci maktul Muhittin de karışmış. 

Ve o esnada katil Ali Rıza tabanca 
sına el atmış ve jandarmaya tevcih 
edeceği sırada Muhittin ileri atılmış 
Vf> çıkan kurı:ıunla cansız olarak yf're 
düşmüştür. O sırada katil yere düş-
müş ve ate§ alan tabancasından çı· 
'-- ---·--· ....,.. __ -- l ---.r----. 
hAtime vermiştir. 

Katilin araba•ına binen 
adamın ilatleai 

Ali Rızanın otomobilde görüldüğü 
söylenilen ve Uzıınköprüde tevkif e
dlien Ahmet soruJan suale: 

- Ben Uzunköprüye gidiyor11m. 
ye müddeiumumiye de yalan yere i- değil, bira bile içmek yasaktır. Fa-
tirafta bulunduk. kat size bir hürmet olmak üzere ik-

Yolda tesadüf ettığim boş bir otomo
bilin şoförüne beni de almasını rica 

ramınızı kabul ettim. Rakı içemem. ettim. Kabul etti. Ve beni Uzunköp-Bundan sonra şahit Halle bahçe -
sinde garson Tevfik dinlendi. O da 

dedi ki: 
- Ben suçlulardan yalnız Abdur

rahmanı tanırım. Hadiseden dört 
gün evvel bizim gazinoya geldiler. 

Yanında iki arkadaşı daha vardı. Ra 
kı içtiler. 12 lira borçlan oldu. Pa
ralan yokmuş, vermediler. Nihayet 

patron 4 liraya sulh oldu. Bu para
yı da suçlu Abdurrahman verdi. 

Hadiseyi ilk defa haber veren bek 
çi Bahri de polis Ihsan gibi şehadet
te bulundu. Suçluların ifadelerini a

lan polisler de dinlendikten sonra 
muhakeme gelmiyen şahitlerin çağı -
nlması için başka bir güne bırakıl-
dı. I 

Beni mazur görünüz" dedim. ve i- rüye kadar getirdi.Kendisini tanı
kinti teklifini reddettim.'' marn. Yolda yolcu indirdiğinden ha
Dedi. Ben o sırada bir müşteri bul berim yoktur demiştir. 

dum ve İstanbula döndüm. Orada ka- Bununla beraber cinayetin üzerin 

lan ve müşteri bekliyen diğer arka
daşların Mehmet Liıtfinin bu esrarlı 
müşterisi ile beraber saat yirmi bu
çuğa doğru gazinoyu terkederek İs
tanbul istikametine gittiklerini söyle 
diler. Benim gördüğüm bundan iba
rettri. Katil olduğu söylenilen bu a
damın yanında o sırada ne sanşın ve 
ne de esmer bir kadın yoktu. Hatta 
Mehmet Lutfi ile bu adam arasında 

bir tanışıklık ta mevcut değildir. 

Katili tanıyan bir aJam 
ne anlatıyor? 

deki esrar perdesi henüz yırtılmamış 
tır. Şu kadar ki katil Rızanın her ne 
sebeple ise Istanbuldan hudut hari
cine çıkmak mecburiyetinde kaldığı 
ve maktul Mehmet Lutfiyi münhası 
ran otomobilini elinden almak için 
bidayeten sarhoş etmek istediği ve 
maktulün içki içmeği reddetmesi ü
zerine arzusuna muvaffak olmak için 
yolda onu katı ile cesedini hendeğe 
atttığı anlaşılmaktadır. Katilin yol
da Ahmedi otomobiliine alması Ah-

medin ifadesi gibi olmak ihtimali 
bulunduğu gibi o civar yollannı ka 

·--------mıııımnıntpı11 •• - * '-= Katil Ali Rıza hakkında malümatı tilin bilmemesi ve Ahmede kılavuz 
olduğunu öğrendiğimiz Beyoğlunda luk ettirmek üzere daha evvel oto
Tepebaşında on beş senedenberi ben- mobiline almış olması ihtimali de 
zincilik yapan ve eski ve yeni bütün varit görülmektedir. 

SUllSTIMAL : 

Sekiz Kişi 
Mahkemeye 
Verildi 
Müddeiumumilik dün geniı bir 

suiistimal tahkikatını bitirdi ve hA
disenin sekiz suçlusu hakkındaki ev 

rakı asliye dördüncü ceza mahkeme
sine verdi. Iddia şu idi: 

M0DDE1UMUM1LtKTE: 

Şiringa Yapılan 
Kadın Dün 
Birden Oldü 

Uç gün evvel, Avctbey mahallesin

de Sultanhamamı caddesinde 35 nu

marada oturan Fatma isminde bir ka 
dının o civardaki Teodos isminde bir 

eczacı kalfasına şirınga yaptırdığı i-

toförleri tanıyan benzinci Ali dün gö- E•raTengÜ bir lıadın daha 
rüştüğü bir muharririmlze l\IDlan Polisin yaptığı tahkikatta cinayet 
ııöylemi,tir: ten evvel Ali Rızanın bir kadınla 
"- Vakadan iki gün evvel, yani münasebet tesis ettiği anlaşılmış -

çarpınba günü benzin verdiğim şoför tır. Fakat bu kadın cinayetle aliika 
lerden biri Tepebaşında Kahire kah- dar değildir. Polisin bu kadını ara

vesinde bir adamın eskiden şoförlük maktaki noktai nazarı cinayetin vu
ettiğinden bahis ile arkadaşlara bazı kuundan sonra otomobilde bulundu 
hikayeler anl"ttığını ve fakat bu ada ğu söylenilen bavulla yatağanın bu 
mı tanıyan olmadığını söyledi. Ben kadından alınıp alınmadığını tah -
de merak ile kahveye gittim ve bu a- kik içindir. 

"karım" diye tanıttığı kadının siyah 
saçlı orta boylu Sevim isminde gü -
zelce bir kadın olduğıı ve bir ay ev
vel Beyoğlunda Yeniçeri sokağında 

Eleni isminde bir kadın tarafından 

idare edilen bir pansiyonda yerleş -
tiği öğrenilmiştir. Cinayetten bir 
hafta evvel Sevim yanında bir er -
kekle pansiyona gelmiş ve Madam 
Eleniye: 

- Kocamdır, dargındık şimdi ba
rıştık. Beraber oturacağız, demiştir. 
Katil Ali Rıza olduğu anlaşılan bu 
adam Sevimle beraber dört gün bu 
pansiyonda · oturmuş, Madam Eleni 
tarafından usulen zabıtaya göster -
mek için kendisinden hüviyet isten
miş, Ali Rıza bunun üzerine pansi
yondan çıkıp gitmiştir. Sevim ise 
Ali Rızanın gidişinden bir gün son -
ra nereye gideceğini söylemeden or
tadan kaybolmuştur. Zabıta bu ka
dının Eskişehire gittiğini tespit et
miş, Istanbula gönderilmesini liızım 
gelenlere bildirmiştir. 

Pansiyonda kadına ait eşyalar ve 
bunların arasında 50 çift kadın ço
rabı, bazı mektuplar bulunmuştur. 

Bu mektuplar tetkik edilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan tahki

kattan Ali Rızanın istanbulda u
zaklaştıktan sonra cenup ''ilayet· 
lerde ve Suriyede dolaştığı vaktile 
Kumkapıda bir Bulgar kızı ile ev
lendiği ve bu kızı Halebe götüre
rek orada bıraktığı anlaşılmıştır. 
Esrarın iç yüzü Uzunköprüde ya-

kalanan Ahmedin lpsaladan tahki -
kat evrakı geldikten sonra çözülece
ği zanedilmektedir. 

Kantarcılar Cinayeti 
Kantarcılarda Sabunhane soka -

ğında 15 numaralı Ahmet Nural 
fabrikasında da feci bir cinayet iş -
lenmitşir. Cumartesi günü fabrikada 
çalışan amele dağıldıktan bir:ız son
ra, fabrika bekçisi altmış yaşlarında 
Şevki başınad bir sabun çuvalı 3a -
rıh olduğu halde on beş tonluk bir 
sabun kazanı içinde ölü ofarak bu
lunmuştur. 

olup on beş sene evvel muhaceret 
suretile memleketimize gelmiş ve 
Erdeğe yerlştirilmiştir. lki buçuk 
sene evvel Erdekten İstanbu
la gelen maktul Küçükmustafapaşa 
caddesinde 13 numaralı evde karısı 
Hatice ve oğlu Mustafa ile beraber 
oturuyordu. Hemşerilerinden Ahmet 
Nuralın fabrikasına on beş lira ay -
tıkla bekçi olarak girmiştir. 

Fabrikada çalışan ve geceleri de 
fabrikada yatıp kalkan Ibrahim ve 
Ali isminde işçiler cumartesi günü 
iş bitip fabrika tatil edildikten son
ra yemeğe gitmişlerdir. Akşam saat 

lııtanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12,~0 PJfıkla Türk muııik;~I 
Havadis 13,05 PlAkla Türk mu::;iki.Sl 
Muhtelif plftk neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: I 

Saat 18,30 PlAkla dans mu:;!klsi 
Konferans: Fatih Halkevi namına: 
han Felek (Olimpiyatlar) 19.55 Bors' 
berleri 20 Grenviç rasathanesinden 11 

saat ayan 20.02 Vl'dia Rıza ve nrıtad 
tarafından Türk musikisi ve h'llk 
lan 20.45 Hava raµoru 20.48 ömer 
tarafından arapça söylev 21 Tahsin 
kuş ve arkadaşları tarafından Tür1' 
kisi ve halk şarkıları 21.45 Orkcstr8 
Ajans haberleri 22.30 PUikla sololar. 
ve operet parçaları 22.50 Son haberler 
ertesi g\lnUn programı 23 SON. 
Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 Karışık plfık neşriyatı 
PHlk: Türk musikisi ve halk şarkıJatl 1 

Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18.30 P!Akla dans musildıd J 
Türk musikisi ve halk şarkıları ( 
Rız.a ve arkadaşları) 20 Saat ayan ,-e 
ça neşriyat 20.15 Türk musikisi 'le 

şarkıları (Handan ve arkada~lan) 
Keman solo: Viyolonist Necdet Reır.ıi 
21 Konferans: 21 .15 Stüdyo salon ork 
22 Ajans haberleri 22.15 Yarınki p 
OPERALAR, OPERETLER: 

13.15 Roma kısa dalgası; Lirik o 
lardan bir perde. 20.15 Berlin ıosa 

gası: Lehar'ın "Lustize \Vitwe,, o 

(21.30 ikinci kısım). 21 Prag: Stild>'° 

perası. 22 Milano, Torlno "Sibirya,. 

li opera piyesi. 

ODA MUSiKiSi: 
11.15 Berlin kısa dalgası: Oda rıı~ 

kisi konseri. 12.15 Roma kısa d.ır" 

Oda musikisi konseri. 19.05 o~ 
Salon kenteti ( 19.30: Devamı). 22.4~ ... 
lln kısa dalgası: Küçük oda ınuP" 

konseri. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası: Arapça fi"' 

&ikili neşrlyat. (Triyo Arap Musiıdİ 
20.37 Bari: Haberler ve ve Türkct! ıcO' 
nuşmalar. 21.15 BarJ: Haber ve t.I' 
musikis i. 

lstihkilrn asıreğmeni EYat oıgaY 

rinf~ kızı Sıdıkanın~ evlenme tö 
Yıldızda ''Yahya Efendi" köşk~ 
12 - 6 - 1938 günü yapılmıştır. 1 
evlilere saadetler dileriz. 

Evlenme 
Eski muallimlerden Burharıt 

Engürünün kızı Bayan Mehlilt' 
Izmir umum gazeteler bayii ~~ 
Bekir Gürsoyların evlenme to 
ri 15 - 6 - 938 tarihinde lzmirde 
tepede Mesire sokağında 9 nu 
evlerinde icra edilecektir. Ild 
saadet temenni ederiz. 

on yediye doğru döndükleri vakit •••••••••••-~ 
fabrikanın kapısını açık bulmuşlar-

dır. Her iki amele içeri girip bekçi 
Şevkiye seslenmişlerdir. Cevap ala -
mayınca etrafı araştırmışlar ve bu -
lamayınca bir yere gittiğini zanne -
derek kapı-önünde oturmuşlardır. Sa 
at yirmiye gelince bekçinin meyda

na çıkmaması bu amelelerde pek 
haklı olarak bir şüphe uyandırmış, 
ve o civarda bir kahvede oturmak 
adeti olduğunu bildikleri maktulün 
oğlu Mustafaya gidip sormuşlardır. 

Uçü de beraber tekrar fabrikaya 
gelip ortalığı tekrar ararlarken kay 

namakta olan sabun kazanının için
de bir çuval görmüşler merakla çek 
tikleri vakit dehşetle bunun başına 
çuval geçirilmiş olan maktulün ce -
sedi olduğunu görmüşler ve hemen 
zabtıaya haber vermişlerdir, 

Nöbetçi müddeiumumi muavini 
Orhan Eminönü kazası emniyet a -
miri Ali Kıral ve ikinci şube cina
yet masası şefi Abdurrahman komi
ser Alişan ile birlikte vaka mahal
line gitmişlerdir. Dün akşama ka -
dar yapılan tahkikat ve tetkikat ne
ticesinde katilin iki senedenberi fab-

Avrupa Seyahati 
15 temmuzdan 23 ağustosa ~ 

40 günlük Yunanistan, ltalya. 
na, Almanya, Prag, Peşte, S 
Köstence etüd seyahati, yeınel<•ı' 
tren, pasaport, her şey dahil 2 

0 radır. Fazla talip olduğundan~ 
ziranda kayıt kapanacaktır. 14 
at: Beyoğlu Perapalas kar 
(iTA) acentası, Tel 43542 

zavallının başına bir çuval ; 
sonra kendisini sabun ka~ iı 
mışlardır. Kaülin şeriki ciitJI' 
tesbit edilmiştir. Zabıta izi .. 
bulunmaktadır. ~ 

Dün tabibiadil Salih Haşitıl 
tonluk sabun mahlıilünün a ~ 
çıkan kemik külçelerini mua)" 
miş ve raporunu müddeiurn\J 0 vermiştir. Kazanın harareti 12 

receyi aştığı için cesedin et ~ 
ile yumuşak kemik kısımları . 41 

. . b .. içııı men erımış ve sa un mayıı ti 
Eski Çatalca sıhhat memunı köy

lüye dağıtılmak üzere aldığı kinin

leri noksan vermiş, bu suretle va

zifesini suiistimal etmiştir. Şimdi Or
haneli hükümet doktoru olan eski 

Çatalca hükumet doktoru da kontrol 
vazifesini yapmamıştır. 6 köy muh 

tan da kendilerine dağıtılan kininin 

noksan olduğunu bildikleri halde iti-

çin vücudüni.in her tarafı şiştiğini ve 

müddeiumumilikçe tahkikata başlan 

dığını yazmıştık. Dün Fatma ölmüş 

ve tabibiadil Enver Karan cesedin 

morga kaldırılmasına lüzum göster

miş, müddeiumumi muavinlerinden 

Hikmet Ozdet te, tahkikata elkoy -

muştur. lddiaya göre Bayan Fatma 

zayıflamak için ilaç aramış, eczacı 
kalfası Teodos ta kendisine şirınga 

dam ile görüştüm. Sesi bana yabanCl Zabıtanın yaptığı tahkikattan ka -
gelmedi.Gözündeki gözülülü çekince tll Ali Rızanm anesinin ve kardeşle-
karşundakinin 12 aene evvel sahibi rlnin Kartalda oturduklan tesbit e -
bulundptu Ford markalı bir otomo- dllmlf ve bunlar müdüriyete celbo -
bili blT müddet kullanan ve çoktan lunarak ifadeleri alınmıftır. Bunlar, 
beri piyasada görülmiyen Ali Rıza ol Ali Rızanın on aenedenberi taşrada 
dutunu tanıdım. Hayatı hakkında ma 'kaldıltm ve bu müddet zarfmda ken 
lümat istedim. O da: dlainl ıörmediklerinl yalnız iki haf -

"-öte.le 'beri•• 4'olafbktaa ve ta kadar evvel yanında siyah sac;lı 
bir mü•det q.is kal..._ IOUll abelce blr kadınla Kartala gelerek 
Ealdtehir tanare fal.rlkamaü it kadını kana olarak tanıttıktan son
buldum ve bir m&•det ~ O- ra iyi blr ailenin kızı ve mükemmel 
radan Devlet Demiryollan lflebne terzi olduğunu söylediğini bir iki sa 
idaresinde bir vuife aldım: Şim411 at oturduktan sonra kadınla bera -
orada talıpyorum. Vaziyetim her ber çıkıp gttiğini söylemiperdir. 

rikada çalışmakta olan Mansur is
minde bir amele olduğunu tesbit et-
mişlerdir. Katil Mansur dün saklan
dığı evinde tutulmuş ve cinayeti şu 
yolda itiraf etmiştir: 

- Maktul Şevki ile aramızda bir 
alacak meselesi vardı. Bu parayı Çllk 

tanberi kendisine veremiyordum. Cu 
martesi günü bu yüzden kavga et -
tik. Onu yere yatırdım ve elime ge
çen bir çuvalı başına geçirdim ve 
kaldınp kaynıyan kazana attım. 

hilal etmiştir. Ayakkabı ve eld• 
rindeki yün ve deri kısımlar ,; 
mitşir. Yalnız keten kısmiyle 
kabının lastik topukları k~~t 
Cebinde bulunan bir tek }ta&· 
da bünye itibarile nebati old\Jr' 
inhilal etmemiştir. Çıkan ıc~ 
ancak baldır ve oyluk kısırnl l 
it olan yerlerdir ve bunlar 0 

azdır ki ancak ufak bir torbBf 
durabilmiştir. .. jjl raz etmemişlerdir. Viliyet idare he

yeti de memurlar hakkında lüzumu 

muhakeme kararı vermiştir. Suçlu
lar arasında bir de eczacı vardır. Bir 

iki güne kadar muhakemeye başla -
•caktır. 

yapmıştır. Bu iddianın doğrulu mor

gun vereceği rapordan sonra anla • 

placaktır. 
cihetçe iyidir. Biraz rahatsa" te- Katil Ali Rızanın kardeşlerine 

Zabıtanın yaptığı tahkikata göre 
cinayet, ihytiyar bekçi uykuda iken 
Mansur bir arkadaşının yardımiyle 

Doktor bu kemiklerin goıtı 
sine izin vermiştir. Çıkan ke 1" 
rin Şevkiye ait olduğu kaıaıı 
binden çıkan çakı ve anahtJ! 
anlaşılmıştır. 
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~"'AN 
Gündelik Gazete 
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l'AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dUrUat, samlmt olmak, 
ı.-.ıın, gazetesi olmıya çalıımaktır. 

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, 

'MılleUerarası posta ittihadına dahil ol
rnıyan memleltetler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuru~luk pul Utıvcsi lfız.ımdır. 

ı GONON MESELELER! 1 

Bulgaristanda 

Çocuk Mahkemeleri 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

. - .. 
.Bu çocuk, bir çocuk mahkemesine 

düşerse, onun için hiçbir tehlike yok
tur. Çünkü mahkum olsa bile düşe
ceği yer bir ıslahhanedir. Orada ne 
ahl8k1nı, ne seciyesini bozacak bir 
nıuhit bulamayacaktır. 

Bu mahkemeler, bütün medeni 
lllemleketlerde vardır. Onlara baka
rak bizim de çocuk mahkemeleri kur
n11ya kalkışmamız belki bh:e lüks bir 
Şey gibi görünebilirdi. 

Fakat son gelen Bulgar gazetele
r-inde okuduğumuza göre Bulgaris
tan dahi çocuk mahkemeleri tcsisıne 
karar vermiştir. Bu mahkemeler, so
kaklara düşen kimsesiz, serseri ço
cuklarl:ı, küçük mücrimlerlc. fena 
Yola diişmüş himayesiz dejenerelerlc 
llleşgul ,,lacak ve memlekete binlerce 
Çocuk kazandıracaktır. 

Bulgaristan da bu işi yaptıktan 
sonra, artık bizim de bu işte gecikme
lllemiz lüzumu daha bariz bir suret
te kendini gösterir. 

Sokaklarımız serseri kii!;iik müc
limlerle doludur. Ve bunların çoğu 
tevkifhane ve haphıhanedc ders al
hıış küçük dejenerelerdir. Bunlan ta 
başlangıçta ellerinden tutup kurtar
htak çocuk mahkemelerine ve bu 
hıahkeme]ere bağlı olarak kurulacnk 
0 lan müesseselere düşen ~·azifedir. 
lıu mahkemeler, bilhassa kaznen kcn 
dl ellerine diişenleri bütlin bütün su
kuttan kurtaracaklardır. 

'Yoksa belediyece tesis edilen kim
aesizicr yurdu, bunların ancak pek 
ltUçUk bir kısmını kurtarabilir. 

İşi esasından halletmek için çocuk 
lllahkemelerini bir an en·el kurmak 
rerektir. 

MER.SJNDE: ----------
Bir Çocuk, Kaya 

Altında Öldü 
f tfersin, (TAN) - Erçel köyünde 
~lf!c_I _bir kaza olmuştur. Mustafa oğlu 
h lı ısminde bir çocuk, üç arkadaşile 
1 eraber koy mezarlığına gitmiş, bu!'l 

1 ar hüyijk bir ağacın dalına binip S'J.

~tıcakta iınişler gibi aUanmıya taşla-
ışlardır. Bu esnada, ağacın istinat etu·. 

lt gı kaya parçabmmış, üç arkada:ıı 
a:srnışlar, fakat Ali yuvarlanan kayn 
tında kalmış ve ölmüştür. 

TAN 

ispanya çol< dağhl< olduğu için yapılan yarma 

ve çevirmelerin tesiri mahdut ve mıntakavt kah· 

yor. Ve onun için hiçbir taraf, bir meydan muha· 

rebesinde diğer tarafın odusunu imhaya imkan 

bulamıyor. Bu sebeple lspanycda harp herhangi 

bir harika zuhur etmezse böylelikle daha epey 

~•zayabilecektir. 

a a 

ispanya Dahili \ 
l••s1• Mlbtto 

Ko,.u.., 

A A"-"cl"' f(o?u 
o !1 ,, '2.0 )0 zo 
1 1 1 1 1 .... 

İspanya ha~binin son vaziyetini gösteren harita 

Harbi Ne Vakit Bitecek? 

l spanyada, Ebro irma~ımn 
cenup ve şimalinde, Franko 

cuların muvaffakıyetle bo.~ardık -
ları yarma muharebelerind~n son
ra, bilhassa Teruel - Akdeni7. ara
sındaki yüksek dağlar bölgesinde, 
başlayan şiddetli ve sağna ltlı fırtı 

na ve boralar askeri harekata bir 
aralık hemen hemen durdurtmuş ve 
hükfımetçilerin müdafaa ve muka 
vemet m evzi ve tertibatını düzeltip ··-.. ___ , 

etmişti. Fakat, mayıs ayı başında, 
havalar düzelir düzelmez, Franko
cular Teruel - Akdeniz bölgesinde, 
tekrar taarruza geçmiş ve bu yüz
den, iki taraf arasında, çoıt çetin 
bir arazide yeniden çok ~etin bir 
boğuşma ba;;Jamıştı. 

İspanyolların iki senedcnberi gl 
riştikleri bu kanlı iç savaşın neka
dar şiddetli ve tarihte eşsiz bir kar 
deş boğuşması olduğunu nnt'ak har 
bin sonunda, zayiat listeleri neş -
rolunduğu zaman, anlıyac:ıP,ız. Bir 
kaç gün evvel, İspanyadaki ttalyan 
kolordusunun, 9 marttan 30 nisa-
1938 tarihine kadarki Ebro cenup 
yarma muharebelerine dair, İtalya 
da neşrolunan zayiat listesi bu hu
susta ancak ufak bir nümnne teş
kil eder. 

B una göre, İtalyan kolordusu • 
nun, dediğimiz muharebe -

lerde, 67 subay (zabit) il~ 544 eri 
(neferi) ölmüş, 197 subay ve 2219 
eri yaralanmış. 11 kişi kayıp ve 3 ü 
de esir olmuştur. 9 Mart: 30 nisan 
savaşına yalnız 3 İtalyan ve bir de 
karışık <muhtelit) fırka iştirak et
tiği ve bu fırkaların kuvveti 8000 er 
kişiyi aşmadığı için, ceman 3041 ki 
şilik zayiat takriben 32000 kişilik 
bir mevcuda nisbetle, bilhassa su
bay cihetile, çoktur. Bund:ın başka 
İtalyada, 7 mayısta, neşrolunan 
yeni zayiat listesindeki 299 rakamı 
nın yukardaki yekuna dahil olma 
dığı anlaşılıyor. Bu rakamlar, hü
kumetçilerin, Ebro cenubunda ba
sılmış olmalarına rağmen kendile
rini nekadar çabuk toplamış ve şid
detli bir mukavemet göster~bilmiş 
olduklarını ifade eder. 

Teruel ile deniz arasındaki dağ 
muharebelerine İtalyan 1.{olordusu 
iştirak etmemiştir; fakat, Frankocu 
lar tarafından, bu bölgedeki muha
rebelere iştirak ettikleri tesbit edil 
miş olan 44 hükumetçi livnnın mu 
kavemeti de pek anudane olduğun 
dan bu muharebelerin de pek kan 
lı bir surette cereyan ettiğine şüp
he yoktur. 

Bunları yazarken, İspanyolların 
doğru veya yanlış. ister fikir ve a
kide ayrılıkları ve ister şahsi gare~ 
ve ihtiraslar dolayısiJe olsun, kend! 
aralarında giriştikleri bu iç kavgı 

sında İtalyanların ve umumiyetle 
yabancıların ne aradıklarını, ve bu 
kadar kan ve can pahasına :-ıe um • 
duklarını düşünmektin, insıın ken
dini alamaz; İtalya ile Almanyanın 
General Franko tarafını bu kadar 
bir alaka ile tutmalarının sebebi, 
acaba sırf mezhep taassubundan 
mı ileri geliyor?! 40 gün içinde 
3041 ve müteakiben, birkaç gün i
çinde daha 299 İtalyanın kanını 
-1 ... 4_._.,. \.:...ır. ;1s--vla Alc--.,o. ao i\ ve p -

lotunun havada yanarak ve yahu: 
boşluklardan yere düşerek <.>n feci 
ölümleri göze almaları acaba yal
nız faşizm veya komünistlik aleyh
tarlığı gayretile mi oluyor? 

Ayrıca, görüyoruz ki, Alman 
ya, !talyaya İspanyada fa

ik bir rol ve geniş bir nüfuz terket 
miştir; acaba neye karşı? Şüphe 

yok ki, bütün bu sorguların cevap
ları nı istikbal verecek ve bütün bu 
politika hazırlık ve oyunlarının ne 
ticelerini vuzuhla ancak o göstere
cektir. Biz burada yalnız faydalı 
gördüğümüz bir müşahedeyi kayde 
dip geçeceğiz. 

B üyük Harpte, Türkiyeye yar 
dım için birçok Alman su

bayı ile askeri teşkilatının ve hat
ta kıtalarının memleketimize, bil
hassa Çenekkale ve Filistin cephe
lerine, geldikleri ve bizimh birlik
te harp ettikleri maltımdur; bun -
lar meyanında bazı Avusturya a
ğır bataryaları da gelmişti. Fakat 
bizde geri kalmamışız, hatta cö
mertlikte daha ileri gdierck, Kaf
kas, Irak ve Filistin cephelerimiz. 
de düşman topraklarımıza girdiği 
halde, Galiçyaya 2 fırkalı ve Ru
manyaya da üç fırkalı birer kolor
du göndermişiz. Bunları buraya yaz 
maktan maksadım, 7 hazir:ın tarih 
li Fransızca Le Temps gazetesinde, 
İspanyaya dair, rastladığım bir ha 
beri tavzih etmektir. Hülasası şu -
dur: 

General Franko, Frankist. İspan

yanın gerek iç ve gerek aske.'."i 

durumunu müzakere etmcR: için 
Frankist ordunun başlıca ~efleri
ni Burgosta toplanmış. Tabi.idir ki, 
bunda bir fevkaladelik yoktur; fa
kat asıl bildirilmek istenen ci -
het, son zamanlarda bilhassıt İtal -
yan - İspanyol beraberliği namı
na tesit olunmak istenen bir bay
ram gününde Malaga ve Saragossa 
da İtalyan ve İspanyol zabitler a
rasında çıkmış olan hadiseler sebe 
bile, İtalya ıle Frankist İspanya a
rasında hasıl olan siyasi durumun 
dahi Burgos toplantısında, ehemmi
yetle konuşulmuş olmasıdır. 

Anlaşılıyor ki, İtalyan - İspan • 
yol beraberliği bayramında, Mala-

.. 

General Valero ordusunun Falanjist 
askerlerinden bir tip 

ga da, İtalyan ve İspanyol zabitler 
döğüşmüşler, hatta tabancalar işle
miş ve neticede birçok İsp:ınyol za 
bit tevkü edilmiş!. Yine an]aşılı -
yor ki, İtalyanlardan memnun ol -
mıyanların başında, toplan~ıya ça
ğırılan ve General Frankonun ce
nubi -spanyadaki mühim bir adamt 
olan General Queipo de Lhıno da 
varmış!. 

M üttefikler harplerinde bu gi 
bi çekişmeler eksik <'lmaz; 

belki de yukardaki haber1erln işa
ret ettiği hadiseler çok ehemmiyet
siz şeylerdir ve bunlar ne olursa 
olsun, herhalde bu gibi vak11ar se
bebile resmi İtalya ile resmi Fran
ko ispanyasının arası hemen bozu
lacak değildir.. Bunlardan bizim 
çıkarmak istediğimiz ders şudur 

ki, yabancı bir milletin suhaylan 
ve askeri teşkilat ve kuvvetleri, 
harpte bir müttefike yardıma gel
dikleri zaman, onların müttefikin 
üzerinde ve memleketinde yspacak 
ları ve bırakacakları tesir, ekseriya, 
yardımına koştukları millet ve mem 
Ieket hakkında besledikleri fikir ve 
hisse bağlıdır. Meseli'ı Büyük Harp 
te memleketimize ve bilhassa Fi -
listin cephesine gelen A vıısturya
lı topçu kıtalanndan ve Avustur
yalı subay ve erlerinden hemen hiç 
kimsenin hiçbir gün hiçbir şikayeti 
olmamış, yani bunlar yaptıktan yar 
dım ve iyiliğe karşı, huşunet va 
tahakküm taslamıyarak, me!nleke
timizde ve temas ettikleri kıtalan
mızda yalnız iyi hatıralar bırakıp 
gitmişlerdi. 

Keza biz Türkler Galiçy:ıya ol -
sun, Rumanyaya olsun, yaınız müş 
terek harbimizin müşterek büyük 
gayesi olan zafere hizmet için gitti-

ğimizden ve akılJarımızdan hiçbir 
entrika hissi geçmediğinden, tabia
tile, ne oralardaki yerli halka zu
lüm veya tahakküme ve silah ar
kadaşlarımız Macar, Avusturyalı, 

Alman veya Bulgarlara kar~ı her
hangi çiyce bir üstünlük davasına 
kalkışmadık ve bu sebeple de hiç 
bir kimseyi kendimizden n2fret et
tirmedik; bilakis en iyi intibalar bı 
rakarak çekildik. 

F akat, Büyiik Harpte toprak
lanmızda harbeden Alman 

alr, maalesef, böyle iyi tesirler ya
pıp bırakamadılar ve onlar bize 
o derece bir ağırlık vermişlerdi ki, 
insan yardımlarından da ivilikle
rinden de vaz geçiyordu~ Bunun .se 
bebi yalnız Prusya çiyliği ve huşu 
neti değildi; onlar, eğer memleke
timiz.de hiç olmazsa bize denk mev 
ki ve haklarla iktifa etse idiler, şüp 
hesiz, çok aziz ve kıymetli bir mi
safirimiz kalırlardı. Ancak Alman
lar memleketimize sırf bize vardım 
için değil, kendilerine benimsedik 
leri Irak ve Filistinden !ng•lizleri 
atmak için gelmişlerdi. İstanbul 
ve Anadolu, onlann nazannda, müs 
takbel Alman koloni sahalarını B!ll 
kanlara ve dolayısile büyük Alman 
yaya bağlıyan bir köprüden başka 
bir şey değildi. Bunun için İstan
bulda mühim bir iktidar mevkiile 
beraber bütün demiryollarıınızı ele 
aldılar; bu suretle bütün şahda
marlanmızla beraber kalb!miz ar
tık onların kabzasında idi ve on
dan sonra tahakkümü o kadar iler! 

' götürmüş ve bizleri o kada!' sayma 
mıya başlamışlardı ki, mesC'1a, zaten 
çok az randımanlı demiryollarımız 
da evvela Almanlar ve Almnn kı
talarının her türlü miikelJef :htiyı:ç 
Iarı naklolunur, şayet bir yer kal 
mış ise, ancak o Türklere ve Türk 
kıtalarının en zavallı ihtiyaçlarına 
verilirdi. Alman memur ve müstah 
demlerinin işlettiği demlryo!~arı -
mızda, Alman subay ve neferleri
ne ikinci ve birinci mevki veya sa 
lonlu vagonlarda bol ve rahat yer· 
ler tahsis olunurken Türk subay 
ve neferlerine üçüncü mevkide ve 
yük vagonlarında bile yer v!'rilme
diği ve hatta çok defalar, Alman ne 
ferlerini bindirmek için Türk subay 
!arının yerleşmiş oldukları 1'om -
partimanlardan süngü ku\·vetile in 
dirilmesine bile teşebbüs edildiği
ni gören Türklerin, müttefikleri Al 
manlann kendi haklarındcl fena ni 
yetler beslediklerine kanaat getir 
meleri ve bu sebeple müteyakkiz o] 
maları haklı idi. 

İşte İspanyada, İspanyol zabit -
lerini, İtalyanları çekemem•ve ve 
onlarla dövüşmiye kadar sevkeden 
sebepler, bu türlü haUer ve bir ke 
lime iJe İtalyanların İspanyollara 
tahakküme kalkışmaları olmuş o
lacaktır. Herhalde, hakiki ~ebep -
ler derinden derine araştırılmaksı
zın, vakaların dıştan görünüşleri -
ne göre hükümler ve icap eJeolere 
cezalar verilerek ve hatta beiki de 
resmi Franko İspanyası bazı izzet! 

s 

ra\))z-mm 
Çubuklu, Safiyeye 

• 14,{;.3~ 
Dar Gehyor 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Geçenlerde Nizamettin Nazifin bir 

yazısını okudum. Muharrir evinden 
çıkmış, sokakta rastgcldiği her ferdin 
suratı asık. Matbaaya gitmiş, herke
sin kaşlan çatık. Kiminle konuşmuş, 
kiminle görüşmüşse, sırıtan bir yüz 
görmemiş. Biz suratı asık millet mi
yiz? diyor. 

Doğru ... Biz biraz ağır, biraz cid
di, olur olmaz şeylere gi.ilmiyen in
sanlarız. Neşe, o bir vücut ve ruh sıh
hatinin alametidir ki, endişe mikro
bunun girdiği yerde nema bulamaz. 
Fakat halka neşe vermenin, halkan 
düşünen kafasının içinden kısa bir 
zaman için kaygusunu gidermenin de 
bir yolu, saikleri vardır. Meseli Çu
bukluda Safiye şarkı söylerken, hal
kın yüzünde zevk duyan, gaşyolan 

bir hissin neşesini görüyorsunuz. 

• Boğazın durgun, düşünen havası i-
çinde, Safiye sahnede şarkı söylliyor. 
Gazinonun asma bahçeler gibi biribi
ri üzerine sıralanan katları, kapıya 
kadar bahçe, tıklım tıklım dolu. De
mir parmaklıklı bahçenin kenar]an
na halk dizilmiş, duvarların üzerine 
tırmananların başları vecd ile, zevk 
ile Safiyeyi dinJiyorlar. 

En miikemmel mlizisyenlerin a
henkli musikisi içinde, Safiyenin du 
yan, güftenin ve bestenin hakkını ve
rerek okuyan sesi, Leyli ile Mecnunu 
terennüm ediyor. Şarkın ruhunu tem
sil eden aşkın, ölürcesine, çıldırırcası 
na seven Şarkın melodisi, Boğazın 

gamlı, hareketsiz havasını, ihtizaza 
getiriyor. Ruhlara kendini verebilme 
nin derin acısını, acıdan duyulan zev 
ki veriyor. Halkın yüzüne bakıyorsu
nuz, sanki hepsi bir Leyla, hepsi bir 
Mecnun. 

Safiye, "doldur içeJim hayatı bir 
buseden" dediği zaman, hayatı içme
ye, hayatla sarhoş olmaya hasret du
yan bir halkın, hayata ve neşeye, ru
hunun kapılarını ta ardına kadar aç
tığını görüyorsunuz. Doldm· içelim 
hayatı, o bunu elindeki peymaneden 
ziyade Safiyenin ruhuna sinen sesin
den, sazın ince ve ahenkli titreyişle
rinden içiyor. Bunu duyuyor ve an
lıyor. 

• Müzik ve ses, daha hafif, yalnız 

klasik sanate ehemmiyet verenlerin 
hoşlanmadığı halk havalarına indiği 
zaman, halkın yavaş yavaş harekete 
gelen ruhunun birden canlandığını, 
musiki \'e sesle beraber yiik!iie]diğini 
görüyorsunuz. Giilüyorlar. Ne eleni
yorlar. Ayakları, e11eri, dudakları kaş 
ları o~·nuyor, adeta beraber söylüyor, 
beraber duyu~·or, beraber coşuyorlar. 
Neşe \'e zevk bizim dilimizle konuşur 
bizim ruhumuzu terennüm eder, bize 
inerse, ne~eleniriz demek istiyorlar. 

Şehrin dört bir tarafından Safiye
yi, Sa18hattini, \'C kıymetli arkadaş

larını dinlemek için ta Boğazın bir 
ucuna kadar gelen halk, kendisine ne 
şe veren şe~·i arı~·or, kaygularını u
nutmak için, ruhuna hitap eden se
sin ve miizjğin arkasından koşuyor. 
O kadar ki, geniş Çubuklu gazinosu 
Safiyeye dar geliyor. 

nefis fedakarlıklarında da bu
lunarak, mevzuubahs hadiseler ya
tıştınlacak veya çoktan yatış!ırıl -
mıştar; ancak bu gibi hadiselPrin bı 
rakacakları fena tohum ve maya
ların tahammür tesiri istikbalde gö 
rülür. 

1 spanyadaki harp hareketle
rine gelince. ma tüm, son 

haftalardaFrankocular Terue!-Denb 
bölgesinde, çok çetin muh:ın•bclcrlc> 
ve ancak ara sıra müsaade eden 
çok fena bir hava iJe de ug!'aşa -
rak, yavaş yavaş ilerlerken nüku
metçiler, yüksek Pirene dağları mın 
takasında Fr<tnkocuların so~cenah
lnrına günlerce devam eden netı
cesiz taarruzlarda bulunmuşlardı 
Hükumetçilere, çok insan ve mal
zemeye mal olduğuna şüphe olmı
yan bu taarruzların ağırlıit mer -
kezlerini, Andora cümhurlyetinın 
takriben 40 km. kadar batısında 
Fransa hududundan No guera PallA 
ressa adile çıkarak cenuba. Ebrn 
ya akan Scgre nehrinin sol kıyı 
larında, Frankoculann tesıs etmıs 
bulundukları Tremp ve B.ılnguer 

(Arkn ı: Sııyfa 8. sütun 5 tc] 



6 TAN 14 - 6 - 938 
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Mecliste Görüşüldü $ HöKAY~ E - -
Dünya Futbol Kupasını 

Hangi Millet Kazanacak? 
Son Müsabakaların Tebarüz Ettirdiği Kıymetler •• 
Adet Fazlallğı Hangi Sporlarda Üstünlük Verir? 

Bir kısım idareciler, reliorlar, neticeler ve gali- ı-
biyetler için yapılan sporlarla nesli gürbüzleştir- •••••••••••••• .. •• ....................................................................................... ~. 
mek için yapılan ekzersiıleri biribirine karııtıra- J Antrenör Kursu Hakkında 
rak yanlı§ hükme dü§erler. Bir Okuyucumuz 

Bir parça koşmasını, sabahları za- lamaya başlayınca Drek'e istinat et- Ne Diyor ? 
manının otuz dakikasını beden terbi- miştir. Muharrirlerimizden Bürhan Fe 
yesine ayırmasını, beş on defa futbol Bbde de, idarecilerin dirayeti ile lek'in Futbol mecmuasının ilk niis 
topuna vurmasını bilenlerin adedi ne olmasa dahi, kendiliğinden böyle ol- hasında Antrenör kursuna dair 

------(BCl§ı 2 ncide) 

Diğer maddeler de okunarak tas- : 
vip edilmiştir. E 

Meclisin bugünkü toplantısında 

mahrukat kanunu layihaı.ile orman 

umum müdilrlüğü teşkili.tı hakkın-

daki kanun layihası, yüksek mühen-

------= $ 
§ 

dis ve teknik okulları me~unlannın : -mecburi hizmetlerine, Ziraat Vekile- : -ti vazife ve teşkilitı hakkındaki ka- E -nuna 19 mayıs için bir fıkra ve bir E 
madde ilavesine ait layiha da müza

kere ve kabul edilmiştir. 

Evlenme Ya1lar1 

---= -----= 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) - :S -Türk Medeni kanununun, evlenme -= yaşları hakkındaki 88 inci maddesi- a 

nin değiştirilmesine dair olan kanun--~= Ehemm·ıye+ı·ı 
layihası Adliye encümenin~e tetkik 

----------------' --------~. ..,. -------------------------------------Bir Mektup~ --kadar çok olursa o kadar iyidir. Fa- muştur. Zekiyi, Alaettini kaybettik- yazmış olduğu yazıyı okudum. 
kat esası rekabet olan müsabakalarda tenberi Fenerbahçc hayli sıkıntı çek Memleket sporunun yükselmesi İ-

ve hükı'.inıetin teklif ettiği Şf!kilde ay ::: 
nen kabul edilmiştir. ! - ---" Andre Therive .. den Çeviren : Faik BERCMEN 

sayı çokluğunu bir kıymet olarak ile ti. Fikret oynadığl mevki ve arkadaş- çin açılan bu hayırlı işe hücumu $ Emniyet Teıkilôtı 
Hakkındaki Kanun 

iu uu 11111111111111111 [• • 
ri sürmek tamamen hatalıdır. lan üstüne olan tesiri itibarile Fe- çok haksız bulmuştum. Fakat kur 

Bunun muhtelif rr.:Sallerini dünya nerbahçenin bütün kadrosuna birden sa alınanların kimlerden ibaret 
kupası maçları dolayısile daha iyi gör desteklik edecek vaziyeti pek ola- olduğunu bilmek, onlan iş başın-
dük. Dünya kupasına yazılan millet b" · · da go'"rdu""kten sonra kanaatimi bil madı. Galatasaray aslarını on ır ıçı-
lerin futbolcü istatistiklerini bir ga- ne karıştırmaya başladığındanberi es dirmek istiyordum. iş sahibi ol-
zete neşretmişti. Sayı rekorunu Al- 1 dugyum için isimi bırakıp kurs 1 ki halini bu amıyor. . t 
manların her milleti beş altı defa ge müdavimlerini ve çalışma tarzla-

Bu nokta hakkındaki kanaatlerimi 
çerek kırdıklarını o cetvelde gördük. rını görmek şimdiye kadar nasip 

1 1 zi de yukarıdaki misallerle aydınlat-
A man arın bir milyondan fazla fut- olmamıştı. Memlekt sporu için 
bolcüsü varmış. Avrupa futbolünde mış olduk. Şimdi kısaca dünya kupa- verimli olacak olan bu işinı· bal-
mühim bir yer alan İtalyanların fut- sı maçlarında kazanmaları ihtimali talanmasına tahammül edemiye-
bolcü yekunları kırk beş bini aşını- olan milletlerin şanslarını ölçeceğiz. rek, işimi gücümü bırakarak şehir 
yor. Hele Almanlan yenen İsviçreli- Yıldızlan kuvvetli olan takımların stadyomuna gittim. Karşılıklı do-
ler iki bin arasında dolaşıyorlar, Ma- faikiyetini kabul ettiğimize nazaran, kuzar kişi dizilmiş, çift kale top 
carlar, Fransızların yarısına ancak ilk maçlarda muvaffak olmuş birkaç oynadıklarını gördüm. İşte o an-
yaklaşıyorlar. milleti tahmin listemizden silmeye da o yazıya hak verdim. Yann 

Bir milyondan fazla futbolcü ara- mecburuz. yurdun muhtelif bölgelerine da-
sından bir tek milli takım çıkarmak Yıldızsız olduğu Fransız matbuatı- ğılacak olan bu müdavimlerin ço 1 
isteyen Alman idarecileri uzun boy- nın neşriyatından belli olan Kübalı- ğunun bu işi başarmasına ihtimal 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Hükfunet Meclise, emniyet teşkilatı 
kanununun bazı maddelerini değişti· 
ren bir kanun projesi vermistir. Da· 
hiliye ve biidce encümenlerinden ge
çen proje Kamutay ruznamesine a
lınmıştır. Bu proje emniyet te.~kilatı
nın maddi ve manevi kalitesini yük· 
seltmek ve polis mesleğinin ihtisas 
sınıflannı fazlalaştırmak hususlanm 
temin etmektedir. 

Mektupları, her ikisi de sol 
ellerile ayırmaktaydılar. 

Çünkü veznedar kızın sağ elinde 
kalın bir eldiven vardı; müvezzie 
gelince onun da sağ eli adeta don-

muştu. Tavanın bir kısmı, 1şık gel
sin diye, buzlu camdan yapılmış -

tı. Ve bir odadan ibaret olan bu 
köy postahanesinin ortasında odun 
lan çıtırdıyan bir soba yanıyor -
du. 

Yanıbaşındaki ağıldan keçilerin 
geviş seslerile kokulan duyuluyor 
du. 

Köye üç zarfla birkaç gazete var 
dı; güzergahtaki köylerin hiçbirine 
ne mektup ne de gazete gelmişti. 
Fakat Nan-Blanc köyünde Mösvö 
Martin Dupuy'e mavi bir zarf çık-

lu ölçüp biçtikten sonra Avusturya tar Çeklerle berabere kalmalarına t yoktur. Çünkü nerede saçı başı a- • 
oyuncularından da istüade etmeği rağmen. zannımıza göre, dünya kupa ı ğarmış göbekli kimseler varsa • 

Proje hükümleri arasında polis 
enstitüsünden başka, bir kollej kuml 
ması da vardır. Bundan başka, polis 
divanının teşkili hakkındaki madde
lere de vuzuh ve kuvvet verilmiş ve 
disipline ait bazı kararlar alınmış. 
kadrolarda lüzumlu değişiklikler ya
pılmıştır. 

lzmir Turistili Yollarının 

lnıasına Dair Kanun 

. rnıştı. 

muvafık gördüler. Yani Alman mille- sını alabilecek kudrette dğilhrdir. hep bunlar toplanmış. Topa vur-
tine layik beynelmilel muvaffakıyet- Bir zamanlar Avrupa futbolünün en ma şöyle dursun, doğru dürüst 
leri başarabilecek ayarda bir milyon iyisini oynayan Çeklere gelince seri koşamadıklarma şahit oldum. Ev-
futbolcü arasindan ancak sekiz tane futbol önünde birkaç kere muvaffak vela bunların klll's talebesi olduk 
oyuncuyu gözleri tutabildi. Maama- olmaları kuvvetli ihtimaller dahilin- !arına inanmamıştım. Fakat be-
fih işin nazari ve grafik tarafı mev- de değildir. Hazmede ede, sindire sin nim gibi bunları seyre gelen ta-
zuu bmlsolunca, Nhftanlar -:futbolcü- dire sağlam, fakat biraz ağır oynayan nıdığım birkaç oyuncudan bunla· 
}erinin adedini bir milyondan fazla ınUlet.ler\n aeri a\sternlerle .oanl~ ' ı " • • '---. l-beleri ol-
olarak östermek suretile haklı bir ları vakit bir iki maçta muvaffak o· duğunu anladım. Ve çok mlltees-

l '- salar bile üçüncü veya dordüncüsün- sir olarak oradan ayrıldım. Her gu eksriya apı mada idiler. 
ak • de ço"zu··ıdüklerini son seneler çok gör ne kadar öğretmenleri bilgili bir Vakta ki futbol sporunun h ikı 

bünysile terazilenmesi ve diğer mil- dük. Bu itibarla Ceklerin de hem bi adama benziyorsa da yann mem-
letlerle kıyas edilmesi ileri sürülün- rinci sınıf yıldızsızlıktan hem de bir leket çocuklarını yetiştirmeğe 
ce, pek tabii olarak, adetten evvel ka parça ağırlıktan tasfiyeye uğrama- namzet olan öğreniciler aktif va-
lite meselesi öne gçti. tarını h~s::ıplarımıza daha yakn bulu- ziyette tamamen sıfırdır. Mahalle 

B t Yoruz. çocuktan bunlardan pek güzel to-ugün avuç kadar toprağı olan s-
pa vurur veya koşar. Çok yazık ki viçreye yenilmiş Almanyanın bir mil Kuvvetli namzetler : 
hunları gören yok. Bunların ekseyonu gecen futbolcü kuvvetini kimse 

nin hatırladığı yoktur. 1 riyetinin nasıl antrenör olacakla-
Geriye kalan kuvvetli namzet er a- rına yalnız ben değil, bütün An-

Esasen stadyumlara giren ve ora
larda beynelmilel müsabakalar halin 
de gözönüne gelen sporlarda yalnız 
rekorlar ve neticeler konuşur. Bir 
sporda rekor ve netice oldukca tabi
atile seçim, eleklenme ve gÜ.zideler 
sınıfı vardır. 

Dünya kupaaınJ a 

pann olan milletler: 

Şu girizgahtan sonra dünya kupa
sı maçlarında şimdiye kadar alınan 
neticelere ve tasfiyeye uğramamış 
milletlerin derecelerine göre aşağı yu 
karı bir tahmin yapmıya çalışacağız. 
Futbolde büyük adetlerin muhakkak 
büyük roller oynamadığını söyledik. 
Umumi tarifinde cem'i spor denilen 
ayaktopunun en esaslı kıymetleri ara 
sında ferdin tuttuğu mevkii hatırlata 
rak hesaplarımıza devam edeceğiz. 

Dikkat edilirse, cem'i spor denildi
ği halde, fertleri arasında yıldız pa
yesine erişenleri pek kuvvetli olrnı
yan takımlar ekseriya beklenen randı 
manı vermemektedir. Esasen her a
kıllı ve anlayışlı idarecinin takım teş 
kilatında kullandığı ölçü hep ferde gö 
re tertip edilmiştir. 

rasında Macarlarla İtalyanlar ve İs- kara sporcuları hayret ediyorlar. 
veçler kalıyor. M:ı.carların birinci ne İçlerinde bugün birinci sı-
vi büyük bir artistleri var Şaroşi... nıf futbol ve atlet seviyesine yük-
Italyanların birinci nevi artisti ola- selmiş ve halen Gençler Birliğin-
rak başta Piola, ondan sonr_a Meazza den Selim ve Salahattin, Güneş-
ile Ferrariyi sayabiliriz. Isveçlerin ten Füruzan, Galatasaraydan Hü-
dört oyuncuları birinci nevi artisttir. seyin ve milli atlet Faik. Edirne 
Fakat çoşmaları eksik görünüyor. mıntakasmdan da Hüsnüden baş-

Macar kadrosu Şaroşiye istinat e- ka lıiç birinin antrenör olabilecek 

diyor. kabiliyetleri yoktur. İşittiğmie gö 
İtalyan takımı, Piola gibi birinci re de çoğu ortamektep mezunu 

ve delici ateşli bir merkez muhacim- i değilmiş, Memleket sporunu nur
le ikisinin maharet tartısı yekunu Ma 

}andıracak olan bu kurs müdavim 
car yıldızı kadar tutacak Meazza ile 
F )erinden bu işe yaramıyan ve tah errariye dayanıyor. 

silleri orta dercede olmadığı sabit Bizim görüşümüze göre, Macar ve 
İt l olanların kursta işleri nedir? Bun a yan takımlarının dayandığı bu 
dört yıldızın bugünlerdeki vaziyetle- lara sarfedi!en paraya yazık değil 
ri kupa galibiyetinde en mühim rolü midir?. 
oynayacaktır. Spor Kurumu kursu açarken: 
E~ s 1 - Sporda bilinmiş mazisi ol-ger • aroşi talyanın üç yıldızının 

ışığını birden söndürebilecek parlak
lıkta oynayabilirse, dünya kupasını 
ihtimal koparır. Aksi takdirde biri bi 
rinci, ikisi daha başka tertipte üç fer 
de dayanan İtalyan takımının talih: 
kağıt üstünde gözüktüğü kadar saha
da da fazladır kanaatindeyız. 

Galatasaray MağlGp 
Belgrat, 13 (Hususi) - Galatasa -

ray burada Beogradski ve Yugoslav 
ya takımlarile yaptığı maçları 3-1 
ve 4-0 kaybetmiştir. 

mak; 
- Orta mektebi bitirmiş ol-

mak; 
gibi maddeleri neden koydu ve bu 

Yazık değil mi?. 

1 

şartları haiz olmıyanları neden 
kursa aldı? 

Ankara: Anafartalar 1 
caddesi Terzi 

ı İsmail Tunca 
................................. 
timada bu karşılaşmanın yapılmasını 
esas itibarile kabul etmişler ve müsa 
baka tarihini 2 Temmuz cumartesi ak 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
İzmir vilayeti turistik yollarının in
şasına dair olan kanun layihasırun 

muvakkat encümence tetkiki bitiril
miş ve layihanın Mecliste miiı:akere-

Son şekle göre: Bu yollann inşa, 

ıslah, tamir, ağaçlama, bakım ve mu
hafaza masraflarına tahsis olunacak 
fevklade gelirler şunlardır: 

A - Vilayte içindeki yol mükelle
fiyetlerine zammolunacak ikişer ll-
ra. 

B - Vilayetin bedeni ve nakdt e
sas yol vergileri tutarından ayrıla

cak yüzde 35 le, 

C - Vilayet merkezinde ve ban

liyöde işliyen devlet demiryolla1'm

dan gayri muayyen tarifeler deniz ve 

kara nakil vasıtalarının yôku bilet

lerine ve abonman defterlerine ve 

tenzilatlı seferlerin beherinc Yamnıo 

lunacak 20 para ile vilayet merke

zine bağlı şehir ve kasaba ve köyler 

arasında işliyen devlet derniryolta -

rından gayri muayyen tal'ifeli nakil 

vasıtalarının gidiş - geliş iicretlerine 

ayn ayrı eklenecek birer kuruş, 

D - İnşa ve ıslahı ikmal edilen tu
ristik yollardan geçecek nakil vası· 
talarmdan alınacak hususi seyrüse
fer resmi, 

Seyrüsefer resminin tatbik edile
ceği yol kısımlarının başlsngıç ' 'f' 
sonları ve her bir kısım için alınat'ak 
resim miktarları, her kısmın beher 
kilometresi başına aşağıda yazılı a
zami mik~arları geçmemek ü:r.ere vi
layet daimi encümenin teklif ve na
fıa, iktısat vekaletlerinin tasdikile 

tesbit olunur. 

1 - Yüklü hayvan araba]nn için 

1 kuruş. 

2 - Binek otomobilleri ,.e üç tc
kerlek]i motosikletler için 1 kuruş. 

3 - Otobüsler ve kamyonlar için 
3 kuruş .• 

Müteveffa Hugo Mayzel harikula
de takımını iki kişi üstüne kurardı. 
1talyan Pozzo milli takımının mümes 
sillio farakd üne kadar Meazza'yı kul 
tanırdı. Meazza biraz ağırlaşınca Pio
layı buldu ve dört elle sarıldı. 

Fransız milli takımı bir iki yıldıza 
istinat etmek imkanını kaybcttiğin
denberi istikrarını muhafaza edemez 
oldu. 

a·· .. k Mustafa şamı olarak tesbit etmişlerdi. 
Çoban • uyu Haber aldığımıza göre her iki klü 

Karşılaşması bün murahhasları bu karşılaşmanın 

Bu kanunun mucip sebepler layi
hasında İzmir ve civarındaki arkeo
lojik kıymeti haiz eski esel'ler, kap
lıcalar, içme suları, pliijlaT ve hava
linin turistik ehemmiyetini artır
maktadır. 

Futbol teşkilatı, nizamnamesini ve 
her şeyi ile birinci nevi tatbik eden 
ve futbolün cem'i olduğu nazariyesi 
ni ileri atmış olan İngilizlerde de işin 
bu tarafı ferde dayanır. Koca Arse
nal takımı bir vakitler Davidjak, o 
geçer gibi olunc& Bastin, o da ihtiyar 

Büyük Mustafanın şimdiye kadar yalnız Çobanla Büyük Mustafaya in
güreştiği 87 kilodan ağır siklet sınıfı- hisar etmemesini ve her iki klüp gü

na geçmeyi istemesi üzerine ilk ola- reşçilerinin bütün sikletlerde karşılaş 
rak gazetemizde haber verdiğimiz Ço tırılmasını arzu etmektedirler. 
ban Mehmet - Büyük Mustafa karşı- Bu husus, klüp murahhaslannın ya 
!aşması tahakkuk etmek üzeredir. pacakları ikinci bir toplantıda belli 

Bu iki kıymetli güreşçimizin men olacak ve müsabakalar Güneş - Gala
sup oldukları Güneş ve Galata.saray tasaray güreş karşılaşması namı altın 
klüpleri idarecileri ilk yaptıkları ~ da yapılacaktır. 

Bu kısımlarda, rahat ve kolay se
yahat imkanlan temin olunduğu tak. 
dirde turizmin inkişaf edert:k büyük 
iktısadi faydalar temin edilmiyeceği 
ve bunun da evvela o civardA yapıla
cak &eknik ve medeni vasıflan haiz 
yollarla temin olunacağı kaydedil
mektedir. 

Bunu gören veznedar l\fatmazel 
Anna müvezzie: 

- Oo! Bu havada oraya kadar 
gidilir mi? Mektı.ı..r kalsın y.:mn gö 
türürsün! Dedi. 

Müvezzi Larcelle kaşları çatık 

bir halde zarfı elinde evirip çevir-
..2: .... _,_._ "--!~ -11 ...... ~ ... ..s ··-A. mazel tekrarladı. 

-Nan-Blanc da otelde on beş ka 
dar misafir var, belki yarın onlara 
da mektup gelir de o vakit zahmete 
değer. 

Larulle ciddi bir tavırla homur
dandı:. 

- Zahmet mi? Ne münMebet! 

Ben vazifemi yapıyorum. İş iştir; 

ve herkes için birdir. 
Matmazel Anna örgüsüne tekrar 

başlamıştı. Gözlerini kaldnmadan 
müvezzie, yolları açan kar araba
sının dün geçmesi lazımkerı henüz 
gelmediğini, yolların kapalı bulun
duğunu, oteldeki misafirle::.-e gelin
ce onların da buraya boş V3kitle -
rini geçirmek için gelmiş oldukla· 
rından bu gibi mektupların acele ve 
mühim olmadığını anlattı ıse de La 
rulle kulak asmıyarak çantasını o
muzladı ve: 

- Ben vazifemi bilirim, o ka -

dar, dedi. 
_ Mektebin önündeki barometre 

yi gördün mü? Bir fırtına çıkacaği 
nı gösteriyor. Ekmekçi şatoya git
mek üzere kızağını hazırlamışken 
vaz geçmiş gitmekten. Şatfldakiler 
bile bayat ekmek yiyecekler bu -
gün. 

Tek odalı postane eski püskü mo 
bilyesine rağmen şu anda en sağ -
lam ve emniyetli bir melcedi. 

M üvezzi kasketini kaşlarına ka 
dar indirdi. Yünlü P-ldiven

lerini ellerine geçirdi. Gözlüklerini 

taktı ve gamlı bir tavırla kapıya 

doğru yürüdü. Matmazel A:ına ise 
yüzünü buruşturarak şöyle dü -
şündü: 

- Hiç olmazsa bir bardak şarap 

içmeliydi. 
Dışarı çıkınca Larulle skilerini 

omuzlarına attı. Gök ade~:ı sarar -
mış ve bulutlar iyice yaklasmıştı 
Dondurucu bir soğuk insan;n solu
ğunu kesiyordu. 

Yollarda ne bir ses ne de bir a
yak izi vardı. Yalnız kilisenin ö -
nünden geçerken, dua ile meşgul 
bulunan papazın ahenktar sesi bo
ğuk bir surette yer altından çıkar 
gibi aksederek inliyordu ... 

Köşebaşına gelmeden ka!' düşmi 
ye başldaı. Güçlükle yürüyor ve ka 
ra gömülen ayakkabılarını zorla sü 
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rükliyebiliyordu. Rüzgar ise yüzü
nü kamçılıyor ve her tarafını kavu 
ruyordu sanki.. 

Vaziyetin müşküliltını un!ltmak 
bahanesile havaya, kara, fı!"tınaya 
ve her şeye küfrederek yürüyordu. 
Fakat bu hal de işe yaramayınca a
dımlarım saymıya koyuldu. Az son 
ra, yanaklarının ve bıyıklarının 

donduğunu, dudaklarının üstünde 
kıllann ağırlaştığını duydu. Göz -
lükleri de buğulanmıştı. Şu anda, a
dımlarının altında yumuşıy:ı.n karın 

ilhamile kürreiarz ona. kolayca e
zilebilecek bir nesne gibi geliyor-
du. Müvezzi kendi kendine: 

- Derecei hararet her halde na
kıs 21-25 arasında olmalı, diyor ve 
birkaç sene evvel de böyle soğukla
rı hatırlamıya çalişıyordu. Fakat 
bu tahatturatı da onu avufamadı. 

Bastonile yolu anyor ve rüzgar
rın şiddetini kırmak için skilerile 
zikzaklı bi ryürüyüş yapıyordu. Bu 
hal belki yirmi dakika kada:.- sürdü. 
Neredeyse donarak uyuşuk bir Ya 

ziyete düşecekti. 

G özlerinin önünde birçok por 
treler canlandı. Siysh saçlı 

sevgili karıcağızı, sonra çocuğu.. 
Firmin - belki şu anda dirseğini 

sıraya dayamış bir hesap meselesi 
halletmekle meşguldü .. 

Daha sonra da harpteki manga 
onbaşılarını hatırladı.. 

Lusses boğazına geldiği vakit, rüz 
gar biraz durulmuştu. Fakat bir -
denbire skileri kaymamıya başladı. 
Yarlardan düşen kar Y1ğınları yo
lu kapamıştı. Durmıya mecbur ka
larak söylendi: 

- Bu da rıe? Karlar yığılmış kal 
mış .. 

Yola çıkarken bunları derpiş et
memişti. Skileri çıkarmak iazımdı. 
Nefes nefese eğildi; kalbi duracak 

gibiydi.. Ellerinden eldivenlerini 
çıkarıp biraz canlanmak bahanesi 
le ayaklarını silkti. 

Eldivenlerini tekrar giydiği va -
kit parmaklan iyice uyusmuştu. A
vuçlarını karla uğmayı düşündü ise 
de donan parmaklarını kımıldata -
cak halde değildi. Biraz yürüyün -
ce dizlerine kadar kara battı. Şitn 
di kendini zorla sürükliyebiliyor -

du. Kuvvetini kaybetmeınek için 
hiçbir mi.ilahaza yürütmiiyor ve 
hiçbir şey düşünmüyordu. Cünki..İ 
düşünse hemen, karlar at"asında 
koybolan müvezzi Pierre aklına ge 
lecekti. 

N ant-Blanc otelinde, kalorifer 
ler her yanı gevşetıci bir 51 

caklığa gömmüştü. 

Salonda briç oyniyanlardan biri 
kağıtlarını masaya vurarak; 

(Arkası Sayfa 8, sütun 6 da) 
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Bugünkü Hindistan : 

Hindistan Hudutlarında 
Yaşıyan Hür Kabileler 

S elamlık odası uzun, büyük. 
Döşemesi bizim evler gibi, 

Yani sandalye kanape, masa ... Dört 
ay evvel öldüğünü haber aldığım 
Abdülkayyum, 1935 te her gün o
rada idi. Yetmiş yaşında olduğunu 
söylüyorlardı. Fakat vilcudü bir de
likanlı gibi dik, yürüyüşü çevik, 
Yüzünde hemen hiç buruşuk yoklu 
'Ve bu zahiri gençlik hiç te rahat 
bir hayatın neticesi değildi. Köşe
sinde hareketsiz otururken bile, et 
l'afını dinliyen, "acaba ne zaman &· 

tılsam,, diyen bir kartal hali vardı. 
Herhalde ömrü cidal içinde geç· 
ıniş olduğunu anlamak çok kolay • 
dı. 

İki hudut (1) arasında, Noman':J 
land (2) denilen arazide yaşıyan k:ı 
hilelerden bahsediyorduk. Abdül· 
kayyum onların bir kısmının reisi. 
Laf arazi "sistem,, lerine intikal et 
ti. Bu kabilelerin pek hususi ve ga 
rip bir usulleri var. Her beş sene. 
de bir, arazilerini yeni baştan halk 
arasında tevzi ediyorlar. Sebebi, 
Ölüm, evlenme gibi hadiselerle ba 
zı adamların arazisi çoğalıyor, ba
zılarınınki azalıyor. Maksat, müın
kün olduğu kadar arazi ve mal tev 
~iinde müsavat muhafaza etmek. 
Bunun için her beş senede bir ka
hile ihtiyarları bir araya geliyor, 
Yeni baştan toprak tevzi ediyorlar, 
Tabii İngilizlerin eline geçen yer· 
!erde bu adet kalkmıştır. 

Abdülkayyum dedi ki: 
"- Bu kabilelerin idare sistem 

leri1.:Yani inzibat_,şekillcri daha dik 
kate değer, polis ve jandannasız, 
sırf verilen mütekabil söz iızerine 
ınüesses bir emniyet vardır.,, 
Anlaşılan kabileler arasında 

yapılan her mukavele yal
nız sözdür, kağıt üstünde bir şey 
Yoktur. Yani İngilizlerin "gentle -
ınan's areement,, - centilmen an
laşması - dedikleri şekildir. Biribi
rine dost olmıya söz vermi:-; iki ka 
bile efradı biribirinin arazisinde e
ınindir, selamettedir. Harp yalnız 
sözünü tutmıyanla yapılır. Bana 
ınedeni dünyanın, bu kabilelerden 
öğrenecekleri birkaç esas olduğu 
kanaati geldi. Bunlar düşm:mları
na hiç aman vermiyorlar, ker.dileri 
de hiçbir düşmandan merhamet bek 
lemiyorlar. Herhalde basit olmak 
la beraber, her ferdin komşu sun -
dan ne bekliyeceğini bilmesi. sarih 
bir vaziyet hasıl ediyor. 

Peşaver koleji müdürü Dr. Holds 
Worth sordu: 

"-Han sahip, eğer ben bu kabi
lelerin birinin toprağından geçsem 
ne olur? . ., 

Abdülkayyum tebessüm etti: 
"- Ne sıfatla geçtiğinize ve o 

kabilenin İngiltere ile münasebeti
tıe göre muamele değişir. K1rım mu 
harebesinde her İngiliz bir aralık 
hu yerlerden emniyetle gc:çerdi 
Çünkü o zaman İngilterenin müs
lüınan dünyasile dost olduğıına ka 
l'laat vardı. Şimdi vaziyet biraz 
başkadır. Fakat siz Peşavcr koleji 
reisi olarak geçerseniz gene emni
Yet içinde olursunuz. Herhalde ta· 
lebeden birile beraber gitmek ha· 
l'lrlı olur.,. 

J kisi de tebessüm etti. Anla
l dığıma göre kolej bu 1'abile 
~r nazarında iıdeta mukaddestir. 
d raya mensup adam hatta İngiliz 
dahi olsa masundur. BiribirHe kan 
f nvası olan düşman kabilelerin 
ertıeri kolej arazisinde biribirler! 

?le rastlarsa silah çekmiyorlar. 0-
ta~ı hudut gençlerine ilim veren 
l'tıuessese, bu sıfatla bir nevi müta 
tek e toprağı. 

B· "b ~en bu kadar başka olan 

<t) J.J• (
2 

ındlsbnlıı Afganistan. 
dlsı,:'> Kimsenin olmıyan yer. Yani mn 
>'a nın, ne Afıtanlstanın. Sadece orada 

şıyan kabDe!crln. 

Kuln Lampur camii .. 

llindistanda bir cami harabesi 

bu iki adamın konuşuşu ve ~ahsi -
yetleri beni ayrı ayrı alakadar et
ti. Sir Abdülkayyum, siyah setr~si 
mavi sorguçlu beyaz başlığı i!e, Dr. 
Holdsworth Avrupai kostümile 
zahiren çok başka şeyleri temsil 
ediyorlardı. 

Birincisi birkaç kabilenh başı, 

ikincisi kudretli bir dünya ımpara
torluğunun evladı idi. Fakat bu, sırf 
onların zahirleri... İkisi de insan 
olarak biribirine müsavi oldukla • 
rını tamamen hissetmiş adamlardı. 

Doktor Holdsworth hayli genç 

fakat çok kuvvetli bir terbiyecidir. 
Sosyalisttir, İngilter~de Harrow is· 
min.dcki meşhur mektebe vaktile 
mlidürllik etmiştir. İradesi kavi, sö 
zü pek, harsı derin bir adamdır. 
Bin bu kadar hudutlu genç üzeri
ne niifuzu, İngiliz olduğu ıçın de
ğil, İngiliz olmasına rağmendir. İ
sim zikretmiyeceğim. Fakat başka 
yerli üniversitelerde İngiliı: mü • 
dürlerin mevkii bugün çok müş -
küldür. Doktor Holdsworth'un ma-
rifeti, İngiliz olmasına rağmen, sırf 
kabiliyeti, iradesi ve terbiyeciliği 
sayesinde kendine burada mevki 
yapmasıdır. Ben bu adamı taleb~ 
ile arkadaş gibi konuştuğu odalar
da, içtimalarda gördüm, fakat kür
süslinün üstiine çıkınca, yahut mek 
tebin her neresinde resmi 1:-ir va
ziyet olunca bütün manas5le bu 
bin talebenin amiri ve hoca~ıdır 

P eşaverde liç gece iki gün kal 
dım. Aralarında uzun müd 

det yasamış gibi onlara alıştım. 

Akşamları selamlığa her sınıf 

halktan adam gelirdi, konuşulur • 
du. Hepsi bana hudut halkının bir 
tarafını öğretti. Bunlar arı.ısında 

ihtiyar. yahut orta yaşlısı olduğu 
gibi birçok ta genci vardı. Fakat 
burada yaş insanlan zeytinyağı ile 

su gibi biribirinden ayırmıyor. Bel 
ki ihtiyarların yürüyen dünya ile 
beraber yürümesinden, yeni ihti· 
yaçlardan, bostan korkuluğu gör
müş kargalar gibi ürküp kaçmama 
larından, belki de gençlerin müva· 
zcneli, olgun olmalarından. 

Gençler Peşaverde ekseriyetle Av 
rupai giyiniyorlar. Yalnız resmi bir 
vaziyet olursa şapkalarını cıkarıp 
mavi sorguçlu beyaz başlıklarını 

geçiriyorlar. İhtiyarlar umumiyet 
le şalvar giyiyorlar. Fakat burada 
kıyafetler aşağı Hindistanda ol
duğu gibi, muayyen bir zihniyet, 
bir mefkure üade etmiyor. Delhirle 
Avrupai giyinen adam bir "kozmo 
polit,, mefkuresiz bir mukallittir. 
Peşaverdeki ölçü, insanın esvabı 
değil hareketi, düşünüşüdür. 

Gençler ihtiyarlara kar~ı aldık· 
ları hürmetkar vaziyete rağmen 

fikirlerini söylemekten çekinmi • 
yarlar. Fakat Peşaver gençliği 

en ziyade Sir Abdülkayyum çekil 
dikten sonra içini döküvordu. Ve 
Peşavcr münevvelreinin Delhi mü 

nevverinden ayrılan başka bir ta
rafı da hiç dinden bahsetmemesi. 

Halbuki hiç şüphe yok ki P<>şaver 
aşağı Hindistandan daha kuvvetlı 
surette dindardır. 

Yemekleri selamlıkta yedim. Da 
ima misafir vardı. Yemek odasına 
gitmeden ve çıkarken leğen ibrik, 
geliyor, el yıkanıyor. Sofrada çatal 
bıçak kullanılıyor. İhtiyarların bir 
kısmı hala elile yiyor, fakat bu sırf 
eski bir adetin tesiri. 

lhtiyarlar arasında daima sofra-
da yanımda oturan beyaz sakaHı, 
çocuk bakışlı tatlı bir ihtiyar var
dı. Yerli bir gazetenin sah:bi idi 
Bu canlı ve genç grubun en yaşlısı 
o olmakla beraber kafası cok avdın 
lık ve makul bir ihtiyardı. K~dın 
meselesinde çok liberaldi. Yalnız 
"intikal,. de\·relerinde zaruri olan 
taşkınlıkla aile ocağının yıkılmasm 
dan korkuyordu. Buna rağmen "per 
de" nin Peşaverden kalkmasına çok 
taraftardı.Oradan hareketimden son 
ra Peşaverde "perde" nin aleyhine 

bir c~miyet teşekkül ettiğmi ve ha 
rekete geçtiğini okudum. Başında 

üşphesiz bu ihtiyar vardı. 

Halde Dünkü 

Sat.şiar 
Bamye kilosu: 45 • 50. ;:>akız kaba 

ğı: 4,50-5 Yer fasulyesi: 8-9. Çalı fa
sulye: 10-12. Ayşekadın: 12-13. Kır 
domates: 18-20. Bakla. 1-1.50. Araka: 
3-3.50. Bezelya: 4·5. Semizotu: 1.50-
2.50. Dolmalık biber: 35-40. Sivri bi
ber: 20·22. Yaprak: 10-12. Sarmısak: 
3.50·4. 

Pancar demeti: 2.50-3. Soğan: 1-1. 
50. Maydanoz: 50-75. Dereotu: 50-75. 
Nane: 50-75. 

Kiraz kilosu: 8-23. Can eriği: 7-16. 
Çilek yerli: 30-40. Ereğli çilek: 20-25. 
Kayısı. 15-30. Vişne: 12-18. Dut: 5·10. 

Karpuz tanesi: 50-60. Ecnebi limon 
100 adedi: 350-450 kuruş. 

1 

Fotoğrafla Haftanın 
Miihim Hidiseleri 

l\foılcrn harplerde en çok korkulan bir düşman ~e· 
bitli gaz olduğu için askerlere maske takarak ahşa 
alıştırmava ehemmiyet veriliyor. ingilterede bu yol· 
da .l apıfan tecrübelerden bir nümune! 

Dük dö Vindsor ile Diişes evlenme· 
lcrinin ilk yıldönümünü Nis dvann 
daki kö~klerindc tcsit etmişlerdir. 

Resimde karı koca köşklerinin bahçe 
sinde görülüyorlar. 

JI. 
ingilterede askeri akademisinde ge 

lecek neslin çevik olmasına büyük e· 
hemmiyet vrilmektcdir. Resim aka· 
demide verilen bir jimna::;tik dersini 
tesbit ediyor. 

... 

J.ondrada yapılan bir mane\'rada son model bom· 
bardm1an tayyaresine karşı hava bataryaları faaliye
te ı;-c~miştir. Bu tayyare en ağır bombaları en uzak 
mesafelere götürebilmektedir. Tayyarenin en beJli baş 
1ı fariknlarından biri, motörlerinin bir mayi ile soğu 
tulnıusıdır. 

Meksika i tnsyonundan hareket e
den trendl'ki askerleri yığın yığın ~o· 
cuklar \·e ağlayan kadınlar uğurla· 
mışlardır. 

* l\feksikada vuku bulan son isyan, 
hükumeti mühim bir faaliyete geçir
miştir. Hükumet kuvvetleri kuman
danlarından General Jtivas arl..-adnş

larilc konuşurken görüliiyor. 

Çekoslovakya ordulan başkuınan· 
danı General Syro,·y son fiinlerin en 
bariz şahsiyetleri arasında idi. 

İspanya dahili harbinin aldı~ feci mahiyeti gö teren bu resim, Granol
lcrs kasaba ının tayyare boınbardımanından sonraki \'&ı:İyctini teshil edi
yor. Şehir çar~ısı bu hale gelmiş ve %00 kişi telef olmuı.;tur. 
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ERZINDE: SiLiFKE ORTAOKULUNDA : 

Manganez ve 
Krom Madeni 
Bulundu 
Dörtyol, (TAN) - Kazamıza bağlı 

ve tam teşkiiatlı Erzin nahiyesinde 
manganez ve krom madenleri bulun
duğu anlaşılmıştır: 

Dört binden fazla nüfusu olan Er
zin, 250 sene evvel, lsus harabeleri 
üzerinde kurulmuştur. Nahiye içinde 
hlia &)lakta duran kıymetli tarihi e· 
serler vardır. Suyu, havası gayet gü
zel ola!\ Erzinin bilhassa plajı, Flor
ya plajından çok güzeldir. Başbayış 
civanndaki kaplıcalan da pek meı
hur olup her yıl Çukurovanın dört 
köşesinden gelen hastalar orada şifa 

,. Silifke orta okulunda talebe arasında bir mando1in ve keman takımı 
tetkil edilmlttir. Belimde mektep mildilril ve muallimlerinden iki kiti ile 
talebeyi ıörilyonunuz. 

aramaktadırlar. KARAMANDA 
Nahiye içinde pamukçuluk ve hu- 1 

-----

bubat ekimi her sene artmakta, mey Orta Okul 
vacılığa ve bilhassa portakalcılığa 

büyük ehemmiyet verilmektedir. Sergisi Çok 
HENDEKTE: I 

Tapu Dairesi için 
Bina Lazım 

Hendek, {TAN) - Hükılmet bina
sında tapu dairesinin işgal etmekte 
olduğu yer, küçük bir odadır. Elliden 
fazla kocaman defter, dolaplar, masa
lar arasında iş sahiplerinin girip çık
ması ve takrir vermesi pek müşkül 
olmakta, bu hal, hem halkı ve hem de 
memurlan bunaltmaktadır. 

Tapu dairesinin münasip b!r yere 
nakli pek isabetli bir hareket olacak
tır. 

28 senedenberi kazamız tapu me
murluğunu yapmakta olan Murat, 
sıhhi vaziyetinden dolayı üç ay izin 
almış, yerine vekaleten Adspazann
dan Mustafa Ate§Oğlu gönderilmi~
ür. 

F,kJr Çeeakl•• 
fgln Temıll 

Muvaffak Oldu 
Karaman, (TAN)-Orta okulumuz 

talebesi tarafından vücude getirilen 
resim, elişi, nakış ve dikiş, tahiat ders 
lerine ait eserler sergisi bir hafta 
müddetle açılmış ve yüzlerce kişi ta
rafından zevkle gezilmiştir. 

Pazar Ruhsatiyesi 
Karaman, (TAN) - Lokanta, pas

tahane, kahvehane, birahane ve mi'i
masili umumi yerler, pazar gütl'leri 
açık kalabilmek için ruhsatiye har
cını ağır bulmakta, bu sebeple de ta
til yapmaktadırlar. 

Yeril halk, bilhassa hariçten veci

var köylerden gelenler, bu yüzden 

sıkıntı çekiyorlar. Belediyenin bu m~ 
seleyi nazarı dikkate alıp hır hal ça
resi bulması temenni edilmektedir. 

-<>-

MANYASTA: 

Yeni Panayır Yeri 

GlRESUNDA: 

Bir Kamyon 
Uçuruma 
Yuvarlandı 
Giresun, (TAN) - Şoför Hıfzım'l 

idaresindeki kamyon ş. Kar.ıhisar §O· 
sesi üzerinde, iki su ile Güçese ara
sında Taflan deresi virajını c!önerke11 
birdenbire bozulmuş ve uçruma doğ
ru gitmiye başlamıştır. Önüne gelen 
büyük bir ağaç kamyonu durdurmuş, 
feci akıbet böylece atlatılmı~tır. 

Kamyonda bulunan 3 kişi hafü su
rette yaralanmışlardır. 

Ormanda Yangın 
Giresun, {TAN)-Yavuı.: Kemal na 

hiyesinin Gengene köyü civarında bu 
lunan ve devlete ait olan Dalkan or
manında yangın çıkmıştır. Nahiy~ 

müdürü Rıza Okatın ve orman mu
hafaza teşkilatının seri tedbirleri sa
yesinde yalnız üç ağaç yanmıştır. 

Yangının, Mehmet Uçar Sezerin 
orman yanında evvelce açtığı tarla
da, gür~frr dallal'!,~akılm&\UlJ!n 
lJ tT]'e an aşnmıştır. 

TARSUSTA: Hendek, (TAN) -Ad'apazan halk
en temsil kolu memuplan buraya 
ı•lmltler, Hereke fakir çocuklar kam 
pı menfaatine merkez okulunda bir 
müsamere vermişlerdir. GencJer, •·t
taat illmı,, ve 11 Yaj kandili,: eserle
rini güzel bir tekilde temsil etmiı:
lerdir. Bılhaua Adapazan Sabih .. a 
okulu baş muallimi Zeki Tanık ve 
muallim Nebahat rollerinde çok mu
vaffak olmuşlardır. 

Beğenilmedi içme Suyu Getiriliyor 
Manyas (TAN)_ Hayvan panayı- Tarsus, (TAN) - İçme suyu tesi-

.. .: .. .. 1 satının ikmaline çalışılıyor. Ameli-
n dort gun surdükten sonra kapan-

0 
.. .. d k" b't k k yat numuz e ı sene ı ece ve a-

mıştır. sahamız temiz içme suyuna kavuşa-
Belediye, beş yüz seneye yakın za- caktır. Kadastro haritası tamamları-

DEMiRCiDE ı ·-----
Mnbalia Açlldı 

Demirci, (TAN) - Fenni mezbaha 
inşaatı bitmit ve açılma merasimi ya
pılmıştır. 

mandanberi kurulduğu yerden pana

yırı kaldırtmış ve bu sene ilk defa 

olarak kasabamıza yakın bir saha 

göstermiştir. 

Bu yer, ihtiyacı tamamlle karşıla

yamadıjından dışardan gel~nler ba
zı zorluklara uğramışlardır. Maama

fih, panayırda alış veriş çok hararetli 
ıeçmiştir. 

Madridde ~ı~lı, cesaretli blr hava esiyor, insanlar 
sokaklarda sukunetle geziyorlardı. Motosikletler oto 
mobiller, kumandanlarile beraber beşinci ord~nun 
ıubelerine girip çıkıyorlardı. Masaların üzerinde ken 
eli yaptığımız dinamit paketleri duruyordu. Bu dina
mitlerin tanklara karşı olan tesiri, kahraman gemici 
f'oll tarafından isbat edilmişti. Telefonlar durmadan 
işliyordu. 

mıştır. İmar planı tamamlanmak ü
zeredir. Namrun nahiyesinde üç yE-
ni köprü daha yapılacaktır. 

Binlerce liJan JafıtılJı 
Aydın (TAN)- Ziraat üretme bah 

çesinden bu yıl 22263 meyveli Vf! 

2021 meyvesiz fidan dağıtılmıştır. 

Beher fidan 2,5-20 kuruş arasında 

satılmıştır. 

KOCAELINDE : 

.Fakir Çocuklar 
için Bir Kamp 
Kuruluyor 
Hendek, (TAN) - Kocaeli kültür 

direktörlüğü geçen sene olduğu gibi 
bu sene de Hereke sahillerinde bir 
gençlik ve fakir çocuklar .kmtpı ku
racaktır. Gençlik. Kızılay kurumu
nun himayesinde bulunan bu çadırlı 
kamp, bir temmuzda başlıyacak ve 15 
ağustosta bitecektir .Kampa neşvüne
ma itibarile geri kalmış. Koc:ıeli ço
cuklan alınacaktır. Bunlardan her bi
rine ikişer kat elbise, çamaşır, deniz 
levazımı, havlu, diş macunu ve fır
çası verilmektedir. 

Kampın doktoru, eczanesi. reviri 
olacaktır. Çocuklar her }\aftA tartıla
caklar, günde iki defa deniz b&.nyosu 
yapacaklar ve dört defa yemc?k yiye
ceklerdir. 

Kampa gelen çocuklar, muayyen 
işler görmek mecburiyetindedir. 
Muhtelif gruplar için mesai ayrıl

mıştır. 

Her grup, yirmi çocuktan ıbaret o
lup bir grup başları ve mu.:ıllimleri 
vardır. 

Bu şartlar altında geçen l,~ aylık 
kamp hayatının çocuklarda s1hhi ve 
terbiyevi bakımlardan çok faydalı ta 
havvüller vücude getirdiği evvelki se 
nelerde görülmüştür. 
Kazamızdan bu sene bir hayli ço

cuk, kamptan istüade etmek ıstemek 
tedir. .. .... 

=----o-
BURSADA: 

Tehlikeli Olan 
Bin Kadar Ev 
Yıktırılacak 
Bursa, (TAN) - İçinde oturanla
-...weftft• te'h1tke teftı:ft eden ma-

ili inhidam binaların tesbitine ve he
men yıktırlmasına başlanılmıştır. A
lakadar belediye fen memuru son ye
di ay içinde böyle 18 ev tesbit etmiş
tir. 

Şehrimizde tamire muhtaç ve yık
tınlması icap edecek binalann bini 
geçeceği zannedilmektedir. 

Tütün Ekimi Baıladı 
Bursa, (TAN) -Geçen seneki mah 

sullerini tamamile ellerinden çıkar
mış bulunan tütün ziraatçileri yeni 
ekime başlamışlardır. Son günlerin 
çok sıcak geçmesi ve topraklarda 
nem kalmaması, bilhassa ıu verilme
si mümkün olmıyan tarlalarda eki
mi hayli güçleştirmektedir. 

Tütün ekicileri, bereketli bir ya:
muru dört gözle beklemektedirler. 

ispanya Harbi 
Ne vakit bitecek 

(Bal' 5 incide) 
serköprüleri olmuştu. Hükumetçi -
lerin bu u.zun ve kanlı taa:-ruzlar
dan maksatları Barcelonaya ve ci
vanndaki şehirlerle fabrikalara e
lektrik veren merkezleri tekrar zap 

tetmek ve Frankocuların solcena

hını, Barcelona - Touluse demiryo

lundan mümkün mertebe uzülat
tırmak için, geriye atmaktı. Fakat 
bunun her ikisi olmadıktac başka 

Barselon mıntakasındaki hükumet 

ordusu çok kuvvet sarf ve ka:vbet
miştir ki, bu onun için çok tehli -

keli olabilir. Çünkü burası başlı 

başına kalmış dar bir mıntlıkadır: 
ölen ve yaralanan insanlarıu yer
lerini doldurmak ancak mahdut bir 
surette olabileceği gibi Madrid böl

gesinden de buraya insan ve kıta

ca bir yardım imkanı, z.ıten çok

tan kalmamıştır 

T eruel - Deniz mıntak1t5tnda 
ki son muharebe va~iyetini 

krokide gösterdik. BuradA F:-ınko
cular mütemadi surette. fakat çok 
büyük fedakarlıklar ve zehmetler 
mukabili ve pek yavaı olarak, iler
liyorlar; gayeleri, Castellon de lA 
Plana ile Valenciayı almaktır; an-

cak bunlar slınsa da harp b:tmez .. 
Fakat, Frankocular Castellon de la 
Plana'yı almakla TerueJ . Deniz 
cephelerini pek kısaltmış VP. Mija
kes suyuna istinat ettirmiş olacaklar 
dır. Valcnciayı da alabilirlerse, ki 
Teruel cenubundan bu istikamette 
yürümek şimdi oldukça kolaylaş -
mıştır, hükumetçiler Madrid - Gua 
dalajara mıntakasında büyük bir 
torbanın içine girmiş bir vaziyete 
gelebilirler. 

İspanya çok dağlÜt oldu~ı için 

yapılan yarma ve çevirmelerin 

tesiri mahdut ve mıntakavi kalı -

yor ve onun u;in hiçbir taraf, bir 
meydan muharebesinde, diğer tara 
fın ordusunu imhaya imkan bula -

mı~r. 'bu .. ı... lpn7~t 
herhangi bir harika zuhur etmezse, 
böylelikle daha iyi u.zıyabilecektir. 
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(Hikayeden Mabaat) 

Ehemmiyetli 
Bir Mektup 

(Başı fi ıncıda) 
- Bu havada ayı bile ınınden 

çıkmaz, dedi. 
Salonun başka bir köşesinde Mös 

yö Martin - Dupuy bir arkadaşile 
beraber bir oyuna dalmıştı. Bu sı 
rada salona metrdotel girerek ağır 
bir sesle: 

- Müvezzi geldi... Bu havada bi 
le yola çıkmış ... Bereketv:.rsın ki, 
dördüncü kattan birisi. yolda bir ka 
rartı görmı.is .. Dört kişi yola çıkar
dık. Müvezzi yolda düşüp l>ayıl -
mış. Rom içırildi. Elbiseler ni de
ğiştirdik .. Fakat zavallı ad:ımcağı
zın elleri donmuş .. Çantasuıda bir 
tek mektup var. O da Mösyö Mar
tin-Dupuy'a .. 

Bunu işiten Mösyö Martin atıl

dı : 

- Mektup mu!.. Buraya hana hiç 
kimse mektup yollamıyaca1<tı .. 

Mösyö Martin mektubu alıp aç
tı. Zarfın içinden makineyle yazıl
mış bir kağıt çıktı: 

"Yazılı numuneyi dokuz defa 
kopye ederek, zincirin hcı lkasını 

kesmeden dokuz muhtelif şahsa 

yollayın! Şayet bunu yapmazsanız 
dokuz hafta sonra büyük bir fela
kete uğrarsınız .... ,, 

Mösyö Martin kağıdı attı. Ve sı
ra bende değil miydi diyerek oyu
na başlarken şöyle mırıldandı: 

- Budala! Bak neyle ben! oyu
numdan alıkoydular. 

Fatih sulh hukuk mahkemesin· 
den: Salibin ikametgahı meçhul Ha· 
san Lutfi aleyhine açtığı izalei şüyıı 
davasının muayyen bulunduğu 10-6· 
938 tarihinde ilanen yapılan tebligıı· 
ta rağmen gelmemiş olduğundan gı· 
yaben muhakeme icrasına ve !şbu gı
yap kararının 15 gün müddetle na· 
nen tebliğine ve muhakemenın 4-':· 
938 saat 11, talikine karar verilmiŞ 
olduğundan bermucibi karar yevm ve 
saati mezkurda mahkemeye gelmedi 
ği ve gıyap kararına müddeti kanu
niyesi zarfında itir,az etmediği;;takdir
de davanın gıyaben bakılc:ca~ te. 
liğ mıkamına kaim olmak üzere llan 
olunur. 

Kültür Bakanlıijından: 
Harf inkılabımızın onuncu yıldönümü dolayısile Kültilr Bakanlığı tara-.. ,, 

fından Ankarada açılması kararlaşan "On Yıllık Türk Neşriyat Serg~ı 
ve bu sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşülmek uze 
re her türlü neıir müesseselerimizin birer slahiyetli mümessillerini 16 
Haziran 1938 Perşembe günü saat on beşte Basma Yazı ve Resmiler! 
Derleme Direktörlüğünde bulundurmaları rica olunur. (1776) (3506) 

Arazöz Motopomp ve Kamyon Mlbayaa ll&nı 
Bursa Belediyesinden ~ 

Bursa Belediyesi tarafından bir İtfaiye arazözü, bir Motopomp ve tr 
mizlik işleri için de bir kamyon satın alınacaktır. 

Satıcılar; verebilecekleri makinalann Fenni ve Hususi ve mali şart" 
larını ve kataloğlannı Haziran sonuna kadar Bursa Belediye Reisliğin8 

göndermeleri ilim olunur. (3241> 

Düşmanın bataryalarının, Alman ve Italyan tayyare 
lerinin ağır hücumu karşısında, cephe hatlarında si
llıhsız, kırk sekiz saat beklemek. Beşinci ordunun mer 
kezlerinde bütün suallere, protestolara, ayni kelime
l~rle cevap v"~riyorlardı: 

- Kırk sekiz saat bekleylni2 

Toledo sokağının geniş meydanlarında, bombalar 
altında gezenlere, cephedeki vaziyetin böyl'! olduğu
nu royledikleri zaman kimse aldırış etmiyor; 
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Madridi kurtaracak olan harp teçhizatının. çamur 
lu yollardan, geçmesi müşkül, tren hatlarınct:ln gele
ceğini ve gecikeceğini zannediyorduk. Bunlar geldiği 
zaman bunlan iyi muhafaza etmeyi, birimiz yarala· 
nırsak, tüfeğimizi arkadaşlanmızdan birınin kolay
lıkJa alabileceği bir yere atmayı tasarlıyorduk. - Eger !ki güne kadar bunları piıskürturse'k, her 

f'!Y kurtulur 
Dıyorlardı. 

Gönilllülerin birçoğu, evlerindeki biiyük e! bıçak
larını kemerlerine yerleştirmişlerdi. Bütün silahları 
bunlardan ibaretti. Almanyanın, İtalyanın en mü -
kemmel sllah1anna karşı, bu bıçaklarla gidiyorlardı. 
.. Eğer iki güne kadar bunlan püskürtürsek,, .. Yüzle
rinde ~1içbir :şmizaz yoktu. Her iş basit, k.ıti, ve tabii 
bir şekilde yapılıyordu. Silahsız cepheye giden ışçi de 
yıkılan köprüyü tamir eden dülger de, sivil l'ııhunu 

muhafaza ediyordu. Muntazam bir orduda adet olan 
şiddet bunlarda yoktu. Her şey, bliım dahi basit ve 
tabii idi. Herkes sivil hayatta gibi kendi memb:ılarına 
dayanıyordu. Harp herkesin hususi bir işi o:muştu. 

Siperleri icu:-mak için, sanatkarlar kendi evlerlr.&i kur
maktan :-iyade alaka gösterdiler .. Cebinde J>l!rası o
lanlar, sigara alır gibi dükklnlardan Madrit haritala-
rı alıyorlar, müdafaayı teşkilatlandınyorlardı. Top • 
lar, evlerin ramlarını sarsarken genç kuma:ıdan Cas
tro haritaya eğilmiş kırmızı ve mavi kalemle sokak
lan, hücum ve müdafaa hatlarını çiziyordu. 

- Oliveira ne eeyor? 
Oliveira Toledo köprüsündeki milislerin kumanda

nıydı. 

- Dilşman tanklan Carabanchel'den nehri? doğru 

- Galan, Casa de Campo'ya vardı mi! 
--- Evet, dört büyük piyade alayı oradıı b!ze hQ-

cum ediyorlar. 
- Ya Üniversite şehri ne alemde? 
- Fakat Casa de Velazquez buraya çok yakındır. 

.. - Bizden Casa de Velazquez'i aldılar gibi görü
nuyor. 

Bu rnuhavereyi filphe dolu bir sükut takip etti. 
Gampesino, adamlarile beraber Boadilla'ya gidiyor-
du. Makineli tüfek istedi, fakat mevcudu kalmadıjı 
için kapıyı şiddetle vurarak çıktı gitti. 
Topl~r dışarda müthiş uğultularla gürlüyordu. Cas 

ko harıtaya eğilmiı, enstitüde imtihan hazırlığı yapı
yormuş gibi sükunetle çalışıyordu, her zamanki gibi 
madeni :;esile: 

- Eğer kırk sekiz saat içinde hepimlz topraja ae
rilmezsek, Madrid kurtulmuştur. Dedi. 

Campesino acele geriye döndü, çizmelerini takır
datarak yürüyordu. Üzerinde Cengiz han aubaylan. 
:ımı giyebileceği bir pelerin vardı. Köfede duran iki 
makineli tüfeği gösterdi. 

- Bunlann burada ne i§I var? Dedi. 
Şiddetle kapanan kapının gürültüsü oc:ladıı hl1l 9ln 

lıyordu. Büyiik gözleri yan yumuşak, yan vahfl par
lıyor, geniş yüzlü kuvvetli bir adamın bütOn hatlannı 

taşıyordu. 

- Bu makineli tüfeklerden birini bana verecek 
m:siniz? 

· • msen!.n cevab vermedi ni örünce tüfekler-

den birini aldı. gitti. Kapıdan henüz çıkıyordu ki, ar
kasından biri seslendi, Gampesino komik bir hiddet-
le geri döndü. 

- Bayım, tüfeji elinizden alacak değiliz, dedi. Bu
nu bırakın, bozuktur, ötekisini alın. 

Gampesino tüfeği kamyona götürdü, şofö .. üne ver
.iikten sonra tekrar geldi, bize dramatik bir selam 
verdikten sonra ayrıldı. 

İki saat evvel geldiği mıntakasına gitti. Her gün 
tanklann, zırhlı otomobillerin, Alman yıldırım tabur 
Iarının üc dört mekanik hücumunu püskürtiiyorlardı. 
Kahramanlık. Gampesinonun sakalı gibi kar::ılcterinin 
bir parçası olduğu için, harbe de, bir çocuğun oyuna 
sarılması" gibi hırsla sarılıyordu. Gampesino bizim 
harp tarihimizin tipik bir hatırası olacaktır 

Telefonda en heyecanlı muhavereler, miin:ıkaşa -
lar geçiyordu: 

- İki bin adam mı? Evet, muhakkak. Fakat tek 
bir tüfek tıönderemeyi7 

- Bu nasıl olur? 

- Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Size kiğıt ü-
zerine lstediğınlz kadar tüfek resmi çizebilirım. 

Muhavere daima ayni cümle ile bitiyordu: 

- Kırk sekiz saat bekleyiniz. 
Meseleyi halledecek bafka çare olmadığı tçln işi 

alaya bojuyorlardı: 
- Bbe O. K. top alacak. Frankoya da aiparif ve

reblllniniz. 

Sanatkar, amele, memur, alayları boş sok ıklard!ln 
geçiyor, harp hatlanna doğru gidiyorlardı. Fakat 
hepsinin elleri boştu. Hepsi dıvar kenarlarına süni· 
nerek ılerliyorlardı. Sokaklar boş, fakat evJer do -
luydu. Bir ev~n damına bir bomba düştüğünrlen hi
raz sonra, bir işçi kadının evin penceresini açıp kurut 
mak üzere bir çarşafı gerdiği görülüyordu Tayyare· 
ler bombalarmı hedef aramadan atıyorlardı Bazan 

dört beş katJı bir binaya düşen bomba büttin katları 
geçerek patlıyor, binayı yıkıp duvarlarını kiıtı.ipha 
ne raflan halinde bırakıyordu. Her evin y1kıhşınd1 
ü~ dört aile bırden mahvoluyordu. Bütün bu felaket 
gürültüleri içinde, semanın yükseklerinde uçan tay-
yarelere yumruklann sıkıldığı görülüyordu Her ~iı'l 
çocuk cen11ze alaylan geçerken biz Madridi K:ırtar 
rruya ı;alışıyorduk. Madrid zulmün, şiddetin karşısın 
da yeni bir ruh, kahramanlığının sadeliğinı taşıyan 
bir ruh ı:österiyordu. 

Yıkılmış bir evin harabesi üstünde, genç bir milis 
ihtiyar bir arkadaşa soruyordu: 

- Zaferden niçin bu kadar eminsiniz? Si7e göre 
zafer, biz hiçbir şey yapmasak dahi kendiliğ nden ge
lecektir. 

ihtiyar adam elile, seydeler üzerinde hastahane a• 

rabalanna ta.sınan yarahlan gösterdi: 
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Heyet Ayın 20 
sınde Almanyaya 
Hareket Ediyor 

~························ • 

' 

GÜNLÜK 
PiYASA 

ecit, Muradın Doğuşunu 
amamda Haber Almıştı 

Müddeti bitmek üzere bulunan Tür j 
kiye - Almanya ticaret anlaşması için 
Berline gidecek heyetimiz bu ayın • 
yirmisinde şehrimizden hareket ede- ' 

Ziraat Bankası dlin yalnız y{\z el
li bin kilo yumuşak buğday satmış ve 
kilosunu 5.28 kuruştan vermiştir. 

Tüccar namına satılan yumuşaklar 30 
bin kilodur. Fiyatları 5.32 - 5.35 kuru1' 
arasındadır. PolaUı buğdaylarından 

45 bin kilo yumuşnk buğday 6.10 • 
6.34 kuruş arasında verilmiştir. 

* cektir. Heyet bir iki güne kadar An- Diyarbakır, Urfa, Samsun, Polatlı 

karadan şehrimize gelecek, Ticaret o- ve Karabigıı havolisinin sert buğday. 
dasile Türkofiste iki toplantı yapıla- lanndan 45 bin kilo 5.30 - 5.35 ku

ruştan ve 66 bin kilo 6 - 6.10 kuruş 
cakhr. Toplantıya ithalatçı ve ihracat arasında sablmıştır. 
çı tacirlerden Almanya ile iş yapan- J * 

~~ Muradım .. Ah benim talihsiz 
~ğ dırn .. sakın üzülme ... Anacığın 
ltı Oldukça, seni hiç bir şeyden 
<ı.hrurn komaz. 

&~İYe, Murat Efendinin boynuna 
eıı la.tak onu teselliye başlamıştı. 
'ceİ tıurat Efendinin validesi, (Şev 

2a Kadın) idi. 

1'AL1HSJZ MURAT 

Murat Efendi, 1256 senesi ey
% lul ayının 21 inci salı günü 
~ahı 'alaturka) saat ikide, Beşik-
l!~arayında dünyaya gelmişti. 

'tlt·ır buçuk sene evvel henüz on 
~ 12 Yaşında iken Osmanlı tahtı -
, Çtkrnış olan genç Sultan Mecit, 
~~~ada doğacak olan bu çocuğu 
·~ bir sevinçle beklemekte idi. 
"t'VCUğun erkek mi, kız mı ola -
~: tabü - bilinmiyordu. Sultan 
il' ıt, büyük bir arzu ve iştiyak ile 

erkek çocuk istiyor; 
' İnşallah, Cenabıhak muradı
ihsan eder. 

l)iYordu. 

~ihayet çocuk, erkek doğmuştu. 
~•ar ağası, genç hükümdara müj 

t,, "'errnek için, Hünkar dairesine 
~tl'nuştu. Ve Sultan Mecidi, ha -
~da bulmuştu. 

~~adişah, bu müjdeye son derece 

1
3e~nmişti. Kızlar ağasına der
~ hır şey ihsan etmek istemişti. 
~at o anda, beline sarılmış olan 
~ bir peştemal ile, ayaklarında 
tasmalan elmas işlemeli nalın

~~rı başka hiçbir şeye malik de-
1. 

Sultan Mecit, buna pek çok te
lif etrniş; kızlar ağasına: 

;--vah, vah Lala ... Şu anda sana f Y verecek vaziyette değilim 
~~ e ~ana bu saadet haberini ver 
~ ~ içın biraz daha bekleseydin. 
: arım ki; evladım, sıkıntılı bir 
at geçirecek. 

{)emişti. 
~~hadise, o zamanın meşhur mü 
't 1?'1lerinin nazarı dikkatini cel 

l'rıışıi, Galatadaki Arap camisi
~ ~uvakkiti Bahir Efendi, Ne -
~ aba, Mehmet Rıza hoca gibi 
~rı.;Çe üstatları derhal kalemlere 
\~ lllışlar .. Genç padişahın o ka
~1 d:rin bir arzu ve iştiyak ile bek 
~~ ilk şehzadesinin yıldızına ba!<: 
~: r .. Şu (ahkamı) çıkarmışlar-

~hzadenin doğduğu saatte .. 
" el ' eset burcunda vaki olmuş
~~ a .. o anda tahavvülatı kamer, 
~ 11 burcuna intikal ettiğinden .. 
'~t, tülü ömür ile muammer o· 
l\ıı" ise de; baht ve talii yar ol -

Jacak ) 't ... 
t.. •b··d. ~ ~ 11 

• ır ki bu (istihraç) tan, Sul 
ecıt haberdar değildi. Çünkü; 

~~~ok şükür .. Cenabıhak, mura 
b· ihsan efü. 

t ~~e, adını (Murat) tesmiye etti
~~ b Zade hakkında böyle bir şey
~ ces ahsetmiye, sarayda hiç kim
~rab aret edemezdi. Böyle olmakla 
~e ~r Sultan Mecit, meçhul bir 

nsliiıı apılarak o kadar sevdiği ve 
~llra~ titrediği oğluna (talihsb: 

1-taı~tn)_ demeyi itiyat etmişti. 
~i~ltı· Ukı görünüşe nazaran mi -
' ~ dUı <:Murat Efendi). hiç şüphe· 
~lı idı rıyanın en bahtiyar bir çocu
~t ... :Padisahın ve Halüenin ilk 

lırı evıad ) 1 • b den ı o mak ık bal ve saade. 
lı- ltıı.ı~aa~a. tabiat ta ona ayrıca 

~ı.ı~f.!llir.~arıyet ihsan etmişti. O da, 
o 61 idi. 

r İar·h 
'sırıda 1 te; Osmanlı hanedanı a-
~~1.ılt ' bu kadar güzel ve cazip bir 
°11\-bda lllevcut değildi. Ayni za • 
~e~ d ' Zekası da dikkati celbede
Ç(llt ~~t'eeede keskindi. Bu da kü -
~?ertırtt~deye ayrıca bir kıymet ve 
il etrn ket atfedilmesine sebep teş 

e te idi. . 

Sultan Mecit, her gün biraz 
daha artan bir muhobbetle 

oğlunu seviyor; onun istikbali hak
kında büyük ümitler besliyordu. 

Hünkar sevgili oğlunu iyi yetiş
tirmiye karar vermişti. Henüz altı, 
yedi yaşlarında iken onun ılk tah
sil ve terbiyesine (Ferit Efendi) is
minde bir zat ile, (Gerdan kıran Ö- ' 
mer Efendi) yi tayin etmişti. 

Çirkinliği ile maruf olan Ferit 
Efendi, o tarihte Osmanlı kitabet ve 
edebiyatında üstatlıkla iştihar et -
mişti. Gerdan kıran Ömer Efendl 
ise; (Ülema) denilen sarıklı züm
resi arasında , ilminin kudreti, ah

lakının ciddiyeti, ve bilhassa za. 
rafet ve nezaketi ile temayiiz eyle
mişti. 

Bu iki zat, on yaşlarına kadar 
Murat Efendiyi güzelce okutmuş -
lar, yazdırmışlar; oldukça pişirmiş
lerdi. 

Artık, tahsil derecesinin yüksel
tilmesi icap etmişti. .. Evvela şeh· 
zadeye arap l:sanmın usul ve kava 
idini öğretmek için (Şeyh Hafız F.
fendi) seçilmiş; sonra da, riyaziye 
dersleri için erkfmiharp kaymakam 
larından Mustafa Saffet Bey intı -
hap edilmiştL 

Murat Efendinin bu tahsil dev
resi de, on dort yaşına kadar de -
vam etmişti. O zaman sıra, şehza
denin Fransızca öğrenmesine gel -
mişti. Bunu öğretmek vazifesi de 
evvela (Ethem Paşa) ya, sonra d:ı, 
(Mösyö Garde) isminde bir Fran
sıza verilmişti. 

Bu arada. Efendinin musikfri de 

ihmal edilmemişti. Esasen iyi bir 

musiki istidadına. malik olan Pren 

sin hocalığını: evvela - o devrin 

meşhur musiki üstatlarından - (Gu

vatelli), sonra da (Lombardi) is -

rninde iki İtalyan deruh•e etmişti. 

(EFENDİ) NIN, O ÇAGDAKI 
HUSUSİYETLERi 

Arada iki yaş farkı olan şeh
zade Hamit Efenrii de, bü

yük biraderi Murat Efendi ile tah
sile devam etmekteydi. 

Hamit Efendi, Murat Efendiden 
daha keskin bir z<:ka ve dikkate ma 
lik olmakla beraber, onun kadar 
tahsile hevesli değildi. Sol'lra, bu 
iki kardeşin, heves ve istıd~tlan a· 
rasında da bııriz bir fark mevcut 
idi. 

Murat Efendi; lisan ve edebiyatı 

seviyordu. Hamıt Efendi, bunlar -

dan hoşlanmıyordu. 

Murat Efendi, riyaziyeden ve bil 
hassa hendeseden, büyük bir zevk 
alıyordu. Hamit Efendi ise, tabia
tin tetkiklerinden, üzerinde uzun 
zaman durulmıya ihtiyaç göster· 
miyen bahisleri tercih ediyordu. 

Musikide, Abdülhamit Efendi bi 
raderine faik görünüyordu. Ondan 
daha iyi hissediyor .. piyanoda, ho
calarının ciddi takdirlerini celbede 

lar çağırılacaktır. Tacirlerle yapıla-

1 
Tavşancıldan gönderll<'n on lx>ş btn 

cak görüşmelerle geçen yılın tecrübe kilo arpa 4.21 kuru~tan, Samsun malı 
lerine dayanan yeni esaslar tesbit e- elli bin kilo arpa kilosu 4.lfl kuruş. 

tan Bandırma sarı mısırlartndan çu
dilecektir. Konterrjan listelerinde ' vallı 6500 kilo 4.32.S kuru~tan sa-
Türk mallarına az veya çok mikdar tılmıştır. 

tesbiti, mahsullerimizin rekoltesine • * göre tanzim edilmiş olacaktır. Piya- ,. Bir miktar kabuklu ceviz kilosu 

larımızdaki bazı firmaların gelişi gü
zel Alman ithalat bürolarile anlaşma •• 
lar yapmasına ve diğer orta ve küçük 
derecede firmalann rekabet karşısın 
da zarar görmemeleri için, ithalat ve 

10 kuruştan, Dabak malı keçi kılı 32 
kuruştnn, kasap başı yapakları 45-52 
kuruş arnsındn beyru: peynirler 31.37. 
33.13 ve kalicrl<'l' 56 - 63 kuruş ara
sında müşteri bulmuştur . ............................... 

1 ihracat yapabilmelerine imkan vere- iTHALAT •• 
ı bilecek şekiller hazırlanacaktır. Bu 
1 sene Almanyaya ihraact yapanların 
mahdut firmalara inhisar ettiğini göz 
önüne alan İktısat Vekaleti bilhassa 
bu nokta üzerinde çok hassas davran 

cek kadar istidat ve maharet göste
riyordu. 

1 
mayı kabul etmiştir. Heyetimiz Berli 
ne giderken icap ederse bazı maruf 
tacirlerimizi beraberinde götürecek 

Bazı lbtidai 
Maddeler Takas
sıs Getirilecek 

Hamit E!endi, alafranga musiki 
yi seviyordu. Murat Efendi ise, a
lafrangayı sevmekle beraber, ala -
turka musikiye daha fazla ehem -
miyet veriyordu. Hatta bazan, tı!ak 
tefek şarkılar bile besteliyordu. 

veya kendilerini sonra Berline davet 
edecektir. 1 11 ı 

BANKALARDA : 

Ziraat Bankasının 

Yeni Şubesi 

Hükumet evvelce neşrettiği bir ka 

rarname ile serbest dövizle mal geti

rilen memleketlerden Türkiyeye it

hal edilecek pamuk ipliği, jüt ve jfü. 

mensucat
4
, çuval, kauçuk, kebrako gi

bi madlelerin takas suretile ithali ka

bul edilmişti. İktısat Vekaleti yeni 

bir kararla Mısır ve Filistinden geti
Gala tada bulunan Ziraat Bankası, 

rilecek bu gibi iptidai maddelerin ta
İstanbul semtinin tüccarile diğer ala-

Murat Efendi yirmi yaşına geldi 
ği zaman, artık fransızcasını bir 
hayli ilerletmişti. Pek ince ve yük
sek yazılmış olmıyan edebi eserle
ri, okuyup anlıyacak hale gelmiş
ti. Fakat gariptir ki, bir türlü ko
nuşmayı beceremiyor; fransızca ke 
limeleri talfıffuz etmekte bir hayli 
müşkülat çekiyordu. 

kassız olarak yurdumuza ithalini ka-
kadarlara kolaylık olmak üzere Emin-
.. ·· d 1 bir b k bul etmiştir. Bu gibi maddelerin mem 

İki kardeş arasındaki bariz fark 
ları tetkik ederken, şu noktalara da 
ehemmiyet vermek icap eder. 

Hamit Efendi, son derecede kuv 
vetli bir hafızaya ve çok süratli bir 
intikal hassasına malikti. Murat E
fendi ise, unutkandı. Ve karışık 

meseleleri, çarçabuk kavrıy.ımazdı. 
(Devamı var) 

onun e yen şu e açmaya arar 
· t' y · b T h · k lekete ithali halinde bunların bedel-

vermış ır. enı şu e a mıs so a· 
ğı yanındaki Banka ardiyesine yakın leri Türkiyeden bu memleketlere ih· 
olacaktır. Bu şube bütün Banka mu- raç edilecek malların yekfın döviz 
amelelerini yapacaktır. Ziraat Banka kıymetinden yüzde sekseni ile öde. 
sı İstanbulda iken tüccarımızın mua necektir. Ödeme işi Merkez Bankasın 
meleleri kolayıkla yapılmakta idi. ca yapılacaktır. 
Banka Galataya naklettikten sonra Merkez Bankasında bu muamele
diğer bankalar bu vaziyetten istüade ler için disponibilite bulunduğu müd 

etmişlerdir. Ziraat Bankasının şube detçe muameleler kolayca yapılacak
açmak yolundaki kararını piyasamız 
çok iyi karşılamıştır. 

tır. Ancak bankanın usulü mucbin

ce tediyat sıraya tabi tutulacaktır. 

Takas komisyonu bu mesele etrafın

da bir toplantı yaparak alakadar tüc

carlara lazım gelen malumatı vermiş 

ve İktısat Vekaletinin tamimini ken

dilerine izah etmiştir. 

YA, ÖTEKi YAŞ? B ORSA 
Kız çocuğunun kaç yaşında bolü 

ga ereceğini önceden kestirmke ka 
bil değil. Acaba kadınlığın en acıklı 
zamanı olan öteki yaşını, kaç ya
şında hararetli mevsiminden çıka
rak sonbaharına gireceğini önceden 
kestirmek mümkün nıüdi.ir? 

Aşağı, yukarı ııayılara kanaat ge
tirenler onun için de vasati bir yaş 
söylerler. O ''asati yaşı burada tek
rar etmiyeceğim. Zaten, en doğrn 
söz, onun da kesim bir yaşı yoktur. 

Eskiden hekimler. bir kız ne ka
dar erken kendini bilirııe sonbaha
ra da o kadar erken girer. derlerdi 
ve böyle söylemekle hayatta en bü 
yük kuvet olan aşkın kudr,•tini an
lı:vamadıklarını gösterirlerdi. Bir 
k;za erkenden anne olahilmiye im -
kan veren o kuvvet, kızı kadın ve 
anne olduktan sonra da unutmaz, 
onun sonbaharını da geciktirir. Şim 
diki miitchass1ı1 hekimlerin fikri bu 
dur, erken kendini gören kı7.ln son 
bahara girmesi daha ziyade geci -
kir ... Hemen ilave edeyim ,ki, çok 
çocuk doğuran kadınlar doğurmak 
kudretinde daha uzun zaman de • 
vam ederler. 

Zaten ~ocuk doğurabilmek kud -
retinin öteki yaştan sonra devam et· 
tiğine de misaller vardır. Kesildik
ten iki yıl, üç yıl, altı yıl bile. sonra 
çocuk doğuranlar görülmüştür. 

Sonbahara girdikten sonra yeni
den anne olabilmek bir kadına her 
acıyı unutturacak pek zevkli bir 
duygu olmakla beraber bunlar, ta
bii, pek müstesnadır. 

Fakat, altmış, yetmi~. hatta sek· 
sen yaşına kadar sonbahara girm!
yen kadınların sayısı erkenden gir
miş olanlardan ziyadedir. Onun içitt 
öteki yaşın mutlaka erken gelece
iini düşünerek kendini üzmiye, da 

ha erkenden keı1erlenmiye hiç lü -
zum yoktur. 
Erken kesilenlerin sayısı -biraz ön-

ce de söylediğim gibi- geç ke§ilenler 
den daha azdır. Onların da en çoğu 
vücutlarının bir tarafında hastalık 
bulunanlardır. Belli başlı bir has • 
tahğa tutulmadan otuz, otuz beş ya 
şında kesilenler de bulunmakla be
raber pek, pek azdır. Geç başhyan 
ların erken kesilmiye istidadı daha 
ziyade olur., 

Umumi sağlık tedbirlerine riayet 
etmenin, sonbahar mevsimini ge -
ciktirmiye büyiik tesiri olur. Ayni 
iklimde, ayni şehirde yaşayan ka • 
danlardan rahat ve temiz yaı:ıyan -
lar daha geç kesilirler. Bu işte so
yun tesiri yok gibidir. Annesi er -
ken keıdldiği halde, kızının daha geç 
kesildiğine misaller ı;:oktur. 

Vaktile, bir kadının asıl kadın
lık hayatını otuz yıl sayarlardı: On 
beşinden kırk beşine kadar. Halbu 
ki tetkikler ilerledikce bu hesabın 
yanlış olduğu ıneyda~a çıkmıştır. 
Şimdi asıl kadınlık hayati en az, 
üç. kere on iki yıl sayılır. ilk on iki 
yıl gençlik devri, bu devirde kadın 
az doğurur, ikinci on iki yıl sık sık 
anne olmak devri. Ondan ı.onraki 
on iki yılda çocukların sayısı yine 
azalır. Ortadaki on iki yılda çok do 
ğuranların üçüncü devirled on iki 
yıldan daha uzun olur. 

Tahiatin kadınlığa karşı gösterdi 
ği haksızlığı gidermek, kadınlık ha 
yatını da erkeklerinki gibi devam 
ettirmek için uğraşan birçok hekim 
ler vardır. Onların çalışmalarının 
- hem de yakında - netice verece
ğinden ümit kesmemek lazımdu. 
Genı;:liği geri getirme-k kahil olmıı 
sa da kadınlığı erkeklere - her cihet 
ten - müsavi kılmak belki mümkün 
olacaktır. 
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ÇEKLER 

Açıl11 

Londra 6.23 

Nevyork 125.3925 
Parls 3.4925 
Milano 6.6025 
Cenevre 28.6975 
Amstcrd. 69.5175 
Bcrlin 50.5425 
Brüksel 21.2975 
Atına 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prag 4.3675 
Madrid 7.5975 
Varşova 23.725 
Budape~tc 24.87 

Bükreş 0.9375 
Bclgrad 2.86 
Yok ohama 36.2925 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.705 
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Q. 

Mark ı::ı 
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CD 

'C 

Pengo :ı .. 
Ley o 

aı 
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\,. 
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6.23 

125.75 
3.4925 
6.6025 

28.6975 
69.5175 
50.5425 

21.2975 
1.14 
1.5375 
4.3675 
7.5975 

23.725 
24.87 

0.937:> 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.705 

Satı:t 

J 

İHRACAT: 

Yumurtaları mız 
iyi Bir Mevki 
Kazandı 
İktısat Vckô.leti, yumurta ihracı ~ı

rasında kontrolörlerin ihracine mü
saade etmedikleri yumurtalar hak· 
kında alakadar dairenin gönderdiği 
raporu muvafık bulmuştur. Tiıccann 
bu yoldaki şikayetleri de haksız gö
rülmüştür. Vekalet yumurta ihracı
nın tanzimi ve rakip memleketlerin 
propagandalarına uğramamak ıçin a
lınan tedbirlerin dış piyasalarda de:-· 
hal tesirlerini gördüğü için yumurta 
nizamnamesinin müsamahasız olarak 
tatvikine kıymet vermektedir. Kon
trol işlerinde çok hassas davranılma
sı ve nizamname hükümlerinde ısrar 
edilmesi sayesinde evvelce yüklen
meden, geri çevrilen yumurtaların 

tekrar elden geçirildikten sonra yük
lenmesine müsaade edilmiştir. Ala· 
kadar makamlar yumurta nizamna· 
mesinin hükümlerini ve boy. kalite 
nisbetini muhtelü yumurta ihraç e
den memleketlerin nizamnamelerine 
nazaran tacirlerimize daha müsait bir 
vaziyette bulmaktadırlar. 

Dış piyasalardan gelen haberlere 
göre, bilhassa İtalya, Almanya ve Yu 
nanistana gönderilen standatdlı yu
murtalarımızın bu piyasalard:t iyi bi
rer mevki kazandığı anlaşılmakta

dır. 

Geçen sene ihraç edilen cıtandartsız 
yumurtalar 7754 sandık olduğu hal
de, bu sene bu miktar bir mislinden 
fazlaya çıkmış ve 16776 sand·~ı bul
muştur. Bu rakamlar ihracatın arttı
ğını göstermektedir. 

DERiCiLiK: 

iç Piyasada 
Gevşeklik 
Görülüyor 
Yapak piyasalan son günlerdi! gev

şemiştir. Sovyetlerin piyasamızdan 

yapak alacakları haberi teeyyüt et
memiştir. Ancak Sovyetler hesabına 
tiftik almak için görüşmelere devam 
edilmektedir. Son günlerde, koyun. 
derilerinin de ihracatı azalmıştır. De 
riler üzerinde geçen işler bir ay ev
veline nazaran daha gevşektir. Kali
te ve menşelerine göre 80 • 100 kilo
luk balyalardaki derilerin çifti 130 -
150 kuruş arasında satılmakt<ıdır. Ke 
çi ve oğlak, kuzu, sığır derileri üze
rinde de canlı işler olmamışttr. İz
mir piyasasında da deri satışları pek 
canlı değildir. Yalnız işlenmiş keçi 
derileri, meşin ve sahtiyan için yerli 
satışlar olmaktadır. 

Mevsim itibarile değirmenlerde 

çavdar oğütülmesi azalmıştır. Sıcak
larda isteniletn çavdar harmanı yapı· 
lamadığından çavdar satışları azal
mıştır. İhracatlık çavdarın da nran1l
maması yüzünden çavdar fiyatları 3-4 
para kadar düşmüştür. 

BORSALARDA : 

Türk Borcu Kuponları 

Ödeniyor 
Türk borcu tahvillerinin kuponları 

nı ödeme kararını veren hamiller he
yetince, yüzde yedi buçuk faizli 1933 
senesi tahvillerinin vadesi 25 Mayıs 
1938 tarihinde dolan on numaralı her 
kupon için 0,9298 Türk lirası ödene
cektir. 25 İkinciteşrin taksiti ise Tür
kiyede 0,7346 dolar mukabili Türk li
rası ile tesviye edilecektir. Yüzde ye 
di buçuk faizli ve 1934 ikinci sıra 

Türkb orcu tahvilleri için dahi 25 
Mayıs 1938 taksiti için kupon başına 
0,6643 Türk lirası ödenmesi kabul e
dilmiştir. 

Hayvan Borsası Satııları 
Hayvan borsasında satılarak kesil

mek üzere mezbahaya gönderilen ka
saplık hayvanlar, 606 beyaz karaman, 
474 dağlıç, 70 kıvırcık, 1639 kuzu, 119 
öküz, bir inek, otuz manda ve on beş 
malaktan ibarettir. 

Yulaf Satııları Arttı 
Yeni mahsul yulaf satı lan artma

ya başlamıştır. Mersin mıntaknsının 
yulaflarından yüz bin kiloluk bir par 
ti 26 haziranda teslim şartile Mersin 
teslimi kilosu 3,38 kuruştan alivre 
olarak satılmışttr. 



TAN 10 
(BAŞMAKALEDEN MABA:T) 

Barıs 
Belediye Bir Mahalleyi 

Yıkmak istiyor 

ı·~·ı~ .......................... ... 
Denizaltı DABCOVICH 

' 
Hesabına 
Bir Zafer 

[Başı 1 incide] 
Türkiye hariç olmak üzere Cihan 

Harbi, türlü türlü şekillerde devam 
ediyor, gidiyor. İspanya Harbi, Uzak 
Şark savaşı, iktısadi buhran, umumi 
barışı her gün tehdit eden turlü tür
lü meseleler, şiddete dayanan rejim
ler, Cihan Harbinin hala ruhlarda 
devam ettiğini gösteren al.imetlerdir. 

Q rtadan kalkan her ihtiliflı 
mesele, cihanın hakiki barışa 

kavuşmasına doğru bir adımdır. Tür
kiye ve Fransa gibi ayni barış cep
hesinde yer alan iki memleket ~ra
sında anlaşmamazlıklar devam etme
si, hiç şüphe yok ki1 dünya barış ve 
istikrarını geciktiren bir amildi. 

Bu bakımdan şu iddiada bulun
mak doğru olur: Hatayda barış ve 
anlaşma namına kazanılan zafer, 
yalnız Türkiye, Fransa ve Suri
yeyi sevindirecek bir hadise değil
dir. Ayni zamanda umumi barış a
dına atılmış bir adımdır ki, hem 
Yakın Şarkta, hem de A'•rupadil 
barış ruhunu ve istikrar ümitleri
ni kuvvetlendirmiye hizmet edebi
lecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kastellona da 
Düştü 

(Başı 1 incide) 
Tribüna gazetesi diyor ki: 
Ispanya harbinin bundan böyle sü 

ratle inkişaf edecek bir safhaya gir
diğini söylersek fazla nikbinlik et -
miş olmayız. 

Muharebe vaziyeti 
Londra, 13 (Hususi) - İspanyadan 

gelen haberlere göre, Frankistler. 
cümhuriyetçilerln Akdeniz Jimanla
nna karşı bombardımanlarına devam 
ediyorlar. Saguntaya 300 bomba a
tıl.rnıs iı:o de- \..ouı\.ı ... lo:x pltıJl11111 dl\9 

müş ve bu yüzden mühim bir zarar 
olmamıştır. Alikantiye karşı üc defa 
bombardıman yapılmış, fakat Fran
ko tayyareleri üçünde de püskürtül
müştür. 

Kastellon da bugün bomhardıman 
edilmiş ve şehre kırk bomba atıldık
tan sonra mitralyöz ateşi de kulla
nılmıştır. 

Kastellondan hareket eden muha
cirler akın akın Valensiyaya gitme.it 
tedirler. 

Diğer taraftan Frankistler, Kastel· 
lon şeb · · rının varoşlanna vardıklarını 

ve şehr~ düşmek üzere oldu~unu ha 
ber :':rıyorlar. Şehir düştüğü takt:lır
de asıler Akdeniz üzerinde 25 mil 
daha kazanmış olacaklar ve Valensı
yayı daha kolaylıkla tehd:t edecek
lerdir. 

Valensiyadan verilen bır· h b d • . n er e 
denılıyor ki: 

Beykozda Ortaçeşmede ağaçlıklar 
ortasında kurulmuş yeni bir mamu-

re, orada da üç yüzden fazla ev var. 
Bu evlerin sahipleri 9 haziran ta

rihile belediyeden şu emri almışlar
dır: 

"Beykozda Ortaçeşmede bilil 
ruhsat yapı ve yollar kanununa 
aykın olarak yapmış olduğunuz bi
nanın bir hafta zarfında tarafınız
dan kaldırılması, kaldırmadığınız 

takdirde yapı ve yollar kanununun 
13 üncü maddesi mucibin<"e bele
diyece kaldınlarak masarifinin ~a· 
tılacak enkazın bedelinden, kifayet 
etmediği takdirde tahsili emval ka· 
nununa tevfikan tahsil edileceği 

ihtar olunur.,, 

Belediyenin, kanuna aykm bir va
ziyeti kanuna uygun bir hale getir
mek istemesi çok doğrudur. Fakat 
kanuna aykın olan bir vaziyet, sekiz 
sene evvel başlamışsa ve belediye 
birtakım hareketlerile bunu tanımış

sa, kendi müsamahası neticesinde hin 
vatandaşa yurt olacak kadar geni!jli· 
yen bir mamureyi yıkmıya, bir ta
kım müktesep haklan ç!ğnemiye. 

sevgi ve itina ile sarfedilmiş bir çok 
emekleri hiçe indirmiye hakkı yok
tur. 

Belediyenin yıkmak istediği ma
hallede ilk 10 ev 1930 ile 1932 ara
sında yapılmıştır. 

1932 ile 1934 senesi arasında 100 
küsu~ ve 1934 senesinden bugüne 
kadar iki yüze yakın ev yapılmış ve 
ancak bundan sonra beled!yP yapı 

ve yollar kanununun 13 üncü mad
desini hatırlamıştır. Bu esnaaa yeni 
mahalle halkı evlerini yaptırmakla 

kalmamışlar, müşterek bir itina. ile 
yurtlarını güzelleştirmeyi diisünerek 
150 binden fazla ağaç ve fidan ye
tiştirmişlerdir. 

Hükumetimiz de yeni mahalleyi 
tanımış, Ortaçeşme - Yenimahalle 
diye buna resmen ad koymuştur. Be

lediye, evlerin nümerotaiını yap. 
mıştır. Üç seneyi geçen yeni evlP.r 
maliye siciline kaycladi'lnı~u 

Belediye, bundan evvel bazt evle-

ri sıhhate aykırı diye yıktırmıştı . 

Beykoz evleri hakkında bu iddiaya 
da yer yoktur. Belediye her ev yapı

lırken beş lira para almıştır. Bu mak 
buzlar eldedir. Fakat belediye bu ce· 
zayı aldıktan sonra inşaata muhale
fet etmemiştir. Evkaf mühendisleri 
de buranın haritasını yaparait bele· 
diyeye vermiştir. 

Bin vatandaşın meskeni seneler
denberi müktesep bir hak ~eklinde 
kurulduktan sonra üç yüz evi yık
mak, bin kişiyi yurtsuz bırakmak. 

ancak kırtasiyecilik zihniyP.ti i!e izah 
edilebilecek mantıksız bir harekettir. 

Böyle vaziyetle· mevcut bir varlığın 
kanun namına yıkılmasına değil, ka
nunun müktesep hakl~n tanımasına 
yol aramak, yıkıcı değil, yRpıcı bir 
ruhla hareket etmek 18.zımdır. 

Gemilerimizin 
İnşaatı 

[BC1§1. 1 incide] 

Haliçteki Valde kızağında 
Türk mühendis ve işçilerı tara
fından yapılan diğer iki tahtel
bahirimizin inşaatı da ilerlemiş. 
tir. Bunlardan birincisi önümüz
deki 939 şubatında merAsimle 
denize indirilecektir. Bundan 2 
ay sonra nisanda da ikinci gemi 
denize indirilecek ve makinele
rinin monte edilmesile d:ğer kı
sımlannın kurulmasına başlana

caktır. Bu gemilerin denize in
dirilmesinden tamamlanmasına 

kadar bir buçuk sene kadar bir 
zaman geçecek ve şimdiki tar\h
ten tam 24 ay sonra buı.-nda ya
pılan ilk tahtelbahirimizin deni~ 
tecrübelerine başlanacaktır. İki 
ay sonra da ikinci tahtelbahir 
tamamlanacak ve bunun da de
niz tecrübeleri yapılacaktır. Her 
iki geminin deniz tecrübeleri altı 
ay kadar devam edecektir. 

Gerek burada, gerek Alman
yada yapılmakta olan tahtelba
hirlerimiz fennin en son icapları 
gözönünde tutularak insa edil
mektedirler. İçlerinde h~r türlii 
fenni aletler tam bir mükemme. 
liyetle işliyecek bir şekilde bu
lunacaktır. ......... --...-..... ......... ,_....... 

Türkiye lktısadi 

Kalkınmada Dünyaya 

Nümune Oluyor 
[Başı 1 incide] 

terakki gayretlerine engt-1 olmama
sını temenni ederek bu hu~usta bey
nelmilel vaziyete niimune ola<"ak mil
li bir tecrübe mahiyetinde Kemalist 
Türkiyenin devletçi sistemini izah 
etmiştir. 

B. Necmeddin Sadak. Kt-malist re
iimcla i.daoloiik m"••k!M·~r v~ sı
nıf kavgaları bulunmadığına. ve Tiir-
kiyedeki devletçi sistemin rıc bir in
firat, ne de otarşi olmadıj!ını. devle
tin muayyen ve mümkün sahalnrdrı 
hususi tcşebhiislere yer ayırdıktan 

sonda bir plan dahilinde sanayile~mc 
hareketini inkişaf ettirdii!ini anlata
rak Tiirkiyede şimdi~·e kadar açılan 
fabrikalar. hiikumetin bu işe ayırdı
ğı sermayeler ve istihsal ve i11tidai 
maddeler hakkında istatistik m:llU
mat vermiştir. Türkiyede hi1k\tmetin 
ziraat, demiryolu ve yol işlerine. nii
fus si:rasetinc, muhacir işlerine ve sa
nayileşme hareketi sayesinde Tfüki
~·ede işsizlik kalmadığını bildiren 
murahhasımız sanayi hareketinin 
memleket mahsullerine yeni bir mah 
rcç teşkil ettiğini söylemi5tir. 

Bundan sonra, amelenin ı•atron ta
rafından istismarı mevcut r.lmadı~ı 

için gerek amcJcnin gerek kiiyliinün 

"Kuvvetle tahkim edilmiş olan 
Kastellonda vaziyet normaldir Vıl
lafames ile Borriol arasında anuda
ne muharebeler cereyan etmektedir. 
Frankistlerin zayiatı ağırdır . ., 

ISTANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 

lngiliz Parlamentosunun 
bugünkü toplanh•ı 

Londra, 13 (Hususi) - Parlamen
tonun yarınki toplantısında hükume
tin İspanya sularında bombalanan 

' batırılan İngiliz gemileri yüzünden 
şiddetli b ir hücuma uğraması mu
hakkak sayılmaktadır. Mister Chanı
berlain'in bu mesele yüzünden kc:ıbl-

• neyi fevkalade bir içtimaa da,·eti bek 
'1enmiyor. 

lstanbul Elektrik 

Şirketinin Müstakbel 

,idare Şekli 

D. No: Semti ve Mahallesi 

1945 Burgazada 

2251 Yeşilköy 

2344 Büyükada Maden 

3933 

3940 

5132 

Bostancı Kokar 
Pmar Mevkii 

Bostancı İkinci 
Yarım Oda mevkii 
Beykoz 

6927 Beyoğlu Hüseyin 
Ağa 

Sokağı 

E. Manastır 
Y. Gönüllü Cad. 

E . Karye Çeşme 
Mahallen: Bademli 
Aya Nikola 

Yazmacı ve 
Posta Tariki 
Karakol 

Kavakdere Cad. 

Yenişehir Cad. 

Emlôk No: 

38 Mü. 
Ada: 28- 22 

Parsel: 1 
E. 7 Mü. 

14 
Ada: 182 
Parsel: 2 

2064/ 21 

~- 30 

E. 66 
. Y. 60 

Y. 3 - 107 
109- 111 

ve Şki. 
VAPUR ACENTALICI 

GDNIA AMERİKA SHlPPING 
LİNES "PALESTİNE l,fNE,, 

15.000 tonluk lüks 

"POLON 1 A 11 

Transatlantik vapuru ile 15 gün
de bir muntazam postalar: 
İSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
İSTANBUL-FİLİSTİN 

(Pr.rşcmbe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye alır. 

Köstenceye yakında gidecek va
purlar: 19 Haziran, 3, 17, 31 
Temmuz saat 16 da. 
Filistin'e yakında gidecek vapur 
Iar: 23 Haziran, 7 ve 21 temmuz 
saat 16 da 

"SCHULDT - ORiENT • LİNE,, 
Eşyayı ticariye nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTI 
(Ha~burg, Bremen, Anver~. Yıı
nanıstan, Türkiye Bulgaristan, 
Romanva) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWİG HOLSTEİN 

29 Hazirana doj?ru 
TROYBURG 9 Temmuza doğru 
DUBURG 22 Temmuza doğru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acenbuı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D,. de 
Kotor 
Balkan Antantının ekono

mik konf er anımda teıiı 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lükı modern 

"LOVCEN .. 
vapuru ile İstanbul, Kiiı•tence, 
Pire, Korfo. Arnavutluk, Dal
macva sahili. Triveste. Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk sevahati için 

Müstesna fırsat. 
KÖSTENCEYE İLK POSTA: 

14 Ha7.iran saat 7 de 
PİRE, KORFU, ADRİYATİK 
(Venedik ve Triveste) ve ilk pos· 
ta 18 Haziran saat 3 de 
Her nevi tafsilat için G:ılatada 
(Yolcu salonu karSlsındn) umu
-Tnt acentelHte Tclrlon +4708 v 
bütün seyahat idarehanelP.rinc 
müracaat. .. 

bu sanayi hareketi sayesinde iştira ka 
bili~·etinin arttığını ve biuat mfü;. 
tahsiller ile işçilerin bu fohrikalar 
mamulatına miişteri olduklarını ve 
Tiirkiyede hayat seviyesinin yüksel
diğini. iş kanununun tathikintlen son
ra maliyet fi)·atının artmndığ'mı ve 
gerek fabrikalarda, gerek madenler
de fenni usuller ile rasvonalizaııy·m 
işine çok ehemmiyet verildiğini an
latarak demistir ki : 
"- Dünya bir kargaşalık ve ıstı

rap devri yaşıyor. Fakat ümil!>iztik 
göstermek in!'lanhi?'a yak1'jmn7.. Her 
halde Kemalist Tiirkiye k1.mdi hesa
bına sulh ve içtimai terakki yolunda 
çalışmakta devam etmiye kati olarak 
azmetmiştir.,. 

Cinsi ve Hissesi 

Arsa 

Müfrez arsa 

5005 Metre tarla
nın 52/ 144 His . 

Arsa 

Hisseye Göre 
Muhammen K . 

4650 Kapalı 
Zarf 

500 " 

370 ,, 

520 : 
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ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

C ildim, hemen yarı ölmüş gibi 
idi, yüzü buruşukluklarla do

lu, cildi solmuş ve ihtiyarlamıştı. fa
kat karakterim daima gençti, dans, 
eğlenceyi severdim .. 

Fakat kimse beni dansa davet et
miyordu. Bunun erkekleri gençliği 
arıyorlar. Nihayet bir cild mütehas
sısı ile istişare ettim. Cildimin genç 
ve taze tutan kıyrnetli bir cevher o
lan Biocel'e ihtiyacı olduğunu söyle
di. Fen, son zamanlarda bu Biocel 
cevherini. genç hayvanların cilt hü
ceyrelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bu cevherde bizzat si
zin cildinizdeki hayati unsurlar 
mevcuttur. Biocel şimdi; cildini-
zin beslenmesi ve gençleşmesi 

için ihtiyacı olan tam nisbet daire
sinde Tokalon kreminin terkibine 
karıştırılmıştır. Bu kremi her ak
şam yatmazdan evvel kullanırım 
ve gayet muvaffakıyetli semere
ler elde ettim. Diğer taraftan her sa 

Nas il 
I 

MEŞHUR 

OLDU 
-o-

'Artı le 

, . ., 
sayan Anzara Ra\s ı af\· 

l hakiki fotogr A,,~ 
yu karl k et t>P"" 

. bakınız ve gaY ı"'' 
tenne . artlarını ta ~ 
otan tedavı ~ edinece 

b\r kadının \ti• 
eden . .. e\\\ğ\ nazar' 

cazıp guz 
bare aıınız . .A ...... ~ 

bah ta beyaz renkli Tokalon kremini t 
kullandım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelerimi sıklaŞ 
ve es~er ve sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. . e 

M Ü H I M : Cild unsuru olan meş hur Tokalon kremlerı her ycrd 
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade e 

KAYIP - Namıma muharrer A-~ 
ôapazarı Tüvk Tıcaret BankasC~no-
nim şirketinin 206061 / 2060i0 numa
ralı on hisse senedini zayi ettim. 
Yenisi alınacağından hükümleri ol
madığı ilan olunur. - Muh:ttin 

KAYIP - Cide askerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - İnebolunun Evrenye kar
yesinden 322 doğumlu İbrahim oğlu 
Sabri. 

Pey akçesi 
men K. 
L. K. L. K. 

Bob7.ic;inctc. Knn.tillidc 

SATILIK Kö~K 
On bir oda, elektrik, ha~ .. ;J 

zi ve terkos tesisatı, çini d01,ı 
hamam, çamaşırlık, bodruP1 
iki büyük sarnıcı, muntazartı 1.,, 

çe ve kameriyesi vesaire he! ıJ' 
tiyacı cami mazbut yapılı bi:, 
nadır. Talip olanlar, her P tı 
saat bire kadar içindeki sıı Uf'.: 
Sigortacı Bay Mustafaya rtı 

caat edebilirler. ~ 

322 80 24 21 Üsküdar Hacehesna Servilik 
hatun 

74 56 5 60 JI Rumi Meh Arasta 
med paşa 

53 06 3 98 J Muradreis Köprülü 32 
konak 

650 16 48 76 J Ahmedçe- Tahriri ye 8 
lehi 

11 97 90 il Ahçıbaşı Odalar 10 
çıkmazı 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı emvali gayrimenkulenin sııtı 
10/ Haziran/ 1938 gününden itibaren bir ay pazarlıkla icra edileCe 
İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (3510) 

Türk Hava Kurunt~ 

BUYUK PiYANGOSU 
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KUVVET ŞURUBU 

VITALIN 
Kansızhk, kemik hastahkları, dimağ yorgunluldan 
ile vitaminsizlikten doğma bütün zayıfhkları geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet fUl'Ubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan aağlam, gür

büz ve neteli yetİftİrininiz. 

v i T A L i N 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ibtiyarlann 

· hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - lSTANBUL 

TAN 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 çift lastik çizme 29-6-1938 Çar

şamba günü saat 11 on birde Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 142 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3516) 

latanbw 4 cü icra Memurluğundan : 

Andon Kasapyan tarafından Ahmet Sezai Topçudan borç alınan para
nın temini istifası için paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamı eh
li vukuf tarafından (34200) lira kıymet takdir edilen Galata Kemankeş 

1 
mahallesinin Topçular ve Yüksekkaldınm caddesinde eski 31, 33, 35, 37 

l 
yeni 25, 27, 29, 119 119/ 1 numaralı müstekar gediği bir veçhile mülki
yet, mülki Sultan Bektaş ve Ayasofya vakıflarından evvelce dört dük
kim bir birahane ve bir lokanta şimdi mağaza ve dükkanları müştemil 

1 han ve lokantanın (120) sehim itibarile (35) sehmi ile itibarı mezkı.irden 
I diğer (20) sehminin (21} sehim itibarile (17) sehmi ve derununda mev

cut ve şehriye (20) kuruş kirayı kadimeli bir adet değirmen gediğinin 
· (120) sehim itibarile (47) sehim ile itibari mezkı.irden diğer (20) seh

minin (3456) sehim tertibi ile (2553) sehminin gedik ve mülkünün ber 
itibarla (15) ve gediğin (120) sehim itibarile (20) tertibi mezktirden 

' (2553) sehmi ve yine 6 hisse itibarile bir hissenin tekrar 32 hisse itiba-
1 rile (8) hissenin beş hisse itibarile 2 hissesinin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır. 

1 UMUMt EVSAFI: Gayrimenkul Topçular (halen Necatibey) cadde-
' sinde eski 31, 33, 35, 37 halen 25, 27, 29 numaraları almakta olup gayri-
1 menkulün caddesinde olan yüzüne hali hazırda kontrplakla ve istor ke
l penkli 4 dükkan ,Yapılmış ve mezkur dükkitnlar eskiden 119, 119/ 1 iken 
\ ahiren yapılan numarataj 113, 113/1 - 115, 115/ 1 numaralan almış-

ı tır. Bina heyeti umumiyesi 'Kiri kadim yontma taştan yapılmış ve da
hili aksamı totoz ve kemerler üzerine inşa edilmiştir. Zemin kattaki bü

•••••••••••••••••••·~~~~~----· tün dükkanlar istor pekenli ve müstecirleri tarafından yapıldığı iddia 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

lstanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolayhk 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka
dar yorulmamalan için tahsile verecekleri senetlerden batka bütün !Ube 

ve ajanlanmız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin

den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda ndi' ~nlerde sa~t doku~ buçuktan on beş buçuğa, . c~~rt~si 
günlcrı dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emırlermı sur
atle yapacağımızı arzederiz. "3498,, 

~ ....................................... ~ 
DENİZBANK 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
latanbul Liman ltletmeıi Mumhane antreposu için pazar

lıkla 3 aded elektrikli yük arabası, 4 aded tekerlekli el ara
bası, 4 aded elektrikli istif arabası sabn alınacaktır. Malze
menin evsafına aid tartname bankamız Materyel dairesinden 
parasız olarak alınabilir. Tekliflerin en geç 28 Haziran aalı gü
nü aktamma kadar Materyel dairesine verilmit bulunmaaı la
zımdır. ............ ~ ......................... .. 

DENİZBANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Hali inp.a~a bulunan lıtanbul Liman ltletmeıi Mumhane 
antreposu binaımda, pazarlıkla iki katın havai palangaıile 2 
elektrikli yük asansörü yaptırılacaktır. Bu teıiaata aid kroki 
ve pli.nlarla prbıameler bankamız materyel dairesinden pa
rasız olarak alınabilir. Taleblerin en geç 28 Haziran aalı günü 
aktamına kadar Materyel dairesine verilmit bulunması la
zımdır. 

Deniz Gedik& Erbaı Hazırlama Ortaokulu 

~üdürlüğünden : 
Bu yıl okulumuzun her üç sınıfına da İstanbul ve civan kıyılarından 

talebe alınacaktır. . 
Birinci sınıf için yaşı 13 e girmiş ve 16 yı bitirmemiş ve beş sınıflı ilk 

<>kul şahadetnamesi tarihi üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak. İkin
ci ve üçüncü sınıflar birer yaş farkla doğrudan doğruya sınıf geçmiş o
larak tasdiknamesi bulunmak. 

Gedikli er olarak ta ayrıca Ortaokul mezunları alınarak donanmaya 
IÖnderileceklerdir. 

!(ayıtlar 1 Haziran 1938 den 25 Temmuz 1938 tarihine kadar devam 
edecek, müracaatların Kasımpaşadaki Okul Müdürlüğü ile Askerlik Şu
belerine yapılması . (3499) 

olunan vitrin ve camekanlarla örtülüdür. 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KAT: Dış pencereleri kısmen demir kepenkli 

ve kısmen de muhtacı tamirdir. İkinci kattan itibaren sofalar altışar 
mermer sütun üzerinde durmakta olup ikinci kattaki iki sütun kaldırı
larak bunlara isabet eden ağırlıklar potrel istinat yayandelleri il~ bağ
lanmıştır. Üst katta binanın ortasında ve merdiven yanında de~r ~er
çeveli iki camekan aydınlık yeri bırakılmıştır. Üstü alaturka ~emıtl~ 
örtülü olup korkulukları taştandır. Zemin ve birinci katın merdivenlen 
mozayık olup diğerleri kari kadim taştandır. 
ZEMİN KAT: Topçular telveym Necatibey) caddesinde numara alan 

dükkanlar 25 numaralı dükkan: Zemini renkli çini döşeli ve binam ze
min katı nihayetine kadar uzanan ve içerisi müstecir tarafından kontr
plakla kaplanan istor kepenkli bir dükkan olup içinde (80) lira kira ile 
müstecir vardır. 

27 NUMARALI DÜKKAN: Kadim hanın methali iken arka cephesi 
duvar bölme ile ayrılmış küçük bir dükkandır. Ayda yirmi beş buçuk lira 
kira getirmektedir. 

29 NUMARALI DÜKKAN: Zemini renkli çini döşeli ve sabit camlı 
dolap ve arkasında mermer bir musluk taşı bulunan ve halen yemek sa
lonu olarak istimal edilen ve yirmi yedi numaralı dükkanın arkasını ih
tiva eden bir kattan ibarettir. Buradan altı basamaklı taş merdivenle 
bodrum katına inilir. 

BODRUM KATI: Zemini kısmen toprak kısmen çimento dö~li bir 
koridor üzerinde altı göz totoz höcreden ibaret olup 29 numaralı dükkan 
tarafından kullanılmaktadır. 
BİRİNCİ KAT: Kısmen Karosiman ve kısmen malta döşeli tavanları 

kemerli ve camekanla bölünmüş iki odası ve sabit camlı iki dolabı ve 
arka taraf tan ahşap bölme ile ayrılmış kagir fayans ocaklı bir kuzinası 
ve bir küçük koridor üzerinde bir alafranga iki helası ve biri mermer di
ğeri fayans üç musluğu olan iki musluk taşından ibarettir. Kuzine ile 
hela arasında dar ve dönme merdiveni~ ikinci kata çıkılır: _ 
İKİNCİ KAT: Malta döşeli bir sofa üzerine beş oda ve sofadan böl

meleri kaldırılmış iki oda boşluğu olan bir katı olup 29 numaralı lokl!:n
tanın yemek pişirmesi için kullanılmakta olup bu katta kiler ve mus
tahdeminin yatak odaları vardır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Keza malta döşeli bir sofa üzerinde ikisi camlı ve 
mütebakisi demir kapılı yedi oda ve bir hela olup odaların sofaya olan 
pencereleri demir parmaklıklıdır. Bu kat dahi 29 numaralı lokantanın 
isticarı altındadır. Lokanta ve binanın üst katları 29 numara tahtında 
kullanılmakta olup (150) lira kira getirmektedir. 

Yüksekkaldırım Caddesinde Numara alan Dükkanlar: 
Numarataj : 113 - (15) lira kira getirmektedir 

" : 113/ 1 (15) lira kira getirmektedir. 
,, : 115 - (15) lira kira getirmektedir. 
,, : 115/1 (15} lira kira getirmektedir. 

Binanın Yüksekkaldırım caddesine isabet eden kısmı tarik istikame
tinden biraz geride olması hasebile kadimdenberi ~un;ıara almıyan b~. dük
kanlar yol istikameti aralığına yapılmış olup btrıncı kata kadar yuksel
mekte ve üzerlerine bina isabet etmektedir. Bu dükkanlar evsafı umu
miyesi yazıldığı veçhile istor kepenkli ve saçtan siperleri vardır. Bina
nın heyeti umumiyesinde elektrik ve terkos tesisatı vardır . 

HUDUDU: Tapu kaydında bir tarafı Yakomi hanesi ve bir tarafı ha
mam odunluğu ve tarafı tarikiam ile mahdut olduğu göstermekte ise 
de halen sağ tarafı İrani Rıza Mensur Şeref dükkimı, solu Yüksekkaldı
rım caddesi arkası Karaköypalas hanı ve cephesi Topçular (Necatibey) 
caddesi ile mahduttur. 

MESAHASI: 171 metre murabbaıdır. 
TAKDİR OLUNAN KIYMET: Binanın tarzı inşası ve hali hazır mü

tehammil olduğu bedeli icar ve iki ana caddeye olan ceplieleri mevki ve 
piyasaya kurbiyeti ve müstakbel alacağı vaziyeti ve halihazır emlak sa
tırnı ve civar ebniyelerinin kıymetleri göz önünde tutularak ehlivukuf 
tarafından tamamına (34200) lira kıymet takdir edilmiştir. Yukarıda 
hududu, evsafı ve mesahası yazılı gayrimenkulün yukarıda yazılı hisse
leri miktarı açık arttırmaya konulmuş olup 15- 7-38 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14-16 ya kadar yeni postahane binasındaki dairemiz
da açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
% de 75 ni bulmachğı takdirde gayrimenkulü en çok artıranın üzerine 
ihale edilecektir. Aksi taktirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek, 1- 8-38 tarihine rast
lıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde 2 ci arttır
ması yapılacak ve bu 2 ci arttırmada gayrimenkulü en çok arttıranın ü
zerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % de 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lizımdır. 

Birikmi~ vergiler, belediyeye ait tenvlriye ve tanzifiye ve dellallye 
resimleri, vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 cı 
maddesinin 4 cü fıkrasınca bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacakl~
dan diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve bu 
hususi ile faiz ve masrafa müteallik olan iddialarını işbu ilanın neşri 
tnrihinden itibaren 20 gün içinde evrakı vesikaları ile \bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
25-6-38 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunduru
lacak olan arttırma şartnamesi ile 38/709 numaralı dosyamıza müracaat
ları ilan olunur. 

f 

BAYANLAR 1 
Dudaklarınızın fstedi~i 
rujlan sizin için buldu~ 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASİ 
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İstanbul Vakıflar Direktörlüijü ilanları 

Uzunköprünün Köprübaşı mevkiinde İkinci Murat vakfından cephesi 
yol sağı ve arkası Ergene :ıehri solu köprü ile çevrili maaahır altı ta;lı su 
değirmeni satılmak üzere kapalı zarfusuli le yirmi gün müddetle arttır
maya çıkarılmıştır. 

1 - Muhammen bedeli (7000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameEdirne Vakıflar Müdürlüğü ve Uzunköprü 

Vakıflar Memurluğunda mevcuttur. 
3 - Arttırma 29-6-938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Uzunköp

rü Vakıflar idaresinde toplanacak komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 - Arttırmaya girebilmek için verilmesi lazım olan teminat 2490 sa

yılı kanunun 16 cı ve 17 ci maddelerine uygun yüzde yedi buçuk hesa
bile (525) liradır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda 3 cü maddede yazılı saate kadar mak 
b!ız mukabilinde Uzunköprü Vakıflar Memurluğuna verilecektir. Posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması lazımdır. 
Şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Uzun

köprü Vakıflar Memurluğuna müracaat etmeleri il8.n olunur. (3531) 

Cümhuriyet Halk Partisi Kocaen 
Baıkanllğından : 

1 - İzmitte yapılacak Halkevf bina inpatına alt 65 bin liralık bedeli 
ke§iften 60 bin liralık .kwm kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu i19 aid evrak ıunlardır: 
A. - Eksiltme prtnamesi ve mukavelename, fennt §artname, Bayın

dırlık işleri genel şartnamesi. 

B. - Vahit fiyat listesi, tarünamesi, projesidir 
3 - İhale 1-7-938 Cuma günü Kocaeli Parti Başkanlığında saat on al

tıda komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin bu ife aid d09ya muhtevfyabnı Kocaeli Nafia Müdür

lüğilnde tetkik edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4500 lira muvakkat temi

nat vermesi lazımdır. 

6 - Ticaret odası vesikası ve 938 senesi için muteber yetmiş beş bin 
liralık Nafia Vek&letinden alınmış yapı işlerine aid müteahhitlik vesika
sını hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarını eksiltme günü olan 1 Temmuz cuma günü saat on beşe ka
dar Parti Başkanlığına makbuz mÜkabilinde vermeleri ilan olunur. (3518) 

Konya Vikiyetinden : 
Keılflerl Yaphrdacak Muhtelif Sular. 

1 - Konya Vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 klm. uzunluğunda 
olan ark 

2 - Karaman kazasında 30 klm. uzunluğunda İbrala deresi. 
3 - Akşehir kazasında 30 klm. uzunluğunda Eğri Göl-Koçaş suları. 
4 - Konyada Meram deresi yataklarının ıslahı ile muntazam kanallar 

dahilinde alınabilmesi için keşifleri yaptırılacaktır. 
Bu işleri yapabilecel.;: SE'rbest mühendisler daha mufassal malumat al

mak üzere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü . 
Ticaret Şubesinden : 

4232 adet Köknar tahtası 
1840 • • • 

28566 • • • 
12420 • • • 

• 

Eb'adı 

0,015 X 0,20X 4M. 
0,02 X 0,18 X 4 • 
0,015 X 0,15X 4 ı 
0,02 X0,14X4 • 

Metre mikabı 

50,788 
26,500 

257,000 
139,100 

473.388 

Yu:tanda mikdar, cim ve eb'adı yazılı 473,388 metre mikabı kereste 
Ankarada Marangoz Fabrikasına teslim şartile satın alınacaktır. İstek
lilerin fiatlı tekliflerini 24/Haziran/938 Cuma günü saat 14 de kadar 
Ticaret §Ubesine vermeleri. 

Bu kerestenin prtnamesini almak isteyenler, her gün saat 13,5 ile 15.5 
ğa kadar Ankarada Ticaret Şubesine, İstanbulda Fındıklıda Satınalma 
komisyonuna müracaat edebilirler. (1813) (3507) 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Zaven Melkonyanın kazanç vergisi borcunun temini tahsili için haciz 

edilen 2,5 kiloluk 17 teneke, 3,5 kiloluk 31 teneke, 45 kiloluk 4 teneke 
makine yağı Pangaltıda Şube binasında, 150 kilo benzin Takızafer cadde 
si 29 No. da 15-6-938 Çarşamba günü alenen satılacağı ilan olunur. (3503) 

MiDENiZ 
Bozuk, dlllnlz pashJ 

kabız çekiyorsanız 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'NU 
tecrü~ cd!niz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi latif. te
siri kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez. çünkü 
son derece teksif edilmiş bir tu7.Clur. On binlerce kişi gibi s iz de MAZON 
isteyiniz ve müşabih isimli ve taklitlerl reddediniz. Horos markasına 
dikkat. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, nesefi olmasını istersen FOSFATiN NECATI yedir.BahçekapıSALIH NECATI 



TAN 14 - 6 - 938 

SER BET • LIMONAT A • DONDURMA M i D E Y'i 
BOZAR 

BUZLU SU 
1 C 1 N D E HASA GAZOZ z· ICINIZ 

Midevi • Müştehi, Müleyyindir. Limon • Portakal • Çilek • Mandalina • Ağaç çileği • ·Ananas • Frenk üzümü • Sinalko • Şeftali • 

Muz· Kayısı· Armud. ŞiŞESi 25 • 40 • 60 Kr. 
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~--------
Beyoğlunda 

BAKER l\IAC.AZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 
En güzel modellerL 

Sanıbı ve . umumı neşrıyau ıcıarc 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şir· 
keti. Basıldığı yer TAN Matbaa5L 

Bobreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını J 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

lstanbul Tramvay 
Şirketi BAŞ AGRISI, DİŞ AGRISI 

OB 
şartna-

I · 
21 tkincikanun 1911 tarihli 

HEL 
Böbreklerin !alışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es-'. ki ve yeni Rclsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz-

menin U üncil maddesine göre 

1 LAN 
1938 yıl1nm 10 Hazirandan ve 
yeni ilana kadar Pazardan baş
ka Jl:'Ünlerde Gidiş--Gelis cetveli 

mak, ve bo:rnrken yanmak hatlerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 

Vckaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede 

buluuur. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temi·zliyerek mavileştirir. No. 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 

Yollar lık Son 
kalkıı kalkıı 

BU/ün 
·ağrıları 

i~A 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çareıi 

PERTEV BRIY ANTINI 
kullanma.kbr. 

--
Sisli - Tünel 6,40 23,40 

10 
Tünel - Şlı,ıll 8,00 24,00 

Şi§ll - Beyazıt 8,20 23,15 

11 
Beyant - Şi:ıll '1,02 24,00 

Harbiye - Fatih 6,30 24,30 

12 
Fatih - Harbiye !5,45 23,45 

A Harbiye - Aksaray 6,40 24,00 

12 
Aksaray - Harbiye 6,57 23.20 

Maçka - Beyazıt 6,10 23,20 

16 
Beyazıt - Maçka 6,55 24/)5 

A. Şlı,ıli (Depo) im. ÖnQ 
16 Emfn8nQ - Maçka 

Maçka - Eminönü 

8,10 
6,40 
7,05 

6,5!5 
20,50 
20,20 

Siııll - Sirkeci 6,25 20,00 

17 
Sirkeci - Şişn 8,55 20,30 

A Mecldiyeköy-EminönQ 6,45 18,45 

17 
EmlnllnQ - Mec. kı5y '7,17 19,15 

A Taksim - Fatih 6,46 20,30 

18 
Fatih - Taksim 'T,24 21,08 

Kurtuluş - Beyazıt 8,00 :!3,10 

19 
~azıt - Kurtuluıı 8,45 ~3.55 

A Şişli (Depo) E. onO 6,05 6,43 

19 EmlnönQ - Kurtuluş 8,35 20,45 
Kurtuluş - Eminönü 8,57 20,15 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

Beslktarı - Bebek 5,23 
Bebek - Enıinönn 5,45 23,40 

Emlnann - Bebek 5.55 24,20 
Bebek - Beşikt~ 1,00 

Ortaköy - Aksaray 5,50 20,50 

Aksaray - Ortaköy 8,35 21,35 

B~lktnş - Fatih 8,30 20,40 

Fatih - Beşfktaj 7,10 21,20 

ISTANBUL ŞEBEKESi 
Aksaray - Top!tapı 5,25 
Topkapı - Sirkeci 5.40 :!3.30 
Sirkeci - Topkapı 8,12 24,00 
Topkapı - Aksaray 24,35 

Aksaray - Yedikule 11,30 
Yedikule - Sirkeci 5,45 23.35 
Sirkeci - Yedikule 8,17 24,05 
Yedikulc - Aksaray 24,40 

Aksaray - Edimeknpı 5,25 
Edlrnekapı - Sirkeci S,45 23,45 
Sirkeci - Edlmeknpı 8,14 24,20 
Edlmekapı-Aksaray 24,45 

$1,nıHlıkla 1110Hdela ..ıt 
ııtz we lıu11•11 e11 iyi ...... 
ele11 IHOllT UIOA ,. tlJI• 
11lz. Oatnıl 1110•)•••• taal• 
!'Ilı r•llı talıakafl tlılerlr, 
HeHll aliet•t lılr trttıl• 
daıo 1•11•111119 ele• IHOırT 
UlllA ..ıı 111• lıll_et '"' 
ııkaııor. 

Fl1atı ı 10 nre••• ıtıhP8e., ..... ,.,. ,.ı .... 1 

'.J. ROUSSEL 
;........._- ...,_ r11rtt, 188 ••· " .... "' ... 

llTAlllU\., lay•il• 
• Tlul t11eıd1111 12 Ne. I• • 

. M•l•Hm•ıı alJaNl adltılı ••re 
t:S No.1• taf4famlzl letert11ıa. 

ve bütün ıstırabları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

it ba,mda, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir k'qe 

Bulundurmayı unutmaymız. 
Kalbi b'ozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 
kate alınabilir. ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gri.prin 

yerine ba;ka bir marka verirlerse 'iddetJe reddediniz. 

iKi MEMUR ALINACAKTIR. 
Çoli iyi almanca ve in9ilizce bilen iki memur 

alınacaktır. Müracaatlar tahriren 

ETİ BANK • 'ANKARA 
adresine yapllmahdır. 

TRHTR
KURULRRDR/f 

kurtulunuz 

1
----_.,________ Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimli-

••••---------• ğinden: Karagümrük Zincirlikuyu Kadınlar için 
Dr. iRFAN KAYRA Saray ağa C. 70 sayıda iken halen 

Rönt1ıen Mütehaaııaı Bakırköy hastanesinde bu1unan Be-
Her gün saat 3 ten 7 ye kadar yazıdan hacrile şi!ayap oluncıya ka-

Binbirdirek Nuriconker dar kendisine kızı Bahriyenin 13-6-
Sokağı No. 8 - 10 

••••••••••-••• 938 tarihinden itibaren vasi tayin e
dildiği iltm olunur. 


