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Ulusun Başmuharriri Falih Rıfkı Soruyor: .BELEDiYE :BiN VATANDA$1N 
"Tiirkigenin Milletler Cemiyeti ·EViNi BUGON YIKACAK MI? 
Azalığı Uzerinde Düşünmek 
Zamanı Gelmemiş midir?,, 

Milletler 
Cemiyet~ne 
Ne Oluyor? 

J.\1amet Emin YALMAN 

Suriyenin Ankara Mümessili : " Hatay 
· Aramada Halledilmelidir 11 Diyor 

Profesör Afet Cenevrede Büyük 
T ·;e a:~::::za~":~.~ab!:~ Alaka Uyandıran Konferans Verdı· 

. 
Evlerini Binbir Emekle Kuran Beykozun Ortaçeıme Mahallesi 
Halkı, Bugün Matem içinde Acı Akıbetlerini Bekliyorlar 

Bugün lstanbulun bir köteain
de geceli gündüzlü ağlıyan bin 
vataİıdq var. Bunların kendi el
lerile kurduklar.ı, imar ettikleri 
küçücük bahçe tehri, bir matem 
yerine dönmüttür. Bin vatanda
tın gözleri önünden ekailmiyen 
acıklı manzara, sekiz ıenede sa
yısız emeklerle ve sevgilerle ku
rulan güzel eserlerinin yok edil
mesi ihtimalidir. 

Dün bir muharririmiz 150,000 a· 
ğaç ortasında yükselen bu yeşil yur
du dolaşmış ve matemli vatandaşlar
la konuşmuştur. 46 numarada otu
ran, Kandilli Kız Lisesi sekizinci sı
nıfından Sacide hüngür hüngür ağ

lıyarak şunları anlatmıştır: 

Sevim 

E\inin yıkılması endişesile 

titriyen zavallı Sacide 

"- Ben Kandilli Kız Lisesine 
devam ediyorum. Babam kundura 
fabrikasında çalışıyordu. Bir haf· 
ta en·el öldü. iki oda, bir mutfak 
\ 'e bir sofadan ibaret bir e\'İmiz 

\ 'ar. Ben hem mektebe gittim, hem 
de tatil günleri şu ellerimi çamur 
\'et , tuğla taşıdım. Bir e\• yaptık. 

Eğer e\•İmizi yıkarlarsa tahsil ede· 
miyeceğim, annemle beraber so
kaklarda sürüneceğim. Babam ö
leli bir hafta olduğu halde annem 

· benim okumama fasıla gelmesi 

diye fabrikaya işçi yazddı. EJI' 

kuruş gündelikle çalışıyro. Anlı. 

yamıyorum: Bizim dağ başındak 

evimizin yıkılmasmdan ve hepi 

mizin sokaklara dökillmemizde 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] 

§1, lstikran temsil eden ileri gö-

riitlil liyik Fransa ortadan silin- Cenevre, 15 { A.A.) - Geneve Üniversitesinde . 

:: :.:::·tı:~ :;:a:a~:: 9 Haziran p•rıembe günü Dieı Acad,micuı mera- Fakat Harekatı Şüpheli G.. ·· ıd·· ~.. d T. k ~' 

Herşeyi inkar Ediyor 
el ceri s-eldlmiş. Muhatap diye Simle teslt edflmittir. OTU ugun en t; V lJ 
karıunızda dar ıörfiılü, mürteci Merasime Üniversite Rektörü Bay Rappard riya- Edildi. Cinaqet işine lki Kadın Daha v t 
duygulu, haris, müteassıp, entri- set etmlı ve toplantıda Ayan azaları, profesörler .. n arış l 
kacı bir kuvvet var... doçentler ve yüzlerce Üniversite talebesi bulun: 

~· ltarşımızda sözüne sahip, ne iste- muıtur. 
~tini bilir ve vaziyete hilkim bir Davetliler arasında, bilhassa sos - yolunda Geneve üniversitesinin _ 
it llhatap bulamamaktan bıktık, u- yete akademik reisi profesör Bay fettiği mesaiyi tebarüz ettirmiş sar 
"'tı.dık. Bu zikzaklı gidiş, Hatayda François Pfaeffli, eski talebeler ce· senelik raporu okumak üzere -~~. 
~1Yakın Şarkt~ d~zen ve ahenk ku· miyeti azaları, beynelmilel talebe Umum Talebe Cemiyeti reisi ;:u 
tıır~~ın~ en buyuk engeldir. Türlü birliği ve muhtelif talebe teşekkı.ille- Andre Privat'ya vermiştir. Mumai: 
bi ihtıraslar bu yüzden müzmin ri murahhasları göze çarpıyordu. leyh bu toplanhya üniversite talebe-' 
h~ hale geliyor. Dürüst ve kestirme Töreni profesör Bay Rappard aça· !erinin nasıl bir memnuniyetle işti-
)il Yol tutmamak veya tutamamak rak toplantının mahiyetini ve ilim (Ark 
~~tı.den Fransanın yüklendiği me- ası: Sayfa 7, sütun 4 te) 

et çok ağırdır. ~ ...... _ ..._.. ........... ._ .. ._...._...-.-........_ 

' Y a MiTietler Cemiyetinlıı mil-
Oıı meuillerine ne diyelim? 
ti ların akıl, ahenk, barq ve is
t krar tarafını tutması, ihtirastan 
~kıne ~ahımalan beklenir, de
~ı illi? 

(Arkası: sa;rfa 7, sQ ) 

Evlenme Y aıının indirilmesi t 

Dün Mecliste Kabul Edildi ı 
lz~lr Turlıtllc Yollarının lnıası LSyllıası da Görü-

. ve Nafıa Velcllleri izahat Verdiler 
zısı 2 inci sayfada Ankara sütü nwnuzdadır.) 

Sevim polisin nezaretind• 
&ötürillürken 

Dün cinayete ismi kanşan Uzunköprüden ge"-n--
1 ınunaralı NedA AJunet 

(Derbent cinayetine ait elde etüiimiz yeni tafsilit ıt uncu 1ayfamızdadır.) 
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Karartının arkasından 
Beraberce ilerledik 

iki Kardeş 
Arasında Geçen 
Kanlı Facia 

Karpuzların 
Nefaseti Niçin 
Bozuluyor 

Kasaplar Daha 
sıkı Kontrol 
Edilecek 

Evlenme Yaşının 
indirilmesi 

Kabul Edildi ---Dün Mecliste Adliye ve 
Nafıa Vekilleri 

Beyanatta Bulundular Aksulu Ali ile berhber firari
nin arkasından ilerledik. Hakikaten 
asker kıyafetli bir adamın; dere
nin beyaz taşları üzerinden karşı
ya geçtiğini, bağların bulunduğu 

sırta doğru sardığını gördük. Ben 
işi kavramış ve hükmümü vermiş
tim: 

- Atl Ağa dedim, bu adam as 
ker kaçağı. .. Silahı bulunmaması, 
bağlara doğru çıkması bunu göste 
riyor. O istikamette asker yok, de 
ğil mi? .. Bir vazifeden döniiyor, 
desek silahlı olması, ve Aksuya 
sapması liiZlmdt . Bu, bizim gibi 
gizli yolculardan ... 

- Nasıl da bildin; beyim. Köy
de de çok işitiriz. Ka!:anlar çok
muş hani. .. 

Bir solukta, dereyi geçtik. Peşi
ne düştük. !'.feçhul yolcu havaya 
mürtesem düştüğii için iyice görü 
nüyordu. Gl.iriiltü etmeden aramı
zı kısalttık . Hali, yürüyüşü, bunun 
bir asker kaçağı olduğunu gösteri: 
yordu. Çekinmeye lüzum yoktu. 
Yakalamak, vaziyetinden iııtlfade 
ile biraz mallımat koparmak kara
rını verdim. 

Mustafayı sağa, Ali Ağayı sola 
açtım. Yürüyü~limii hızlandırdım 
Epeyc~ sokuldum. Birkaç defa ses 
li sesli öksii rdiim... Hiç oralarda 
değildi. Bu kadar dalgınlık ola
mazdı. Bu adam ya sağır, ya deli 
idi. Tabii bir adam icin, arkasın
dan bu kadar yakında~ birinin yak 
laştığını anlamamak, öksi.irliklerini 
işitmemek kabil değildi. Tabanca
mı çıkardım . Birkaç uzun adım ile 
sokuldum. Seri bir hareketle par
maklarımı ceketinin arka yakasın
dan sokarak kavradım. Geriye a
sıldım. Tabancamı yüzüne ÇC'vir
dim. Bağırdım: 

- Kımıldama .. : 

bana bir sigara veresiniz içeyim? 
Verdim. Birer de biz yaktık. Si

gara Dançefin keyfini getinni.şti. 
Şenlendirmişti. Gi.ilüyor ve sevini 
yordu: 

-Türk kardeşler kurtardı beni! 
Hayda, horra ... 

Diye bağırıyordu . Bh de neşeli 
idik. Bu neşe yi.iri.iyüşiimilzi.i art
tırdı. Giderken iki buçuk saatte 
yiirüdiiğiimiiz bu yolu simdi bir bu 
çuıt' saatte kestirdik. Pekmezalan 
düzlüğüne indik. Şosenin Bursa ta 
rafından, İlıcak boğazından doğru 
bir~ok ışıklar göriinüyor, motör 
sesleri işitiliyordu . Beklemeye mec 
bur olduk. Sağımda oturan Dam:ef 
kolumu çekerek fıs11dadı : 

- Yunanlılar Ankaraya gitmek 
istiyorlar. Çok hazırlanıyorlar. 

Elim le ağzını kapattım. Sustur
dum. Dançef bağırdığının farkın
da değildi. Rir çeyrektPn ziyade ol 
duğumuz yerde knldık . Bu mliddet 
zarfında öniimiizden tam yirmi se 
kiz yüklü kamyon gec:ti. Danr.ef ha 
şını iki tarafa sallıyordu , sabrede 
miyordu. 

- Her gece biiyle .. dedi. Daha 
çok var, kamyon gec:ecek. Yok gi.in 
düz. hep gece .. Asker de gece ... Gün 
di.iz yatmak ... 

Sadullah Efendi ile bulnsmus ve 
gözedeye yerimize gelmiştik. Gece 
nin saat altısı idi. Sadulhıh RfPndi 
Danc:efi getirdiğimize hiraz canı sı 
kılır gibi göriinmiistii. Tedbirsiz
lik ettiğimi kulağıma bile fısıl -
damıstı. Duyulmaktan korkuyordu 
Tutulmaktan çekiniyordu. Kendi
sine macerayı anlatınca yüzü gül
dü, ba'5mı iki tarafa sallıy::ırak : 

- Fesüphanallah, nasip olunca 
kısmet insanın böyle ayagına ge
'ir. dedi. 

Usküdar adliyesi, üç gün evvel Bazı bostan toptancıları ile porta-
Pendiğin Yayalar köyünde işlenen kal ve limon tacirleri kavun, kar
cinayete ait tahkikatı bitirmek üzet'e;- puz, portakal ve limonlara Asit Sa
dir. lki kardeş arasında geçen bu lisilik veya b una benzer mahlO.ller 
kanlı vakanın sesebi, kadın mesele- şiringa etmek te, bu su retle bunların 
sidir ve tafsilatı şöyledir: çürümelerini geciktirmektedir. Bu 

Yayalar Jcöyünden Seyit ağanın mahlCıllerin muayyen bir nisbet dahi 
Ibrahim ve Zekeriya isminde iki oğ linde ve fenni bir surette kullanıla
lu vardır. Herkesle olduğu gibi bi- rak meyva ve limonların c;ürümek
ribirile de iyi geçindikleri görü - ten korunması ötedenberi adettir. 
len ve biribirine çok düşkün olduk- Fakat, geçen sene bu ameliyenin ace 
ları bilinen bu iki kardeşin arasına mi eller tarafından gelişi glizel ya
son günlerde bir soğukluk ve kıs - pıldığı ve bu antiseptik maddelerin 
kançhk girmiştir. Buna sebep iki miktat itibarı ile hem meyvaların 
ka.rdeşin ayni zamanda Ayşe ismin- lezzetini ve hem de mide, böbrek ve 
de bir kızı sevmeleridir. Bu iki aşık karaciğerleri bozacak kadar çok kul 
sevgilerini biribirinden saklamamış- !anıldığı ar.laşılmıştır. Kavun. ve 
lar, Ayşeyi elde etmek için gizli giz- ·karpuz mevsiminin yaklaşması dola 
li uğraşmı~lardır. Iki aşıkından biri- yısiyle, bostan ve sergi sahiplerinin 
ni tercih edemiyen Ayşe, bu müşte- bu sene yine kul1anacakları tabii o
rek sevginin güniin birinde kanlı bir lan bu ~ahlüllere fenni bir miktar 
hadise doğuracağını ve iki kardeşi tayin edilmesi, icap ederse bir tali
biribirine di.işman edip boğuştura - matname hazırlanması şehrimizdeki 
cağm1 dlişünememi~tir. Kızın bu fet kabz1m al ve toptancılar tarafından 
tanlığı iki delikanlının sevgisini ar- belediyeden istenecektir. 
tırmı~ ve aralarmda siddetli bir kıs- O J d B k 1 
kançlığa yol açmıştı;. o kadar ki , rman a~ a ıra ı an 
ikisi de iş ve güçlerini bırakmışlar, Agaçlar 
hayat ve istikballerini Ayşenin a - Şimdiye kadar ormanlardan keres 
yaklan altına sermişlerdir. Ibrahim lelik ağaç kesenler i~şlcrine yaramı
ağabeyliğine güvenerek Zekeriyaya yacak kısımları oldugu yerde bırak
sık sık nasihat etmeğe başlamış, bu tıklan için bu kabil ağaçlar bir müd 
kızdan vazgeçmesini bir çok defalar det sonra çürüyüp işe yaramaz bir 
kardeşine ihtar etmiştir. Bu tatsız hale gelmektedir. 
ve can sıkıcı öğütler Zckeriyanın ca- Milli servetin kaybolmamasını te
nını sıktığı gibi Ayşeye karşı olan min için bundan sonra alakadarlar 
sevgisini de alevlendirmiştir. işlerine yaramıyan kısımları da çı-

Bu yüzden, İbrahim kardeşliğini kartıp şehirlere getireceklerdir. 
unutarak Zekeriyaya düşman olmuş Bu kabil ağaçlar odun veya kömür 
ve fırsat kollamağa başlamıştır. yapılarak kullanılacaktır. 

Cinayet günü akşamı geç vakit e- Harp Akademisi 
vine gelen Ibrahim, Zekeriyayı oda- Tatbikatta 
sında göremeyince, kan beynine sıç
ramış ve babasının tabancasını be -
line sokarak sokağa fırlamıştır. Zeke-
--J - - - ---..,-.,.---- --

li olan köyün bütün kıyı ve köşesi-

Harp Akademisi. bu sabah tatbika 
ta başlıyacaktır. Akademi komutan 

Belediye müfettişleri şehirdeki k a 
saplan tarama suretiyle teftiş etmiş 
lerdir. Bu teftiş neticesinde manda 
etini koyun, sığırı dan a d iye satan, 
parçalara etiket koymıyan, müşteri

den azami fiyattan fazla para alan, 
halka iyi et vermiyen bazı kasaplara 
rastlanmıştır. 

Belediye dün şubelere yaptığı bir 
tamimde, halkın en mühim gıda ma~ 
delerinden birini teşkil eden etin u
cuzlatılması için gerek hükümtin ge 
rck belediyenin mühim fedakarlık
larda bulunmasına rağmen bazı mın 
takalardaki kasapların belediyenin 
icraatım hiçe indirecek hilelere baş
vurdukları bildirilmetkedir. Bu ha
lin önüne geçilmesi için kaymakam
lıklar mıntakaları içinde bilhassa et 
işini daimi surette ve ani olarak tef
tiş edecekler, usulsüz hareket eden
leri şiddetle cezaland1racaklardır. 

Diğer taraftan sebz·e ve meyva sa
tışı ile uğraşan dükkanlardaki malla 
nn çabuk satılamamaları yüzünden 
bir kısmının bozuk veya çürük bir 
halde günlerce dükkanlarda tutuldu 
ğu ve sonra böylece halka satıldığı 
anlaşılmıştır. 

Ankara, 15 (A.A) - B. M. Meclisi 
bugün Fikret Sılay'ın Başkanlığında 
toplanarak ruznamede bulunan mad 
delerden devlete ait icareteynli ve 
mukataalı gayrimenkullerin kıymet 
lendirilmesi hakkındaki kanun layi
hasını ve Türkiye ' ile Çekoslovakya 
arasındaki ticari mübadeleye ait an
laşmanın ve Türkiye - Yugoslavya 
ticaret, seyrisefain muahedesine 
munzam protokolun tasdikine ait ka 
nun layihalarının ikinci müzakere
lerini yapmış ve kabul etmiştir. 

Ruznamede bulunan ve İzmir vi
layeti turistik yollarının inşasına, 

Türk kanunu medenisinin 88 inci 
maddesinin değiştirilmesine ait ka
nun layihaları ise bugünkü toplan
tıda Meclis müza.keratına esas teşkil 
eden başlıca iki mevzu olmuştur. 

İZMİRDE TURİSTİK YOLLAR 
Bunlardan İzmir vilayeti turistik 

yollarının inşasına ait kanunun mü
zakeresinde, bu yolların inşa , müte
madi tamir, ağaçlama, bakım ve mu
hafaza masraflarına tahsis edilecek 
fevkalade gelirleri tespit eden üçün
cü maddenin, bu yollardan geçecek 
nakil vasıtalarından alınacak husu-

Belediye bunun onune geçmek 
si r esim üzerinde birçok hatipler söz 

için bu kabil yerleri sık sık kontrol 
alarak maddenin leh ve aleyhinde 

etmiye ve bozuk veya çürük madde 
bulunmuşlardır. 

leri imha eylemiye ka.-ar vermiştir. Bu mevzu üzerindeki müzakereler 

Yeni Tramvay Hatları den. sonra Nafıa Vekili Ali Çetinka-
Dünkü gazetelerden biri, mütehas ya kürsüye gelerek ezcümle şunları 

sıs Prostun şehirde tramvay işletil- söylmiştir: 
memesi hakkında bir proje hazırla- "- Arkadaşlar, bu layiha İzmir 
dığı ve bu projenin belediyece de ka vilayetinin istediği bir işe ait layi
bul edild iğini yazmıştır. hadır. Yani hükumetin yollar hakkın 

Ad~cağız olduğu yerde çökü
verdi. Sağdan koşarak gelen Mus 
tafaya : 

rMAARIFTE: 
ni araştırmıştır. Bulamayınca hırs 
bürüyen gözlerine uyku girmemis, 
evlerinin kapısı önünde gizlenerek 
kardesini beklemistir. Sevgilisile u -
zun s;atler geçirdkten sonra sabaha 
karsı evine dönen Zekeriya kapı ö -
nünde Ibrahimle karşılaşmıştır. İki 
kardeş biribirleri ile kapışıp bir hay 
1i boğuştuktan sonra lbrahim, attı

ğı dört kurşunla Zekeriyayı cansız 
olarak yere sermiştir. 

rak s~çil~n şiie':.2 Adapazarı mıiila
kasına gitmişlerdir. 

Tatbikatta bulunmak üzere birçok 
generaller ve yüksek rütbeli subay
lar da Şileye gitmişlerdir. 

Halbuki Prost, mevcut tramvay da prensip olarak ötedenberi derme 
hatlarının kaldırılnıasını doğru bul- yan ettiği esaslardan ayn bir istisna 
mamş. yalnz şirketin mukavelena- olmak üzere bunu kabul etmeniz la
mesinde bulunan ve henüz inşa edil zımdır. İzmir vilayeti turistik itiba
miyen yef lere yal~ız oto~ü~ nakli ya- riyle ehemmiyeti haiz bir mınt'a.k~
tı YM?ı!m.:ısııu ... tjus.1h.e~tıı:.. "'Mn:snn 'V11D.)'~F'°gayet rth:uinıu gor
meydanı gibi bugünkü vaziyetleri e- mektedir. Bumm için tedbir aramış 
saslı sur ette değişecek olan meydan bu layihayı teklif etmeyi münasip 
ve caddelrde tramvay hatlarının ge- bulmuştur. Ben son Avrupa seyaha
çiş yerle,.i de değiştiri1ecektir. timde gördüm ki her tarafta asfalt - Mustafa, dedim. Ara şunun 

üstünü başını ... 
Mustafa her tarafını aradı. Hiç. 

birşey yoktu. Bıraktım. Karşımız
da korkusundan titriyordu. Bizi 
herhalde hırsız sanmıştı. Bulgar ~i 
vesi ile ve yalvaran bir sesle: 

- Aman, d iyordu. Kıymayın 'ha 
na ... Yok param. Ben Yunanlı de
ğil, Bulgarım! .. 

- Nereye gidiyorsun?. 
- .. .. . . 
Cevap yok ... Bu adam m uh ak

kak sağırdı. Sualimi bağırarak tek 
rarladım. Bu defa işitti: 

- Yunanlılardan kaçıyorum. A
ğa! ... 

D iyebildi. Bu esnada Ali Ağa 
da yanımıza geldi. Bulgar korku 
dan hala titriyor, hepimize ayrı 
ayrı bakarak gözleri ile merhampt 
dileyor, ağlıyordu ... 

- Ben dedi. Rumeliliyim! İske
çe köylerindenim, bulgarim, ismim 
DançeL. Yunan beni cıskere aldı. 
Hiç duymam, kulaklarım sağır ... 
Hep kazmak işi, hep dayak. Ek
mek yok. Kaçıyorum. 

Yoksul Ortamektep 

Talebesi Doyurulacak 
İlkokullarda olduğu gibi ortaokul

lardaki yoksul çocukların da doyu
rulmaları için bir yardım projesi ha
zırlanmı§tır. 

Bu proje tatil devresinde kati şek 
lini alacak ve ön timl.izdeki tedris yı
lı başından itibaren tatbik edilecek
tir. Bu sene ortaokullardaki yoksul 
talebelerden ancak yedi bin talebe
ye bakılabilecektir. 

Ortamektep Muallimliği 
imtihanı 

Ortaokullarda muallimlik yapmak 
üzere ilkokul muallimleri arasında 
açılan müsabaka imtihanına dün Kız 
lisesinde başlanmıştır. İlk olarak 
T ürkçe imtihanı yapılmış ve bu imti 
hana 37 kişi girmistir . 

DENlZ ve LlMAN : • 

"Sus .. Vapuru da 

Mudanyaya lş~iyecek 
Denizbankın Bandırma hattına 

Kardeş katili Ibrahim bu feci ci
nayeti yaptıktan sonra tabancayı 

yere atmış ve kaçmıştır. Evvelki gün 
de Usküdarda yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kantarcılar Cinayetinde 
Yeni Safha 

Zabıta, Kantarcılarda ·Ahmet Nu
ralın sabun fabrikasında gece bek -
çisi Şevkiyi sabun kazanına atmak 
suretile öldüren Mansur hakkındakı 
tahkikatı derinleştirmeğe lüzum gör 
müştiir. Bu hadisede Mansurun cü -
rüm ortakları bulunduğu tahmin e -
dildiği için yeniden bazı kimseler in 
malumatına müracaat edilmektedir. 

Tramvayla Kamyon 
Arasında 

F atih le Çarşıhaşında 20 numaralı 
evde oturan Ali isminde bir genç, 

iç Turizm için 
İktısat Vekalehnde ihdas edilen 

turizm müdürlüğü, iç t ur izmi can
landırmak yolunda yen i çalışmalara 
başlamıştır. Bu arada memleketin gö 
r i.ilebilecek yerlerine yedi günlük bir 
gezin ti tertip edilecektir. Bu gezinti 
nin yer ve zamanını tesbit için ala
kadar dairelerden bazı malümat is-
ten ilmiştir. * Üsküda r Asliye Hukuk Mahke
meleri, Kadıköyünde Moda caddesin 
de eski su şirketi binasına taşınmış
tır. Cu martesi gününden itibaren da 
valara Kadıköyündeki yeni binada 
bakılacakt.r. Üsküdar Sulh Ceza 
Mahkemeleri yine eski yerinde kal-
mıştır. 

* Binicilerimizle beraber Avrupa 
dan dönen Orgeneral F ahrettin Al
tay Ankaraya gitmiştir. 

tramvay basamağına asllı olarak Ak 
saraya giderken tramvayla bir hiza 
da geçmekte ola n 4187 numaralı 
k amyounun sadmesine uğramış, ba -
şından yaralanmıştır. 

* Belediyenin kurduğu şirket işe yollarla halk yeni hayatla, yük nak
başladığı günden Haziranın haftası- liyatını yapmaktadır. Almanyada ki 
na kadar şehrimize muhtelif yerler- lometr~si 250 - 300 bin liraya mal 
den 15 bin kasaplık hayvan getirt- olan 4 metre genişlikte 7 bin kilomet 
miştir. relik yola başlanmış, bunun iki bin * Belediye muhasebecisi, Kemal kilometresi yapılmıştır. Bunun karşı 
dün şehrimize gelmiştir. lığı milyarlara varacak bir miktar * Yeniden sekiz tramvay araba- tutar. Bu parayı ne suretle tedarik 
sının otomatik hale sokulmasına be- ettiklerini sorduğum zaman beni su
lediyece izin verilmiştir. r eti mahsusada gezdirdiler, bunu ve-* Şehir sınırları içinde bulunan saiti nak liyeden tedarik ettiklerini 
müessese ve ticarethane, yahut elek söylediler. Bütün otomobil, kamyon 
trik cereyanını doğrudan doğruya ve diğer vesaitten mutedil br derece 
kendi istihsal eder ek şirketten hiç ce de' para almak suretile bunu karşıla
reyan almıyan yerlerin birer listesi maktadırlar. 
hazırlanmıştır. Bu listeler Nafıa Ve- Biz bunu daha evvel düşünmüş-
kaletine gönderilecektir. tük. Bizim arabaların tekerlekleri-

---o nin demirleri dardır. Bir takım hU-
Zagrep Denizcilil< susi vaziyetleri vardır. Bunu tatbik 

Sergisi için edeceğimiz vakit bir çok müşkül9.t 
25 Haziranda Zaprepte açılacak 0 - teh addüs edecektir. O zaman zaruri 

lan denizcilik sergisi için Balkan An olarak bu hususta bir takım tedbir 
tantı daimi deniz komitesi, Deniz- ler de alacağız, ve daha geniş kanurı 
banka müracaat ederek bazı maltı- lar getireceğiz. Şimdi İzmir turistile 
mat istemiştir. Denizbank, başlıca yollan hakkındaki kanunun üçünci1 
Umanların ticari ve bahri faaliyeti maddesinin "d,, fıkrasından itibarerı 
etrafında icap eden malumat ve ista kaldırılmasını iltizam ediyor um· 
tistikleri hazırlıyarak gönderecek - [Arkası: Sayfa 4, sütun 5 ~ 
tir. Dediğim çıkmıştı. Konu~mak i

çin bu adamı biraz daha yukarla
ra götürmek istedim. Çünkli anlaş 
mak için avazım çıktı~ı kadar ba
ğırmak lazımdı. Ali Ağa artık, 
Aksuya gitmekten vazgecti. 

- Bunu köye götürelim, be Be
yim, dedi. 

tahsis edeceği Sus vapuru Almanya
dan geldikten sonra, yalnız Pazar 
günleri Trak vapur u ile beraber Mu 
danya. hattına işllyecektir. 

Dünya Rekorunu Kıran 

Planörcülerimiz 

1 TAKViM ve HAVA] 

PERŞEMBE 
16 Haziran 1938 

Bulgar da gözlerinin yaşlannı sl 
liyor, istavroz çıkarıyordu: 

- Ben yol bilmiyorum, ded i. 
Yalvarıyorum size. Beni saklayın. 
Size yanaşmalık yaparım. Yunan
dan ben i kurtarın!. 

Ben de kararımı verdim. Kendi
sıni götürecektim. Bu nefer vazi
yet i ne kadar bilmese, bizim, uzak
t an görmek ve görenlerden sormak 
suretile edineceğimiz haberlerden 
daha çok doğruşunu verebilirdi. 
Kalktık. Yola düzeld ik. Dançef bi
zim fena adamlar olmadığımızı a n 
lamıştı. Mustafanın ön ü sıra uslu 
uslu gidiyordu. Bir aralık geriye 
döndü: 

- Arkadaşlar, dedi. Yok mu , 

Pazar gi.inleri Rursaya gidenlerin 
çokluğu ve hat ta b irçok yolculara b i 
let verilememesi b u h atta b ir vapur 
daha tahsisini icap ettirm iştir. 

lzmitte Yapılacak Yarışlar 
Temmuzun onuncu P azar günü İz. 

mitte den iz yarışları yapılacaktır. 

Yarışlara b ütün balıkçılar davet edil 
mişlerdir. 

Müsabakalarda kazananlara 25 li
r adan 75 liraya k ad ar ikramiye veri

lecektir. * Akay ve Şirketi Hayriye idare 
ler inin yaz tarifeleri ön ümüzdeki Pa 
zar gününden itibaren tatbik oluna

caktır. * Hnziramn 18 inde İngiliz ~a~
dırah S tradhert vapuru ile şehrımı
ze 800 seyyah gelecektir. 

Dün İnönü kampında iki pllnörcümi\z.iin 
diinya planör rekorunu kırdıklannı bildirmiş
tik. Yukarıya rekoru kıran genç muallim Ali 
Yıldızı ve İnönü kampında yapılaıı merasi
mi göriiyorsunuz. 

-------·•-aamnn1 A111'1111M11.-Wllll ri'lıı:tı 

6 ıncı ay Gün: 30 Hızır: 41 

Arabi: 1357 
RebiUIAhır: 15 
Güneş: 4.08 - Öğle: 
İkindi: 16.15 - Akşam: 
Yatsı: 21.45 - İmsflk: 

Rumt t3M 
Haziran: 12 

ı2.ı.ı 
19.42 
2.08 

YURTTA HAVA ~ A°itYE'fl 
ııll• 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan J(yt' 
nan malömata göre, hava, yurdun Trıı çılt 
bölgesinde bulutlu, diğer bölgelerinde ~ .. 10 deııı .. 
geçmiş, rüzıArlar Trakya ve Kara 

1 
rdll 

garp kıyılarında cenubi, diğer yer :ıı\'• 
umumiyetle şimali istikametten orta 
vette esmiştir. r(lt 

Dün, İstanbulda hava a~ık gec:rıılŞiıı e< 
gAr cenuptan saniyede 2-1 metre ~~l!ıf'lcı 
miştir. Saat 14 te barometre 756,8 . Jge' 
re idi. Hararet, en çok güneşte 30.5, ~ ıc:ı1 
de 28,7 ve en az 14,1 santigrat olara 
dedilmlştlr. 
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~UGüN_I 
~ister Chamberlain'in 

Cevabı 

IHJ /A ~ Ü-(Ç 1i . G=O /A ~ ~ ~ iL ~ ~-.. 
i v •• Bizim Konferansı 

Dinlerken! 
\ 

. 
>'azan: Ömer Rıza DO'CRUL 

Avam Kamarasının dünkü top. 
lantmnda büyük bir gürültü 

koprna~ı beklendiği halde, .cel!'le Baş
~tkiı Mister Çcmberlaynın bir nut
ijle kapanmış, ve meselenin hara • 
tetıi münakaşası ilCJ"iye bırakılmış • 
tır. Mister Çemberlaynın anlattıkla
tı gayet açıktı. Frankistler İspanya 
~a sularına uğrıynn bazı İngiliz 
~aret gemilerini bombalnmışlar ve 
\· tırnuşlardır. Buna kar ı yapılacak 

J d AJ Çinde Kolera ve Tuğyan/ar 
spanya a • m~D Settin Yıkllma~ı Yüzünden Yazan: B. FELEK 

Harp Gemılerı Yüz Elli Bin Kişi Boğuldu 
Evvelki gUn Fatih Halkevi namına 

radyoda bir konferans verdim. 
Eski spor hatıralarının yndından 

ibaret olan bu görüşmenin tabii hiç 
bir ilmi kıymeti yoktu. Sadece bir 
hikayeden ibaretti. 

l'l' şey varsa, zırhlılan limanlara 
dararnak ve buna benzer tecu'ilzler
de bulunan tayyarelere ateş açmak, 
>ahut İspanya sahillerine tayyare ba 
~tyaları yığarak bu şekilde hare • 
~et eden tayyarelere karşı gelmektir. 
akat bu iki şekil de harbe karış • 
~ktan başka bir netice vermez. 
İngiltere ise harbe kanşmak ve İs

~llyada döğü en iki taraftan birine 
~ı cephe almak fikrinde değildir. 
tı şekilde cephe almıya bütün ingil 

ltte muhaliftir. O halde İngiltere ti
~et gemilerini korumıyacak mı? 
eya korumak için hiçbir tedbir bul-

ilı.ı)·acak mı? 
İngiltere Başvekili buna dıı ce -

~p veriyor \•e her şeyden evvel İs
)a_llya kara sularına giden İngiliz ~e
~lerinin tehlikeyi göze alarak git • 
'iltterini, yani hükumetin / bunlara 
~şı himaye mesuliyetini üzerine al
~dığını, fakat İngiliz gemilerinin a
~llt sularda lôyikile himaye olunaca
'ltlı söylemiştir. 

~ llundan başka bir tnkım emniyet 
•ııtakaları \'Ücuda getirmek, y~ -

ctıt daha başka bir hal çaresi bul
.~ mümkiindür. 
hıiinakaşada bahis mc'\'7.UU olan di 

~r nteselcler arasında en fazla göze 
~l'Panı İspanyada bulunan Almaıı ve 

~
lyan tayyarelerinin hareketleri yü 

llrıden hasıl olan mesuliyete ait o
\tıdır. Mister Çemberlayn, General 
~ankonun kumandıisı altında!6 
~P va~~~alarından mcsul olması lıi-

g~ldıgıni, bu yi~dcn başkasını 

ı~, '\" bu uret e ngilterenin j.,. 
Ya ha,-bini tam mônasile; dahili 

~P telakki ettiğini göstrmiştir. 
\ıspany~ ha!~nın tayyare akınların 

kendılerını koru:nalnrı için fs • 
11Yaya tayyare bataryalarının ve • 
llıesi imkônı da bahis mevzuu ol • 
ltş ise de Mister Çembcrlayn hu • 
4 da bir müdahale teşkil edeceğini 
1ııtrnıştır. 
~, . 
1. sıter Çembcrlaynın bu cevabı in 
·~ ınuhalefctini tatmin etmediği 
4 hunlar me eleyi bir kere dnha 

llkere edeceklerini söylemişler • 
~takat anlaşılan mesele bir değil, 
llç kere dahi münakaşa edilecek 
~1~a \•arılacak netice aynıdır. Ya

ıster ÇcmberJayn, İspanya Jıar
rnüdaha1eden ~ekinccek ve bu 

11llta parlUmento ekseriyetini ken 
~ e beraber bulacaktır. 
~ !:iltere sonuna kadar ademi mü. 
ille • • ı· d ' Sl)a e ın en zerre kadar ay-
~acaktır. 

~ 
~ S arı nehir iizerindcki setlerin 
\ı nıuharebe yüzünden yarıl • 

1 • Stıların ta mnsınn ve ortalığı 
~tı:lasına sebebiyet vcrmi tir. Ger 

/'iizden Hankova karşı hazırla
t 11Pon taarruzu şimal tarafın -
ll\'akkufa uğramış bulunuyor. 

Kasteflon Cephesinde iki Alman Tank 
Mütehassısının Esir Edildiği Bildiriliyor 

Londra, lS (Huıuıi)' - Mister Chamberlain'in Avam Kama
rasında dün söylediği nutuk her yerde iyi tesir bırakmıfbr. Miıter 
Chamberlain, ispanya karasularına giden gemilerin kendilerini 
kendi hesaplarına tehlikeye attıklarını ve lngilterenin emniyet 
mıntakaları teıis etmekle tecavüzlerin önünü almayı ümit ettiğini 
söylemi.tir. Berlin mahafili bu nutku aklıaelim ile dolu bulmak
tadır. Roma gazeteleri de nutuktan memnundur. 

Onlar da Ingiltere Başvekilinin ı tile şehir haricinde devam ettiğini 
realizm ve bon şansını takdir ediyor- bildirmekte ve cümhuriyetçilerin 
lar. Londra gazeteleri içinde muha • şiddetli mukabil taarruzlarda bulun 
fazakarlar da Chamberlain'in kiya - duklannı ve Frankistlerin işgal et • 
setini methetmektedirler. Sollar ise tikleri bazı noktalardan püskürtül -
hükumeti ehliyetsizlikle itham edi- düklerini ilave etmektedirler. 
yorlar. Fakat anlaşılan Frankistler, Kas -

Daily Express'in bir muhabiri ise tellonu işgalden sonra oradan çı
Alikantide tahkikat yapmış ve asi kanları cenuba doğru şiddetle takip 
tayyarelerinin Ingiliz gemilerini bom etmektedirler. 
bardıman ettiğini anlamıştır. Frankistler cenupta Kurtuba mm 
Amerikada bombardımanlara takasında da taarruza geçmişler ve 

kar,ı nefret bazı köyleri işgal etmişlerdir. 

Amerika ayan meclisi hariciye en- Yeni bombardımanlar 
cümeni reisi Pitman meclise şu ka- Bugün Valansiya beş kere Fran-
rar suretini tevdi etmi~iir: kistlerin hava taarruzuna uğramış • 

1 - Sivil ahalinin bombardıman tır. 17 kişi yaralanmış ve bazı ev • 
edilmesini takbih eden Hul'ün beyan ler yıkılmıştır. 
namesinin tasdiki. Barselon, Kastellon cephesinden 

2 _Parlamentonun bu bombardı- iki Alınan tank mütehassısının esir 
manlara nihayet verilmesini temin edildiğini haber veriyor. 
edecek muhtemel bir harekette bu- Alman gemileri 
lunması için tetkikat yapı1ması. 

Ayan meclisi, karar suretini bugün 
müzakere edecektir. 

Kcutellon henüz •uhut 
etmedi mi? 

Valansiya, 15 (A.A.) - Resmi ma
hafilden bildirildiğine göre, Kastel -
lon yolu Alman harp gemileri vasıf
lannda gemiler tarafından bombar
dıman edilmiştir. Esasen bundan bir 
kaç gün evvel bir çok Alman destro-

Harp cephelerine gelince !span - yer1erinin CebelüttarıKtan geçtiği 
•• __ .,.. -· -···•••&.&~"·· .a.•.1.cz,n.uı. 11\Jıııuc.ıı uı • 

nun henüz sukut etmediğini anlat • manı işte bu gemilerin yaptığı tah
makta ve muharebcıiin bütün şidde- min edilmektedir. 

· Bir Bakışta Dünga Haberleri 

ALMANYA 

Yahudiler Hakkında 
Berlin, l 5 (A.A) - Almanya dahi

liye nezareti müsteşarı Dr. Stukat
nın, Alman hukuk akademL;i mec
muasında bildirdiğine göre, Alman 
ana babadan doğacak Yahudiler, 
bundan böyle Alman tebaası telakki 
edilmiyecek ve bunların hiçbir mil
liyeti olmıyacaktır. Diğer taraftan, 
Yahudiler, izdivaç yolu ile de Alman 
tebaalığını alamıyacaklardır. 

MACARiSTAN 

Ştddetli Fırtına 
Budapeşte, 15 ( A.A.J - Dün gece 

bütün Macaristanda çok fiddetli fır
tınalar çıkmıt t•e 19 kişi yıldırımdan 
ölmiiştiir. Maddi hasar oldukça mü -
himdir. 
Budapcştenin Neupe§st mahalle -

sinde 103 evi su basmıştır. Matra da
ğı eteklerinde bir çok nahiyeler ta -
mamiyle su altında kalmıştır. 

YUGOStAVYA 

1'.' ayyare Sergisi 

RUMANYA 

Matbuat Kararnamesi 
Biikreş, 15 ( A.A.) - Bu sabah neş 

redilmiş olan yeni kararname, Ro -

manya matbuatınm faaliyeti hakl~ın 
daki fıkrasında gazetelerin ancak 

bir Romanyalıya yani etnik menşe -
Zeri ne olursa olsun bütün Roman -
yalı vatandaşlara ait olabileceğini 

tasrih etmektedir. 

Pek yakında menfaati. devlete cıit 
olmak üzere bir neşriyat monopolü 

ihdas eden bir kararname ıu~§redile
cektir. 

INGILIZ 

't tlıukabil nehrin tuğyanı ~ok 
b~a.halan kaplnmı~ ve burada 
t~l' Vaziyete dü ürmüştür. Bir 

\> 
11 harp yığın yığın Çinliyi ö

\rt e felakete sürüklerken diğer 
\ ~t\ hu facianın \·ukuu U:rak 
~i lltbine hakikaten tüyler ürper 

t lllahiyet vermiştir. 

~ ~ussolini Kupası 
\~~ t1kara Orduevinde 

Belgrat, 15 (A.A.) - Belgradın 

ilk beynelmilel hava sergisi dün öğ
le zamanı kapanmıştır. Resmi ista -
tistiklere göre, sergiyi bir çoğu ec • 
nebi olmak üzere takriben 250.000 
kişi ziyaret etmiştir. 

11,. llt:a, 15 (Tan Muhabirinden)
ıı"rupa binicilik miisabaka1arı

~ttttak eden kıymetli binicileri
~~ Cevat Giirkan bugün Gene

\ ettin Altay ile Ankaraya 
~ 

~,t .. 
\ ~ <:iurkan binicilerimizin Ro-

FRANSA 

Harp Zamanında 

" 

Nevyork, tS (Hususi) - Japonya - Çin harbi, harp facialanna 
inhisar eden bir hai~e olmaktan çıkmıf, tuğyanlar ve kolera da 
halkı kırmıya başlamıttır. 

Doğrusunu söylemek lazımgclir : 
se dinleyicileri mütehassıslardan mü 
rekkep olmıyan böyle populr görüş
melerde teknik ve ilim yollanna sap 
mak dinleyiciyi sıkmaktadır. Evvel
ce de dediğim gibi ders şeklindeki 
ko~feran!'llan dinlemiyorlar, düğme
" i çevirip başka yerde bir müzik a-

Şanghayda ekserisi beynelmitet - ----

mmtakada olmak üzere 12~. ~01era Alman Mıntakaları 
vakası olmuş ve Japonya hukume -
ti Şanghaydan gelen bütün gemile -
re en şiddetli tedbirleri tatbike ka • 
rar vermiştir. Suçovda da sekiz ko
lera vakası olmuştur. 

Sarı nehir setlerinin yıkı1ması yü
zünden boğulanlann 150.000 oldu.k
lan söyleniyor. 

Sarı nehrin tuğyanı gittikçe art -
makta ve çok geniş sahalar kapla -
maktadır. Bu yüzden bütün Lunghay 
mıntakasında faaliyet muattaldır. 

Çinlilerle Japonlar tuğyana karşı gel 
mek için uğraşmışlarsa da mukave • 
met imkanlarının tamamile boşa gi
deceği şüphe götürmüyor. Şiddetli 
yağmurlar yağması vaziyeti büsbü • 
tün berbat etmiş ve halkın ıztırap • 
larını kat kat artırmıştır. 

Yığın yığın halk yerini yurdunu 
bırakarak tuğyanlardan ve felaket • 
lerden kaçmaktadır. 

* . Bugün Japon tayyareleri Kantona 
karşı iki akın yapmış ve faaliyetle
rini demiryolu üzerinde toplamıştır. 

"Amerika Halkı 

Demokrasilerledir .. 
Nevyork, 15 (A.A.) - Nevyork 

Taymls gazetesi, başmakalesinde A
merikan halkının dünya vaziyeti hak 
kındaki sempati hislerine terci.imaa 
olmakta ve şöyle demektedir:. 

"Amerika halkı şimdi harp.tehdidi 
teşkil eden hiçbir vaziyette bitaraf 
u ... 5u~u • ~ llt:nutJ aunya xuvveHerı 
nin müvazenesini bozmak tehlike -
sini gösteren vaziyetlerde de bitaraf 
kalmıyacaktır. Makul efkarı umu • 
miye, Japonyaya karşı Çinin Lehin
de, Avusturyanın Alman kıtaları ta
rafından işgali aleyhinde ve Çekoslo 
vakyanın mukavemetinden dolayı 
memnudur. 

Mütecavizler, bir amil olması iti
bariyle Amerikayı ihmal ettikleri 
takdirde bir hesap hatası yapmış ola 
caklardır. Fazla taahhüde girişmek is 
tememekte olmamıza rağmen Avru 
pada bir harp patladığı takdirde de 
mokrasilerin tarafını iltizam etmiye 
amadeyiz.,. 

---0-

Cedillo isyanı 
San Antonio - Teksas - 15 (A.A.) 

- General Cedillo, radyo ile söyle • 
diği bir nutukta, Reisicümhur Kar -
denas ile mücadelede bulunmak için 
4000 kişilik yeni bir ihtilalci grupu 
elde etmiş olduğunu bildirmiştir. 

lsviçrenin Dörtte Üçü 
ve Alsas Loren de Bu 
Mıntakalar içinde mi? 

Londra, 15 (Hususi) - Mister 
Chambcrlain bugün avam kamara -
sında sorulan bir suale, cevap olarak 
lngilterenin Pragda Başvekil ile Sü
det liderleri arasında başlıyan müza
kerelerin sağlam bir tesviye sureti
ne varmasını büyük bir samimiyetle 
temenni ettiğini söylemiştir. 

Müzakereler ba,lıyor "-" 
Prag, 15 (A.A.) - Çcteka ajansı 

tebliğ ediyor: 
Dün akşam Südet mümessi!leri ge 

çen hafta verdikleri muhtıra hakkı~
daki cevabını almak üzere Başvekıl 
Hodza'yı ziyaret etmişlerdir. 

Başvekil hükumet namına yaptı • 
ğı beyanatta gerek mezkur muhtı
rayı gerek hükumetin hazırladığı 
l',llilliyet1er statüsünü müzakereye 
esas tutacağını bildirmiştir. 

Her iki tarafın da vaziyeti tesbit 
edebilmesi için yakında diğer bir mü 
lcikat daha vuku bulacatır. 

Südct mümessillerinden mebus 
Kunt, bu münasebetle Başvekile ~ıı 

ciheti tasrih etmiştir ki, muhtıra hır 
takım nazari metalibatı değil 20 se
nelik tecrübeye istinaden Südet Al
manlarının emniyeti ve devlet için
de yeni siyasi nizamın teessüsü için 
zaruri hususatı ihtiva eylemekte -
dir. 

Avrupadaki Alman 

mıntakaları 
Prag, 15 (A.A.) - Südet partisi, 

Henlaynin 14 nisanda Karlsbadda 
söylediği partinin sekiz talebini jh -

tiva eden meşhur nutkunun l<'ransız
ca tercümesini, "Hür insanlar ara • 
sında hür insan olarak yaşamak isti
yoruz,, başlığı ile neşretmiştir. Bu 
risalenin kapağında bir Avrupa hari
tası mevcuttur ve A vrupadaki Al • 
man mıntakaları maviye boyalıdır. 

Bu mavi rengindeki mıntakalar, 0-
pen ve Malmödiyi, Lüksenburg, ls
viçrenin üç ruhunu ve Alsas Löreni 
de kaplamaktadır. Cenubi Tirol, Karl 
Frank, Knrlsbad - Leipzig" keli -
meleriyle tabıın ismini taşıyan be • 
yaz bir mustatil altında gizli kalmak 
tadır. 

rflştırıyorlar. Halbuki maksat din
letmektir. Bunun için de anlatılan 

şeyin dinleyiciyi sıkmamasına dik .: 
kat etmek lazımdır. Ost tarafı ikinci 
planda kalır. ı 

Londra radyosunda mesela seçi. · : 
len konferans mevzu1anna bakıyo

rum: Son derece cazip şeyler. Me
sela: 

- Hindistanda Çcngal denilen ya: 
bani ve vahşi yerlerde hayat nasıl· 
dır? 

- Traf a1gar muharebesinin ta!st ; 
ıatı ... 

Bunlan da anlatırken meseli bir 
aslan hikayesi, aslan sesi ve çalı ça
tırtısı gibi sahneyi canlandıra .; 
cak ve kumanda sesleri ve top gü. 
rültüleri gibi hikayeye hayat vere
cek şeyler ilave ediyorlar. 

Bizde bunlar yapılamasa bile Eş
refin yahut Sait Çelebinin görüşınsi 
gibi tabii ve ıkınmadan söylenen söz 
leri rahat dinliyebildiğim için ben 
de o yolda gitmek istedimdi. 

Bizim evde de te adüfen beni d"m
lemişler. Tesadüfen diyorum. Çün
kü konferansım olduğunu eve söyle· 
miye unutmuştum. 

Bahçede konferansımı dinlemek f. 
çin toplanan hanemiz halkını o §e
kilde gören emektar ve ihtiyar bah
çivanınuz gülümsiyerek sormn~: 

- Bu herif 1e kim Allahaşkma! 
Neler yumurtluyor? 

Tabii gülmeden kırılmı lar. Bana 

anlattıkları zaman ben de güldüm. 

Gerçi bütün konferans~ılar hak • 
kında: 

- Ne söylüyor bu herif? Hitabı 
mukadderdir. Lftkin kendi evinde \'O 

kendi adamı tarafından olursa pek 
güzel oluyor. Darısı dostlar başına. 

Sovyet Rusyada Seçim 
Moskova, 15 (A.A.) - 'fass ajan

sı bildiriyor: Gürcistan Sovyet Sos -
yalist cümhuriyeti yüksek meclisine 
aza seçimi merkez komisyonunun 
bir tebliğine göre, Stalinin komü -
nistler ve partisizler blokuna men -
sup 237 namzedin tamamı, yüksek 
meclise aza seçilmişlerdir. 

1.898.041 seçiciden yüzde 99.2 si
ni teşkil eden 1.883.608 k{şi seçime 
iştirak etmiş ve bunlardan 1.876.391 
kişi, yani yüzde 99.6 sı komünistler 
ve partisizler Stalinin bloku mebus 
namzetlerine reylerini vermiştir. 

Tbilissi şehrinden yüksek meclise 
aza seçilenler arasında, Stalin, Mo
lotof, Beria, Gürcistanm ihtiyar a -
!imlerinden profesör Cevaki~iJi, 
yüksek artist Vasadze, tanınmış mu
allim Bayan Burçuladze ve daha bir 
çok yüksek zevat vardrı. Stalin ve 
Molotofun namzet oldukları daire -
lerde seçicilerin yüzde yüzü reye iş
tirak eylemiştir. --
Hamidiye Kumandan 

ve Zabitlerine Ziyafet 
lskenderiye, 15 (A.A.) - lsken -

deriye Türk kolonisi Hamidiye ku -
mandanı ve zabitanı şerefine bir su
vare tertip etmiştir. 

Suvaredc mahalli hükumet erka -
nı, konsoloslar ve diğer zevat hazır 
bulunmuştur. 

lran Baıvekili 
Hamidiyede 

lskenderiye, 15 (A.A.) - Dün Ha 

- midiyeyi Iran Ba~ekili ziyaret et -
miş ve merasimle karşılanmıştır. 

t11l' •ıandıklan ,.e bizzat ::\fusso
'-)) ~•ndan kendilerine verilen 
~ t\~nkaraya getirmiştir. Kupa 

t\e götürülmüştür. Orada 
diiecektir. 

Paris, 15 ( A.A.) - Ayan meclisi
nin denia\ encümeni Tcisi Bergeon, . 
harp zamanında Fransız donanması
nın .ve ticaret filosunun mütekabil 
vazifelerine dair bir rapoT hazıTla -
mışttT. Bu raporda, ticaret gemileri -
nin icap eden .silahlarla techizi istih
daf edilmekte ı•e muhtar bir yiiktek 
deniz ktmıanda heyetinin ıüzumun -
dan bahsedilmektedir. Mütemadi bomba yağmuruna maruz kalan Çin bar< metreye bakarak hanyı tahmine çalışıyor 

Ham.idiye yarın buradan hareket 
edecektir. 



~ahke~elerde 

Sarışın Bir Kadının 
Muhakemesi Görüldü 
Vilayetten Müsaade Almadan Bir 

Barda Çalıştığı iddia Ediliyor 
Beyoğlu 2 inci sulh ceza mahke - lunda o~~~or, Viya~h, Çekoslo • j 

mesinde dün meraklı bir davaya ba- vak tabuyetinde, dansöz ve artist. 1 
kıldı. Mahkeme salonu oldukça kala- İddia şu idi: Anna ecnebi tabiive
balıktı. Dinleyiciler arasında oturan tinde olduğu halde vilayetten mü.sa
sanşın, güzel bir kadın herkesin a- ade almadan, Turanbarda çalışmış .. 1 
likasını uyandınyordu. Yanındaki Halbuki maznun, ifadesinde, me _ 1 

erkekle mütemadiyen alçak sesle 1 mur arın barı kontrol ettikleri gece o-
fransızca konu§Uyordu. Nihayet mü- rada olduğunu, fakat sırf eğlenmek 
başir yüksek sesle bağırdı: f .. maksadile gittiğini, yakında da Yu-

- Anna.. "' • 
nanistanda çalışmak üzere Atinaya 

Dinleyiciler arasında oturan san- gideceğini söylüyordu. Mütemadi -
flD, güzel kadın yerinden kalktı, suç yen kendisini tetkik eden dinleyicile
lu yerine oturdu. Kadının deminden-

re sert sert bakıyor ve masumiyetini 
beri konuştuğu erkek te ayağa kal- kendi dilile isbat edemediği için hır
karak hakime, bayanın türkçe bil- çmlapp duruyordu. 
mediğini ve kendisine tercümanlık: 

O gece vakaya el koyan komiser, 
edeceğini söyledi. Bunun üzerine ha- polis memurile, bar sahibi Hasanın 
kim suçlunun hüviyetini tesbit etti. şahit sıfatile dinlenmesi için muha

Pol kızı Anna, 30 yaşında, Beyoğ-1 keme haziranın 24 üne bırakıldı. 

HAKARET: 

Bir Kelimeden 
Çıkan Hakaret 
Davası 
Sultanahmet sulh 'birinci ceza ma!ı 

kemesi dün bir kelime yüzünden do 
ğan bir hakaret davasını neticelendir 
di. Suçlu zeytin komisyonculuğu ya
pan Ahmet Başkaya idi. Davacı da 
zeytin tüccarından RuQszade Remzi 
Zeytinbaştı. Mahkemede davacının 
iki, suçlunun bir avukatı vardı. İd
dia şu idi: 

Ahmet Başkaya Rutlszade Remzi 
Zeytinbaşın daima kiloda bir kuruş 
komisyonla zeytinini satarmıt. arala

KANUNA MUHALEFET: 

Yabancı Dil 
Kullandığından 
Mahkum Oldu 
Asliye birinci ceza mahkemesi dün 

yabancı dille mektup yazma davası
nı neticelendirdL Suçlu İstanbulda 
ticaret komisyonculuğu yapan Jan 
Karlofski idi. İddiaya göre Jan Ada
na pamuk Türk Limited şirketine 
yazdığı bir mektupta ticaret kanunu 
na muhalif olarak başka bir dil kul 
lanmıştır. Mahkeme suçu sabit gör
dü. Jan Karlofskiyi 100 lira para ce-

1 zasına mahkum etti. I 
nnda alacak yüzünden bir lhtiW çık KOMONISTLIK : 

Kadın Köıesl 

Pratik 
Elbiseler 

• 
Bagiinlıi 7"f'JYll tanınan 

icabı, in.anlar gittikçe daha 
pratilılqmelı mecburiyetinde
dirler. RaimJe görülen .iyah 
aaten elbise istenildiği zaman 
hem öğleden sonra verilen 
çaylar ve hem de akfam )'e· 

meklerinJe giyilebilir. ~lbiseyi biraz tlalaa 
tuvalet felrline sokmak için yakcuını açıp 
öndeki liyongayı çözdülıten ve arlıaJan 

Jolaıtırdılıtan sonra yalıaaının ilri ucuna 
kliple tutturmak kafidir. 

El6iaenin biçimi mat krep maroken veya 
krep satenden yapmıya elveriıliJir. Fiyon-

ganı% U%WI bir pmçadan yapılmıı.a lıolların altınJan dolQftı
np arlııaJa bağlamalı elb;.eyi daha ziyade •iUler. 

Alman Lisesi ve Ticaret Mek
tebinin 70 inci Yıl Dönümü 

indirilmesi 
Kabul Edildi 

(Başı 2 ncide) 

-Bravo sesleri, alkışlar- "d,, fıkra
sınm old~u kısım, bir de 4 üncü 
maddeyi, 5 inci maddenin de demir 
bandajları kısmını kaldıralım. Diğer 

kısım varidatla vilayetin yapmak is 
tediji mesaiye de mani olmıyalım. 
Kanunun bu söylediğim şekilde çı

karılmasını daha mutedil ve muva
f1k buluyorum. -Muvafık sesleri-. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkayanm bu 
beyanatını müteakıp kanunun mev
zuu bahsolan fıkra ve maddeleri en
cümene geri verilmiş ve Türk kanu
nu medenisinin 88 inci maddesinin 
değiştirilmesine ait kanunun müza
keresine geçilmiştri. 

Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü tek 
rar kürsüye gelerek şunları söylemiş 
tir: 

- Arkadaşlar, bundan evvel adli
ye büdcesi Meclisi alide müzakere e
dilirken evlenme yüzünden zaruri 
olan yaş tashihlerinin dava şeklind~ 
mahkemelerimize gelen kısmının 
her sene 60 bin olduğunu ifade etmiş 
ve bu 60 bin davanın dolayısiyle ha
sıl olan, hatta vatandaşlann bazılan-

1 
nı mücrim kılan safahatı olduğunu 
da arzetmiştim. Ve bunu mümkün 

1 olduğu kadar bertaraf etmek için 
süratle bir kanun layihası arzedece
ğimi vadeetmiştim. Bu sözümü sür· 
atı yerine getirmek benim için kıy
metli bir vazife oldu. 

Sözlerine devam eden Adliye Ve
kili muhtelif memleketlerdeki ka
dın erkek evlenme yaş hadlerini ra
kamlara istinaden izah eylemiş ve 
netice olarak demiştir ki: 

lstanbol Rad~osa 
ÖGLE NEŞRiVAı:I ~ 

12,30: Plikla Tilrk musikisi, 12,50: H• 
vadis, 13,05: PJAkla Türk musikisi. 13,SO 
Muhtelif plAk neşriyatı. 14,00: SON. 
AKIAM NEŞRIVATI : 

18,30: PIAkla dans musikisi, 19,15: Speıl 
mllsahabelerl: Eşref Şefik. 19,55: Borsl 
haberleri. 20.00: Grenvlç rasathanesin· 
den naklen saat ayan. 20.02: Sadi Hor 
ses ve arkadaştan tarafından Türk ınu
sildsi ve halk p.rlolan. 20.45: Hava ra• 
poru. 20,48: Ömer Rıza tarafından araP 
ça söylev. 21.00: Radife Neydik ve at" 
kadaşlan tarafından Türk musikisi .,. 
halk şarkıları. 21.45: ORKESTRA: 22.15: 
Ajans haberleri. 22.30: PlAkla sololar, O
pera ve operet parçaları. 22.50: Son ha
berler ve ertesi günun programı. 23.00: 
SON. 

A"kara lbıdTMU 
ÖGLE NEŞRIVATI ~ 

12,30: Kar1$1k plAk neşrlyab. 12,SS 
PIAk: Turk musikisi te halk şarkJlatl 
13,15: Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIVATI : 

18,30: PHlkla dans musikisi, 19,15 : 
Türk musikisi ve halk şarkılan (Makbll 
le Çakar ve arkadaşlan) 20,00: Saat f.11 
rı ve arapça neşriyat. 21,00: Konfer~ 
(Selim Sırrı Tarcan) 21,15: Stildyo sa• 
lon orkestrası. 22,00: Ajans haberleri. 
22,15: Yannki program ve İstlklAl mat" 
sı. 

RESiTALLER: 
9.45 Berlln kısa dalgası: Piyano kOO

seri. (Mozart). 11.15 Berlin kısa daıı-" 

Piyano musikiai. 17.15 Roma kısa dal
gası: İtalyan fal"kıları. 18.30 BerlJn 10" 

sa dalgası: Huıo Wolf'un prkılanndal'-
18.35 Bratislava: Halk prkılan. 19 Vat

ııova: Piyano konseri. 19.50 Peste: Cl
ıan musikisi refakaUle Macar şarkıJaflo 
20 Florans, NaP<ıli: Kansık prkılı kail .. 

ser. 20.40 Bükreş: Piyano - Kem•11 
konseri. 22 Varf(>va: Sarkılar. 22.30 s-&· 

"- Bu mukayese gösteriyor ki ~rat: Keman solo. 

memleketimiz için tesbit ttiğimiz ev- DANS MUSİKiSİ: 
lenme yaşı tespit edilmesi lazım ge- 19.15 Bukreş. 20.30 MilAno. Torıno. 

21 .45 Uypz.iı: Kabare neşriyatı 22.15: 
len yaştan herhalde bir sene üstün-

Peste. 23.30: Mı1'no, Torino 
dür. Biz bu bir seneyi memnuniyet- MUHTELiF: 
le aldık. Öyle zannediyorum ki Türk 19.10 Bari, Roma kısa dalgası: ArttP" 

ça musikili proıram. 20.37 Bari: TQr)C• 

çe haberlnr ve Türk oda musikisi. 21.tf 

Bari: Rumca haberler ve Elen musikitL 

lir r Karardan önce ana ve ~llba ve 9 mış. Nihayet Ahmet Bqkaya dava
cıya bir mektup yıumıı V9 kwıadbıhsa Nlluulaa v,a ,,Awhta 

Muhakemeleri Yaplldı 

camiası el birliği ile bir efor neti -

cesinde kati ola:rak bu bir senelik 

mesafyi ~lduracaktır. Esasen mem 

lekette büyük ekseriyet bu yaşların 

altındadır. Altı ay, yedi a evvel mü ,....._....._...,...-+----,....,. 
niz. kanuni izdivaç yapınız diyelim Rl.\lzade di~ I\\~ etmiştir. Davacı 

bunu hakaret sayarak mahkemeye 
müracaat etmiş ve kendisinden taz
minat istemiştir. Dün mahkemede 
suçlunun avukatı: 

Dün ağır ceza mahkemesinde ko
münistlikten suçlu Nihat ve Azizin 
muhakemelerine gizli olarak devam 
edildi. Muhakeme karar için başka 

- Müekkilim cahildir. RuQs !le bir güne bırakıldı. 
Rusun manasını tefrik edemez. Ru\is 

yazacak iken sehven Rus yazmıştır. Bu··yük Bir Vergi Dünkü merasimden iki intıba 

Diyordu. Hlklm mektubu ve dosya- Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi- -
Y1 tetkik etti. Mektupta hakareti ta- KGl!Gkl!lllCJv 1 nin kuruluşunun 70 inci yıldönümü YENl NEŞRiYAT : 
zammun eden fıkralar da vardı. Suç- 3' 3' dün mektep bahçesinde merasimle - --
luyu, 3 gun hapis 3 lira para cl.ası Tepebaşında Beşir Fuat rnkağındn kutlandı. Merasimde Alman sefiri KÖYÜN YOLU - 1936 da "Cıq.laklar", 
ve 8 lira da vek&let masrafını öde- Cümhuriyet bahçe ve gazino~u sahi- Keller, Alman General Konsolosu 1937 de "Açlık" isimli birer roman neşret 
miv. mahk·"'- etti·. bi Hıristo Severin senelerdenberi T f'k Kıut mlş olan muharrir arkadaşımız Refik Ah-,,_ wu Töpke, maarif müdürü ev ı 
DOLANDIRICILIK: vergi kaçakçılığı yaptığı anlaşılmış- hazır bulunmuştur. Merasime İstik- met Sevengil, 1938 yılı için de kUı;ük hi-

tır. Hıris o 1934 - 1937 "Jenelerinde klyelerinl toplıyarak "Köyün Yolu" isim-

D 181 Marşı ile başlandı. Bundan son-
Ört Klılyl gazinoda çalıştırdığı artistlerle gar- ra, mektep direktörü Şöerman bir li bir kitap halinde bastırmııtır. 

son, büfeci ve saire gibi müstahdem- nutuk söyliyerek, 70 yıl içinde mek-
Dolandınnıılar lerinln maaş ve aidatlarından usulii tebin geçirdiği safhalan anlattı. Mek 

Dü li b . veçhile kazanç vergilerini kesmiş ve tebin Türk müdürü Bay Besim de Turgut Akkaş, (Bora-Fırtına) adile yeni 
n as ye lrıncl ceza mahkeme- fakat mahalli maliye şubesine vermi- gu"zel bir nutuk söyledi. Mektebin bir eser çıkarmıştır. Bu kitap, bizim ce-

sinde kanşık bir dolandıncılık dava k · · · · t' 
• yere zımmetıne geçırmış ır. ff k ı bi tahsı'l mu··essese miyete htıs olan ve sık sık rastlandığı ha~ sına başlandı. Davacılar Zehra Feri- B k ak 

1 
• t t b 

1 
.1• t' d f muva a o muş r 

d T hs. M hm t . • u aç çı ıgı s an u vı aye ı e si olduğunu tebarüz ettirdi. de, muharririn kalemile renk ve cazibe 
e a ın, e e tı. t d 1 ğ h b 1 . . hk'k er ar ı ı a er a mış ve ışı ta ı e, t G bulan bir vakanın hikAyesldlr. 1ki yllz 
Suç~ular da Enis Fahri, Osman, Fa müfett'şl d b E . F d Bundan sonra, stan'bul Alman e 

. ı er en ay mm mı ı me- A k · i sayialık olan bu eser, okuyucuyu baştn-
ruk, Abdullah, Ali Vasfi idiler. Suç- mur etmiştir. Mu"fettı'ş, derhal ı·şe el neral Konsolosu Töpke tatür ıç n 
l l d Abd ilah lm d . b ğırd M dan sonuna kadar zevkle siliükliyecek bir u ar an u ge edlii için koymuş ve bah h'b' H . t S _ üç defa "yaşasın!., ıye a ı. e-

Bora • Fırt.na 

ve böylece kanunumuzun o madd~ 
sindeki tatbikattaki mi.işkülatını ber
taraf edelim. Bu kanuna bir an bir 
saat evvel mümkün olduğu kadar 
kuvvetli bir tatbik kabiliyeti vere
lim. Öyle zanndiyoruz ki bu 60 bin 
davanın laakal şahit olarak iki üç 
kişi ile beraber 5 kişiden az olmadığı 
na göre her sene bu davaların peşin 
de işiJıi gücünü bırakıp koşan birkaç 
yüz bin vatandaşımız vardır. -Doğ
ru sesleri- bunları kurtamak elimiz 
de iken, biz bunu esirgemiyelim. Ka
nunun kabulünü rica ederim.,, 

Bundan sonra bazı hatipler söz 
söylemişler neticede kanun kabul e
dilmiştir. 

Kabul edilen kanunun hükmüne 
göre, 

"Erkek 17, kadın 15 yaşını ikmal 
etmedikçe evlenemez. 
Şu kadar ki hakim fevkalade hal

lerde ve pek mühim bir sebebe meb
ni 15 yaşını ikmal etmiş olan bir er
kek veya 14 yaşını bitirmiş olan bir 
kadının evlenmesine müsaade edebi-

Kazanç Yergisi 
Lciyihası Mecliste 

Ankara. 15 ( TELEFONLA) 
Kazanç vel'l(İSİ hakkındaki Z395 # 
yılı kanunun bazı maddelerinin il' 
liştirilmeaine dair olan kanun I~ 
hası enciimenlerden geçerek Mec: 
verilmiştir. 

Mütekait ve Yetimleri• 
Maaı Yoklamaları _,, 

Ankara, 15 ( TELEFONLA> 
Hususi idareler ve Ankara - bu: 
bul belediyeleri tekaüt sandı.-,,... 
maaş alan tekaüt, dul ve yeünd ~ 
1938 finans yılı birinci altı ay~ ..i 
lamalarına bugilnlerde başı_..;.. 

br. hgfli daireler, tekaüt, dul ~ "1' 
tinılerin gelip yoklamalarını 1•:,r 
malan için milnasip vasıtalarl• _ .. w 
fiyeti ilin edeceklerdir. Yokl-? 
ra lbım gelen ehemmiyet veril_...,. 
ve tekaUd, dul ve yetimlere ~ 
nnı bankadan almaları için ~ 
verilecektir. Yoklama yapıl ..._,,, 
hiçbir mütekait, dul ve yetiJDe 
verilmiyecektir. mahkemede iki taraf tefkil edileme- verı' sorguya çekçe .sşta' ı Hı .ırtıs 0

b'de rasimde hazır bulunanlar bunu tek- OslQpla 78Zilmıstır. 
. . mı ır. ırıs o, ı a-

di. Bunun ıçın muhakeme bqb bir yette bu ihbarın rakl 1 ri tar f d rarladılar. Mektep bahçesi adeta çın --------------------------------------

~: =:-::.:r~:.:.;::: ladı:;üteakıben, Alnwı Sefiri Keller 1 BEYO LIİ VAKIFLAR DIREKTÖRL 
muı için her çareye b8f vunnuftur. kürsüye gelerek bir nutuk söyledi. =-••••••••••••••••••••ı•••••••••••••••-.,... Birer A. Y Hapse Bu meyanda eski senelere ait defter- Mektep ldareslnl ve mualllmlerinl 

lerlni ve bllhasaa müstahdemin def- muvaffakı~lerinden dolayı tebrik K 1 R A L 1 K E M L A K MahkGm Oldular terlertni ve diler vesaiki ortactan ka1 ettt" dedi ki: 
Mahallesi Sokağı No. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi dün mahl~t yağ satışa arzet 
tikleri için iki bakkal ve satıcı hak
kında birer ay hapis ve birer lira pa
ra cezası verdi. Birisi Balıkpazarın
da bakkallık yapan Mihal Hacl Yor
dandır. Pamukyağını süt yağına ka
nşbrmıştır. Diğeri de seyyar satıcı 
Şevkettir. Zeytin yağına susam yağı 
kanştırmıştır. 

dırmıftır. Müfettişi aldatmak lçln - Bulundutumuz bu memlekette, 
hf?' çareye bafVUrmuşlar, alellcele bize ve ilme kal'fl sonsuz kolaylıklar 
yeni defterler tanzim etürmlye bl- gösteren Tilrk h\lktmetlne teşekkür 
le kalkışmıftır. ederken, Bilyilk Şef Atatürkü ve o- Galata Kemanket 

Fakat Bay Bmln Fuat bu seneler nun kıymetli devlet adamlan Başve
zarfmda mezk\ir gazinoda çahf811 kil Celll Bayan, Baılclye Vekili Dr. 
artist, garson, büfeci ve ıaire gibl Tevfik Rüttü Arua ve Maarif Ve
müstahdemlerden elll sekiz klşiyl kili Saffet Arıkanı saygı ile ananm. 

Kara Mustafapap 

Şehit Mehmet 

83 Dükkln 10/38 
hiale. 

ihtira ilanı 
"Mitralyözler için pervane pftına 

merbut idare tertibatı" hakkında ia

tihsal olunan 29 ilkkinun 1931 gün
lü ve 1309 sayılı ihtira beratı bu de

fa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devriıferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galatada Iktısat ha • 
nmda, Robert Ferri'ye müracaatları 
ilAn olunur. 

buldurmuş ve ayrı ayn hepsinin mal~ Bundan sonra, mektepten bu sene 
matma müracaat etmiştir. mezun olan talebeye diplomalan ve 

Bu suretle sorguya çekilen elli *9 müklfatlan verildi. Lise kısmından 
kiz müstahdem ve artist çalıştıktan çıkan talebe şunlardır: 
senelerde aldıklan maaı ve aidıtt Berkman, Sabih, Sadun, Komne
miktarlannı birer birer söylemiı ve nos, Bedi Savq, İlhan, Osman, Man 
kendilerinden kazan9 vergilerinin ke- sure, Arnakl 
sildiğini ve Hıristo tarafından alıko- Ticaret kısmından mezun olanlar 
nulduğunu beyan etmişlerdir. Bu şunlart!ır: 

vaziyet karşısında bahçe sahibi kaba- Ninda, Llnger, Basri, Mahmut. 
batini itiraf etmek mecburiyetinde Fredl. 
kalmıştır. Neticede Hıristoya yirmi Dünkü merasim esnasında talebe 
bir bin lira vergi tarholunmuş ve bu tarafından söylenen şarkılar ve otu. 
paranın derhal tesviyesi lüzumu da nan manzumeler de çok alkışlanmıı 
ihtar edilmi§tir. tır. 

Nişantq Muradiye 
Sarıyer Mehmet Kethüda 
cami altında. 
Kasımpaşa Camilkebir. 

Kasım paşa " 
H " 

Gazi Hasanı>asa. 

Sarıyer 

Kayık iskelesi. 
Türabi baba. 
Kayık iskelesi. 

Mektep ve orta, 

64 Ev 

Bir göz 
kayıkhane. 

55 Ahır 

22 Dükkan. 

23 " 
(6-34 Han ve mü§teml-
( -as latı. cfJ 

Büyükdere Çayır başı 23-13 Han ve mü§temlllb 50 (fJ 
Kasunpaşa Gazi Hasanpaşa. Mektep. 17 Dükkln s. 
Taksim Ayaspaşa. Acı çepne 18/20 Apartımamn 2 el dairesi 11.oO 
Kasunpap. camiikebb TUrabt baba. 7 Ahır 3.cfJ 
Beyojlu Bedreddin. Şişhane karakolu: • Millet gazinosu. ıso.cfJ 
Amawtköy Tramvay caddesi Tevfl kiye cami meşrutahanest. 1·~ 
Nişantaş Muradiye Hacı Mlhak 28/40 E\ 9. 

Yukarıda yuılı vakıf mallar 31-5-939 sonuna kadar kiraya verilmek üzere aq.ak arttırmaya konulrrı11~~ 
lhalesi 20-6-938 Pazartesi günü saat 14.30 da yapılacaktır. hteklilerln Beyoğlu vakıflar nuidilt 

Akarat fUbesine gelmeleri. (3416) 
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1 GONON MESELELERl 1 

Milletler Cem1yefln1n 

Hataydaki Rolü 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Milletler Cemiyetinin iki yüzü, 
ild h~efi, iki maksadı. vardır: Biri 
zlhirl, biri hakiki. 

Milletler Cemiyetinin ahirdeki 
vazifesi dünya üzerinde ıulhün mu· 
haf aza ve idameaini temin etmek, 
milletler arasında çıkacak ihtiliflan 
halletmiye çalışmak, mütecavizlere 
karp milletleri harekete aevketmek, 
hulasa beynelmilel hadiselerin sulh 
içinde cerey8Jl1Dı temin etmektir. 

• npterenin :A:wupad, 
1 takip ettiji Iİyueti a

çıkça anlatmak mümkündür. 
Bu siyasetin hedefi, Almanya 
ile mümküme anlataıak harp 
tehlikeeinin önüne seçmektir. 
Yani lqiltere, Hider ile an
lqmak için, müatemlekeler 
meHleai de dahil olmak üwe 
çok pahalı bir anlaf"'IJ& dahi 
hazırdır. 
Dıı iflerin idaresini iizerlne a

lan Bqvekil Mister Chamberlaln 
bunu saklamıyor 'Ve tatmln llJase· 
tini takip ettilinl, Avnıpayı uzun 
bir zaman harp tehlikesinden ko
rumak istediğini söylüyor. Onun İ
talya ile anlaşman, son hedefi Al
manyayı Avrupa ailesine katmak o 
lan geniş bir planın ilk konağıdır. 
Mister Chamberlainin bütün endi
şesi, bu işi, şerefli prtlarla bapr 
maktır. Şayet bu siyaset, muvaffa 
kıyetsizliğe uğrarsa sebebi, Alman 
yanın anlaşmaktan çekinmesi ola
caktır. 

B ugün İn,llilterenin dış siva
sasma hikim olan iki büyük 

esas vardır: (1) Milletler Cemiye
ti sulbü koruyacak bir teşekkül ol 
maktan çıkmıştır. (2) İngiltere hal
kı, sulh zamanında mecburi asker
lik usulünün tatbikine muhalefet 
ediyor. (3) Almanlar başkalarile 

münasebetlerini yola koymak işin
de her şeyden fazla kuvvetli he
sap ediyorlar. 

a a a Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

lngiltere, Almanyayı Avrupa ailesine katmak için uira
ftyor. Buna muvaffak olmak için müstemlekeler meselesi 

de dahll olmak üzere çok pahall bir anlaımıya dahi hcmr· 

dır. Şayet bu siyaset, muvaffakıyetsiz&ğe uğrarsa sebelll. 

Almanyanın anlatmaktan çekinmesi olacaktlr. 

Balk Partisi umumi merkezi da

fınık bir" tekilde çalışan tiyatro kum 

paayalarmı •irleştlrmek, bu halk 

artistlerinden teşkil edeceği gruptan 

Anadolu içerisinde dolaıtırmak tasav 
vurunda imiş. Hatta bu işi organize 

edecek teşebbüsler başlamıf. Halkın 
bftytik bir ihtiyacına cevap verecek 

bu teşebbtisil hararetle alkışlamak 

ll:nm. 

Milletler Cemiyetinin r"Odern binası 

Tanga11l~a ve Kamero•lar: Tiyatro, halkın bedtt zevkini, bil

gi.sini, killtftrilnil yükselten çok kuv-

Alman müstemlekelerinin ne l 
vetli für vasıtadır. Şimdiye kadar şe-

tekilde iade olunacalıJıdaft 
bahsetmek sırası henüz gelmemiş bir tiyatrosu daha ziyade İstanbul, 
olabilir. Fakat anlaşılan, her yet- İz~ir, Ankara &ibi büyük şehirlerin 
den fazla Şarki Afrikadald Tanga- daha yUksek halkına hitap ediyordu. 
nlka ile mukabil tarafındaki Kame- Bu tiyatronun halkın tiyatro terbi
ronlarm iadesi mevzuu bahlatir. yeai üzerinde yaptıiı büyük tesirler 
Kameronlann iadesi için Fransa- inUr edilemes. Fakat tehir tiyatro
mn da muvafakati lhımdır. Vak-
tile Alınan Cenubu Garbi Afrikası sandaki fiyatlar 58 bale tiyatrosun· 
diye tandan saha, bugün Cenup da Oç misli oldutu halde halk bale 
Afrika birliğine girmiştir. Fakat vıa tiyatrosuna ratbet ediyor, şehir ti
zlyeti kavrayan müşahitlrin anla- yatrosu ancak mllstesna eserlerinde 
tışına göre, Almanya bu müstem- büyük kalabalıkları topluyordu. Bu 
lekesinin iadesi için ısrar edecek-

da fehir tiyatrosunun seviyesi daha 
tir. Çünkü buradaki altın maden-
leri Almanları herşeyden fula cez yüksek sınıflara hıtap etmesinden ile 
hetmektedir. ri geliyordu. 

M ister Chamberlain mesele
nin kolay kolay halledi-

Halka tiyatro zevkini verebilmek 

için halk artistleri vasıtaaile onlara 

inmek, bu kumpanyalara da claha be-
lemiyecek mahiyette olduğunu 

dil, daha terbiyevi eserleri onlann 
çok iyi bilivor. Çünkü bu işte 
muvaffak olmak için lngilterenin anhyacafı bir Usan ile vermek fim-

Bu, Milletler Cmiyetinin dıf en • 
rünüıüdilr, öyle oldutu için de Mil • 
Jetler Cemiyeti bu vazifesini benim
sememiş, ve hiçbir zaman yapmıya 

muvaffak olamamııtır. Son seneler
de Milletler Cemiyetinin müdahalesi 
ni icap ettiren ve onu vazife başına 
çafıran hadiseler karşısında cemi -
yetin likayıt ve aciz kalışının hakiki 
sebebi budur. Milletler de bu hakika
ti, acı tecrübelerle kavradıklan için, 
artık kendi dertlerini münferit te -
tebbüslerle kendileri halletmenin ça 
resini aramıılardır. Müşterek sulh da 
vasının günden güne zayıflamasının 
ve münferit ittifaklar siyasetinin ye
niden dolmasının en büyük sebebi de 
budur. Milletler Cemi~tlae ve mu,. 
terek aulhe en siy.de taraftar olan 

Bu telakkilerin tesiri, yalnız Mis 
ter Charnberlain üzerinde değil, bü 
tün İngiliz ricalinin üzerinde hA
kimdir. Bu yüzden İngiltere Mil
letler Cemiyetinin tamamile yok 
olduğuna inanmakta ve son kon
sey toplanbsının Milletler Ce
miyetinin mezartaşı yazısı -
nı yazdığına hükmetmektedir. Mil
letler Cemiyetinin uğradığı muvaf
fakıyetsizliklerin sebepleri üzerin 
de münakaşa edilebilir. Fakat bu 
da asil hakikati değiştiremez. Bu 
yüzden Mister Chamberlain, Millet 
ler Cemivetinden vüz ç_~yir_erPK ni 
1.:::1\.1. ulpıoması yoıunaa- ytırümekte-

lngiltere • Fransa 

antantı: 

Müstemlekeler. 

meselesi: 

elinde hakikaten korkulacak bir diye kadar ihmal edilmiş bir işti. Bu 
kuvvet bulunmalıdır. Bununla bera sebeple bu teşebbüsün kıymeti çok 
ber Mister Chamberlain, bu işi de biiyüktür. 

t~"'r.. MJe • ~~tlıAı.illi 
yap1Nf8 mecb~ur. dir. Roma anlaşması bu usulün dü

rüstlüğünü isbat ettiği için BerllM 
karşı da ayni şekilde hareket edi
lecektir. 

lnglfterede aslrerlilt 

Milletler Cemiyetinin hakiki va -
zif esi ve teessüs ün Un hikmeti onu te
sis eden harbi kazanan emperyalist 
devletlerin Venay muahedesile ka
zandıktan ve kendilerine mal ettik -
leri hudut ve müstemlekeleri koru- meae/eıf : 
maldır, onun rotil, emperyalist dev • 
Jetlerin haksıs davalanna avukatlık 
etmek, onlan haklı çıkarmak ve on· 
lann menfaatlerini müdafaa etmek • 
tir. 

Biz Hatay ifinde Milletler Ceml • 
Yetine müracaat ederek bir karar is
tediğimiz zaman, onun dış manzara
sına bakarak hareket etmif ve haki
katen aradaki ihtillfı hakkaniyet dai
resinde halledeceğine inanmıştık. 
hakkımızdan emin oldutumuz için 
de Hataya beynelmilel bir heyet gön 
dennelerlne ses çıkarmamıştık. 

Fakat cemiyet mümessilleri Hata
n sfdince efendilerinden aldıktan 

enıir mucibince hareket etmeyi vazi
fe bildiler. Orada hakkın tecellisine 
hızmet edecek yerde, halk arasında 
talırikita meydan verdiler. Fransız
larm mfttecavizane hareketlerine 
tiz yummakla kalmaddar. Son ıelen 
telsraflann da bildirdiği Ozere bey • 
llelnıllel komisyon reisi halk arasına 
tlrerek Alevileri Türklerin aleyhine 
ltbrik edecek kadar ileri gitmiıler • 
~r. . 

Bu 90D hldlse de ıösteri,yor ki, ar
tak Milletler Cemiyetinin delaletile, 
'taya gönderdiği komisyonun karar· 
!.-.riıe Hatay işinin halledilmesine im
qn kalmamıştır. Milletler Cemiyeti 
~ hldiselerle hakiki gayesini, Fran· 
~ bir aleti olduğunu isbat etmiş-

• Bu derece bir taraflı ve muayyen 
:;:atla çalıpn Milletler Cemiye -
ı güvenerek Hatay işinin hallini 
~itli yemeyiz. 

~~endi davamızı kendimiz hallet • 
~liYlz. Son çare budur. 

* ~ktan $ikctyet 

~Memleket 
~ltlerika bu sene, yine bolluktan 

Yet ediyor. 
lh~Wl )'ıl, hükt\metln zeriyab azalt
~ ldn aldıiı bütün tedbirlere rai· 

J n.l{iltere halkının mecburi as 
kerlik usulüne muka -

vemeti o kadar derin köklü ki hiç 
bir hükumet adamı bu usulü öne 
sürerek siyasi hayatını tehlikeye 
koymak istemiyor. Bu yüzden mü
dafaa için lazım olan rnateryeli, 
gönüllüler temin ediyorlar. Fakat 
bu da kifi gelmediği için siWılan 
ma işi de yavaşlamaktadır. 

İngiltere silahlanma işi, milletin 
emniyet ihtiyacı derecesinde hız
lanmış görülüyor ve bu da hüku
metin harici siyaseti üzerinde tesi
rini hissettiriyor. İngiltere hüktl
meti Almanyanm beynelmilel işler 
de ancak kuvvetlen anladığına i
nandığı için, muvaffakıyetli bir tes 
viyeye varabilmek kuvvetini arttır 
mak ihtiyacını hissediyor. O hal-
de İngilterenin Almanya ile yapa· 
cağı konutmalan, silAhlanma prog
ramını tamamile ikmal edinceye ka 
dar geciktirmeme.inin hikmeti 90-

rulabilir. Fakat bu suale verilecek 
cevap, İngilterenin Franaa ile an
tantında aranmalıdır. 

men, buiday mahsulü taluniaia ~k 
üstünde imif. . 

Pamuk mahsuUl bütün dünya ih
tiyaçlarına cevap verecek radd~yi 
bulmuf. 

Tütün, pirinç mahsulü ve yfin bir 
buhrana sebep olacak kadar mühim
miş. 

Şimdi, Amerikayı bir ~üıilnce al
mış. Bu fazla mahsulü ne yapsınlar. 

929 - 932 dünya buhranını hatır
larsınız. Bu buhran da böyle bir bol
luktan çıbuıtı. Kanadada buidayla. 
n denize dökmüıler, Brezilyada ~ 
veleri trenlerde kömür yerine kullan
mlflardı. 

Bolluktan ıikiyet edilir mi? Maa
lesef bu, yirminci uır medeniyetinin 
bir muammasıdır. Bütün dünya eko
nomistleri bu muammayı hal ile meş
guldürler. 

1 ngiliz - Fransız antantı coğ
rafi, siyasi ve manevi se

beplere istinat ediyor. Fakat bu
gün Fransa, bütün dünya, ve -bil
hassa Almanya da biliyor ki, zaaf 
devresi geçirmektedir. İngiltere, 
Fransız ortafını kolundan tutmak 
ve emniyetini tekeffül etmek mec
buriyetindedir. Fransa, Avrupa kı-
tasında bir harbe .karışacak olursa 
t--:ı , fl"\ ... --!- ·-- ,_ , • ~----

ridir. Bu yüzden. İngiliz dip19ma-
1isi, herhangl bit infilakin önüne 
geçmek lüzumunu hissediyor ve 
bir taraftan Fransaya Ren ötesin· 
deki taahhütlerini tahdit etme
yi tavs!ye ediyor, diğer tal-aftan 
Almanyanın sulhü tehdit edecek 
\taziyette olduğunu görerek onun
la müzakereye girişmek istiyor. 

İngilterenin Fransa ile Rusya a
rasındaki başlantıyı memnuniyet-
sizlikle karşılamasının sebebi bu
dur. Moskovanın İ!;panya işine ka
nşması, müdahale meselesinin sü
ratle tasfiyesini isteyen İngiltereyi 

ayrıca hoşnutsuzluğa uğratıyor Bel 
ki de İngiltere, yakınlarda Fransa
Yı iki şık arasında muhayyer bıra
kacaktır. Yani bir İngiliz - Fransız 
ittifakı, yahut bir Rus - Fransız an
laşması!. 

A yni sırada Berlin ile anlaş-
mak için müzakereler başlı

yacak ve İngiltere sulbü korumak 
için müstemlekeler işinde de genit 
fedkinklardan çekinmiyecektir. 

B erlin ile Londra arasmdaki 
müstemlekeler meselesi, Af 

rikadaki müstemlekelere münhasıt' 
dır. Çünkü Alman müstemlekeleri 
içinde İngiltereye geçenler bunlar 
dır. İngiltere hükumetinin harpten 
önce yaptıjı hataya dönerek Por
tekiz yahut Belçika müstemle-
kelerinin taksiminden bahsetme
sine imkan yoktur. İngilterenin bu 
·--L'-..l- ••• "Jvh. '-'lu;.u1u.l1c\. "er~e-

ği nokta Almanyanın kendisine 
iade edilecek müstemlekeleri, İn
giltere muvasalasını tehdit edecek 
surette deniz ve hava üssü olarak 
kullanmamasıdır. 

İngilterede, icabında Akdeniz yo 
lunu terketmek için bir cereyan 
başlamışsa da umumiyet itibarile 
Akdeniz yolunun kıymet ve ehem
miyeti takdir olunmaktadır. Cebe
lüttanktan başlıyarak Umitburnu 
na ve Hint Okvanusuna kadar u
zanan mesafedeki bütün deniz ve 
hava üsleri İngiltere ile Fransanın 
elindedir. Harp zamanında bütün 
bu yolu emniyet içinde muhafaza 
etmek mümkündür. Fakat Alman 

donanmasının Afrika sahilinde yer 
!eşmesine müsaade edilirse bütün 
bu muvasala tehlikeye düşer. 

Bu yüzden, Almanyaya müstem 
leke vermek için bütün müstemle
keleri askrlikten tecrit etmek me
selesinin kararlaştırılması llzımge 
lecektir. Belki de askerlikten tecrit 
edilecek mmtakalar aynca tesbit 
edilir. 

nemek istiyor. Çünkü müzakere- Yalnız halkın tiyatro zevkini vere
ler muvaffakıyetsizliğe uğradığı cek amillerden biri de Karagözdür. 
takdirde hiç bir kimse İngiltereyi, 

Karqöz Türk tiyatrosunun ilk ve sulhü korumak için çalısmamış ol-
makla itham ederniyecektir. 

JTOKA1TA: 

çok minalı bir sanatıdır. Orta oyunu 
oynlyan artistleri oqanize ederken 

Karaıaze de layık olduju ehemmi· 
yeti vererek, bunu asrileıtirmek çok 
faydalı olur zannederim. 

' 1 Yeni Su Tesisatı Karaıöziin, bütiin basit ve sathi 
Tokat (TAN) - Şehrimiz içme ıörilnen sanatına raimen çok derin 

suyu tesisatınm vücude ptirflmesf bir felsefeal, bedil, ruhJ, karakteristik 
147 bin liraya müteahhide fhale e- mahiyetleri vardır. Elimizde bu kuv 
dilmiştir. Böylelikle Tokadın haya- vetli sanat vasıtasından niçin isti • 
ti bir meselesi fiilen hallolunmak fade etmiyelim?. 
yoluna girmiştir. 

MUŞTA: 

Bir Kız Boğuldu 
Muş, (TAN) - Muradiye mahalle

sinde oturan Şerif kızı üç yaşında Nu 
riye, komşularının bahçesinde oynar 
ken kuyuya düşmüş ve boğulmuştur. 

Eski Bir Mebus Öldiiriildii 
Muş (TAN) - Bingölde, Solıban 

ilçe merkezinden yanm saat uzaktaki 
Haraba denilen yerdeki tarla ile çev
rili evinde oturan eski Muş mebusu 
Muhittin bir cinayete kurban gitmiş
tir. Geceleyin evinde -otururken dışa 
ndan atılan bir kurşun, kalbini veci 
ğerlerini parçalamış, derhal ölmesine 
sebep olmuftur. 

Hakiki katil meçhuldür. Muş müd
deiumumisi mahalline giderek tahki
kat icra etmiş, altı kişi zan altına a
lınıp tevkif edilmiştir. 

: Bu da Bir Fikir 

B ir gün bir adam modern 
bir makine Ue bir hende

ğin kazıl'fltı& seyrediyormUf. 
Bakmıı ki makine JIÜZ kifinin i
fini 11apıyor. Iıba,ını bulmUf ve 
aonnut: 

- Bu makine 1 burada çaZııa· 
cak ırüzlerce ifçiyi ipi.ı: bırak

mıı. Neye bu makineyi bir ke
nara bırakıp inıanlan çalııtır
mıyorıunuz. 

Ustaba§l şu cevabı vermif: 
- Neye kürekle çalqan yüz 

kişi yerine yemek çatalile çalı
! ıan 1000 kişi çalııtırmıyalım? 

* Kadınlar bitaraf bir gözle Jco-
calanna bakabiZ.elerdi kıakanç
lıktan kurtulurlardı. 

* Inıanlann aptaUıOı &ünde 
Allah bile ne yapacağını ıaıın-

11°"· 

* Hn maanın terbiyesinde en 
mühim Jcıamı, kendi un.dine 
wnliOi Wrfriv• tefldl eder. 

Boş Zamanlarınızda Ne Yaparsınız 7 * SeıdUclerinde fiddetti aynl-

Dünyanın, en büyük muhterü Tho 
mas Edison'u tanırsınız. Herkes bu 
adamı muhteri olarak tanır. Fakat 
Edison kendisini basit bir telgraf 
operatörü telikki ederdi. 

O bütün hayatını yeni ihtiralar 
pefinde geçirmi,ttr. Fakat muvaf
fak olamadıit, yahut yeni bir ihti
raını vergiler yüzünden tatbik ede
mediği zaman meyus olmaz, yanın 
dakilere daima şunu söylerdi: 

- Çocuklar, ben ne vakit olsa 
telpaf operatörü olarak hayatımı 

kazanabilirim. Onun için yese ka
pılmam. 

Şüphesiz yese kapılmasına lüzum 
da yoktu. Çünkü bu adamın ihtira
lan mllll servete 15 milyarlık bir 
yek6n illve etml§tlr. 

Ediaon için 79ni lhtlralar arb -
sında koşmak bir mimi leli. Bepl • 
mi&de ufak tefek maniler vardır. 

Fakat bunların çolun• slililnç ol· 
maktan korktufumuz için SÖlter -
mekten çekiniriz, yahut bu sevk • 
ten kendimizi mahrum ederiz. 

Sizin de bir ihtira maniniz olabi· 
Ur. Yahut tiir yazmak, resim yap
mak hevesine bpılmq olabillni • 
niz. Fakat arkadaılanııınn sizinle 
alay etmeleri ihtimaliııi dtifilnerek 
ya bu lanesten vu ~er, yôat 
yazdıjuus filri, 7aptıjuua resmi 
aaklamıya lüzum ıörilnilnüs. 

htediiini yaptıp içiıı büyük a • 
damlann hiçbiri ıülilnç olmam11 • 
tır. Uison bugün kullandıjıınq am
pulleri yapmak için tecrftbeler yap-

tiil saman ilimler ona ılphell na· 
urlarla bakıyorlardı. YakmaksısJn 
ışık elde edilemiyeceiini iddia edi-

1 

yorlardı. Fakat Edlson muradına er 
eli ve herkesi hayrette bıraktı • 

* Mani ve heveslerinizden dolayı 1 

utanmayııuz. Mani ve heves i.nn
nın yaratıcı kabiliyetini inldpf et· 
üren en iyi vasıtadır. Mani ve he
'\>'esini tatmin ile meHUl olan adam 
sinirlenmez. Bayatuam kazanmak 
için yaptıjum iıin haricinde bot za 
manlannm mbinize veya hevesi
nizi tatmin edecek işlere sarfedebl
linlniz. Eler işiniz hevesinize uyu. 
yona o vakit ideal bir çahşma tek-
li bulmupunuz demektir. 

Pnlıolol 

malc, 11alnu: sevmediklerinde 
birlepıek. i§te hakiki dostluğun 
temeli budur. 

* KomJUda görülen lük! etya 
bizim için ihtiyaç olur. 

* Büyük fırsatlar kahraman ve- il 
ya budala yaratmaz, yalnız on- 1 

1 

lann üzerindeki perdeyi kaldı-
nr. 

* Cenup deni.ı:lerindeJd adalar-
da bir adam kanıının akraba- 1 

sındon biriaine ra.stgeldiği za- ı 
1 man kendi elini sıkar, bizde on- ~ 

Zara raatgelmediği zaman. 1 
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Bu Şehirde Aldanmadan ~-- · ·./! ~=-... Tenis Turnuvası Bu Hararetli Karşılaşmada Galibiyet 

Han9i Tarafa 
içeride, klüpler aruı giiret 

müsabakuı bir zamanlar oldu
ğundan çok daha durgundur. R e.. 
kabet mi azaldı, güreşçi mi ye
tİfmİyor? Yoksa yetitenler eski
lere hürmet olsun diye güreşmek 
mi istemiyorlar? Orasını araftır
muak bile doğrusu bundan beş 
altı sene evvelki gibi biribirile 
güref!Dek için fırıat arıyan ra
kiplere tesadüf edemiyoruz, ı 

Onun için Büyük Mustafanın bir 
yan ağır güreşçi olmasına rağmen Ço 
ban Mehmede meydan okumasını bir 
spor hareketi olarak fena bulmadık. 
Çoktan rakipsiz kalmış olan Çoban 
için iyi bir faaliyet vesilesi olduğu 
kadar, güreş aleminde bir yenilik 
teşkil edecek olan müsabakanın bu 
!>akımdan kıymeti çoktur. Tarafeyni
ni yakından tanıdığımız bu çarpış • 
manın acaba neticesi ne olabilir? Di· 
ye mütalea edeceğiz. 

Çoban Mehmet iki olimpiyat ve iki 
Avrupa birinciliği görmüş bir pehli

vandır. 927 de Peştede Avrupa bi

rinciliklerine iştirak etmiş, 928 de 
Amsterdamda sekizinci olimpiyatla
ra girmiş, ve 936 da Berlin olimpi
yatlanndan sonra geçenlerde de "Ta
lin,, Avrupa şampiyonasında üçüncü 
olmuştur. Bize de sorarsanız Çoban 
A vrupanın üç dört sayılı ağır cüsse 
amatörlerinden biridir. Yani bun
ları söylemekle Çobanın rastgele 
bir sıra güreşçisi olmadığını ve haya 
tında çok tecrübe gördüğünü anlat
mak istemekteyiz. 

927 denberi yani 11 senedir Gre
ko - Rumen güreşi yapan Çobanın 
bu güreşe ait ve kendi sikletinde ka
bili tatbik incelikleri de ogrenmiş 
olduğv, şüphesizdir_.nÇpb~nıp acı kuv
vetini en çQk denemiş olan GU::i lln. 

trenör Peter bunun ölçülerniyecek 
kadar fazla olduğunu her fırsatta söy 
k~~~ ( 

Teveccüh Edecek? Güneş klübünden: 
Geçen sene Güneş kiübü tarafın

dan tertip edilen tenis turnuvası spor 
cular arasında büyük bir alaka uyan 
dırdığından bu sene de 25 Haziranda 
başlamak üzere beş kategoriden mü
teşekkil bir turnuva tertip etti. 

Mustafa Çoban 

vanlann hiçbirinde bu kadar kuvvet
lisine rastlanmamıştır. İkinci mezi
yeti yenicidir. Bir pehlivanın yenici
liği en başta gelen meziyetlerinden 
biridir. Beynelmilel sahada fevka -
lade mahir, son derece fenni güreş -
ler yapan pehlivanlar gördük ki; bü 
tün bu hünerlerini, bu marifetleri • 
ni bir galebe ile tetviç edememişler
dir. 

Bu iki meziyetine mukabil Musta

fanın da ksik tarafları vardır. Bir ke
re boyu kısadır. Bunun bilhassa has
mı bastırmak bakımından ehemmi
yeti vardır. Maamafih bu eksiği acı 
kuvvetile telafi etmektedir. 

Ayni zamanda 1901 senesindenbe
ri oynanmakta olan, "Challenge 

cups" turnuvası da oynanacaktır. Bu 
turnuvaya ancak komite tarafından 

intihap edilen tenisçiler iştirak ede
bilirler. "Challenge cups,, turnuva
sına iştirak edenler Güneş turnuva
sında yer alamazlar. 

Maçlara iştirak etmek istiyen spor 
cular 21 Haziran akşamı saat 19 a 
kadar Taksimdeki Güneş klübü kort 
larında kaydolabilirler. 

Kadıköy Halkevi Sporcuları 
Ada pazarında 

Kadıköy Halkevinin spor koluna 
bağlı bulunan 1 numaralı futbol ta-

kımı, Adapazar Gençay klübü tara
fından Adapazarında bir maç yap -
mıya davet edilmiştir. 

Bu daveti kabul den Halkevi spor
culan bu pazar Adapazarına giderek 
bir maç yapacaklardır. 

Brezilyahlar Çekleri 
Yendiler 

Dünya futbol kupası şampiyona

sında Pazar günü berabere kalan Çe
koslovakya - Brezilya takımları salı 
günü Bordoda tekrar karşılaşmış • 

lardır. Çok sert bir hava içinde oy
nanan bu maçta her iki takımdan 
muhtelif oyuncular sakatlanmış, bil
hassa Çekler bu sert ve seri oyun kar 
ş1smda çok hırpalanmışlardır. 

AhıveriJ Etmek ::::: r 'f 
Mümkün Deijil midir? = · = 

Okuyucumuz T. Güneş dertle· 1 ~ · § 
rini şo""ylece anlatıyor: ı -

ı ~ = 
"Hük umet kanun yapıyor, bun ı -=:_ : 

dan sonra her şeyin fiyatı mak- : -
tü olacak ... ,, dediler. Sevindik. ı -==_ : 
Ne çare ki, arkası gelmedi. E 

Bu kanundan maksat, parası· : - = nın değeri kadar mal aldığına ' : : - -dair halka emniyet vermekti. j · 5 : 
Herkes bilecekti ki, kendisine :; : 

söylenen fiyat, insaflıca hesap 5 B A L E A R T ı• s T •ı : edilmiş meşru bir fiyattır. Her • 5 : 
k es ayni matı elde etmek için e E 
ayni fiyata verecektir. Başka _ : - -başka yerlerdeki fiyat farkı da. = Yazan: Jan Stoffer - Çeviren: B. Tok : 
ancak diikkan kirasındaki fark- 9 • 111 llllllllllllllllUH mi 

\ 

]arla nakliye gibi zaruri mas • • ı llllllllllllllllllll llC ll 
rafların haddini geçmiyecektir. - 1 - meğini ye! .. Siz hiç biriniz daha 

1 

Hakikatte öyle mi oluyor? H er Paris Operasının büyük repe- iğne tutmasını bilmiyorsunuz! ... 
i dükkancı eşyanın maliyetine gö ütion salonu, günün bu saatinde Anneleriniz herşeyden önce size 

re müşteriye göre tutturabildiği bomboştu. Rus bale . artistlerinin dikiş dikmesini öğretmeliydi ... 
fiyatı istiyor. Geçen gün Gal~ta- il hepsi öğle yemeğine gitmişlerdi. Genç balerin elindeki dikişi yaş-
da bir kumaşçı beğendiğim bir Sahnenin bir kenarında, kendi ara lı kadına vererek ve candan te-
kumaşa İngiliz kumaşı diye ıı . larında konuşan ve peynir ekmek şekkür derek yemeğe gitti. Delikan 
lira istedi. Emn iyet ettiğim b ir . yiyen bir işçi grupu oturuyordu. lı elindeki bastonile oynıyarak : 
terziyi gönderdim. Ayni kuma-1 Salonun bir köşesinde, dans e- - Bana Burşkina hakkında biraz 
şı (yerli malı) adı altında altı ~- ı tekliğini dikmekle meşgul genç bir izahat veremez misiniz?. diye sor-
raya almış. Demek ki, dükkanc1 il balerin vardı. Salonun orta yerin- du. Ben bu hafta, Burşkinayı göre 
bana metro başına beş lira en a- 1 de ise, rahat bir koltuğa gömülmüş bilmek için her akşam tiyatroya 
ilik vergisi biçmiye kalkışmıştı. yaşlıca bir kadın oturuyordu. Ka- taşındım. 

Ayni maim Bcyoğlunun başka dm kocaman, kalın bir şala bürün Kadın, delikanlının sorduğuna 
başka mağazalrmda fiyatı biri- müş kışlık pantuflalar içinde koca- cevap vermeye vakit bulmadan içe 
birinden farklıdır. İstanbul tara- man görünen ayaklarını bir sandal ri bir adam girdi. Kadının yanına 
fında fiyatlar değişir. Kapalıçar yeye dayamıştı. yaklaşarak akşam yemeği için ne 
şıda yarıya kadar indiği olur. Bu Bu sırada içeriye fevkalade şık hazırlamasını emrettiğini sordu: 
na yankesicilik ve şekavet de _ giyinmiş güzel bir delikanlı girdi. Kadın: 
mezler de ne derler? Bir vatan- Yaşlı kadın, delikanlının mahcup - Lahanalı domuz bacağı, dedi. 
daş, alım satımda emniyet duya bir eda ile sağına soluna bakmakta Sol'l.ra rica ederim porsiyonlar, bir 

1 mazsa, aldatıldığından hakkile olduğunu görünce gülümsedi. Bu az çokça olsun ... Ben kanarya deği-
1 endişe edecek bir me\«kide olur-

1 
\ gülümseyişi farkeden delikanlı ka lirn kL dün akşam hiç karnım doJ 

sa rahatça nefes alabilir mi? Ti· I dına dönerek : mamıstı. 
caretteki bu emniyetsizlik, alış - Affinizi rica ederim, diye ke-

Mustafanın ikinci hafif tarafı gü
reşin tekniğine az ehemmiyet ver
mesidir, Kuvveti fazla olan pehlivan 
larm ekserisinde görülen bu hal ha
zan nahoş sürprizler doğuruyor. 

verişe de mani olur. i nsan nor. keledi. 
Meşhur kalecileri Planiçka da pa- v h b" · d nid mal ve ucuz bir fiyata alabilecc- e ma cu ıyetın en, ye en 

zar günkü maçta sakatlandığından 1 k k ld ç·· k.. b d ği bir şeyi ihtikarlı fiy atlara te- ıp ırmızı o u. un u u sıra a 
bu oyuna iştirak edememiş ve yeri- 1 da_ri~ edem ez. Hem kendi sıkın- elindeki baston büyük bir gürültü 
ne ihtivat kaleci ovnamıstır. İlk dev - ·· 
reyi ı-o galip bitiren Çekler ikinci lır. Yaşlı kadın delikanlıya yer gos 

devrede Brezilyalılann seri ve sert Ya gıda hileleri... Karışık ol- tererek: 
oyunu karşısında mukavemet ede - mıyan yağ nerede? İnsan yağa- - Oturmaz mısınız, dedi?. 

Delikanlı, söz dinler bir mektep 

Şimdi vasıflarını şöyle sıraladığı-

mız. bu iki adam güreşirse ne olur? 
~nıJtıe:s1L ~t:. ... .:'l. \.A... 6 \:a ..... ,, .......... • .n.•· 

Yalnız Çobanın zayif tarafı kollan 
nın kısalığıdır. ,Denebilir ki; kol • 
lan uzun olsa idi, belki bu kadar kuv 
vetli olamazdı. Çok d~~fa hasmını 
göğüs çaprazile bastıramamasına se
bep olan şey kollarının kısalığı ol • 
muştur. 

cak biz Mustafanın ağır cüsseye geç· 
mesine taraftar olmadığımız için bu 
güreşi göze almasını doğru bulmu -
yoruz. 

Eğer Mustafanın boyu hiç olmazs::ı 
1,75 olsa idi daha ziyade etlenerek 
okkasını artırmasına taraftar olabi-

lirdik. Bizce Mustafanın ağırda gü
reşmesi, Mersinlinin yan ağıra geç
mek istemesinden daha tehlikelidir. 

memişler ve üst üste iki gol yiyerek lırkcn, "belediye vazifesini yap 
talebesi gibi kadının gösterdiği 

1-2 mağlup olmuşlardır. mıştır. Bu yağı emniyetle alabi· 
Bu vaziyete göre Brezilya, Maca· lirim.,, Demek ihtiyacındadır. sandalyeye oturarak: 

- Bale trupu nereye gitti?. diye 
ristan, tsvec. İtalya finale kalmış~ar- ı 

1 

Bunu diyemiyor .. Çünkü_vatan- 1 1 sordu. 
dır. daşın sağlığına ve menfaatine ta-

alluk eden işlerde belediye bir - Artistlerin büyük bir kısmı ye 
Spor, Kurumu Günec. mekteler. Siz birini mi görmek isti :r korkuluktan başka bir şey değil- I 
Klübünü Tebrik Etti j, dir. ı yordunuz?. 

• ı Delikanlı: 
1937 • 1938 senesi İstanbul ve mil 1 Nedir bu çektiklerimiz? Öm- :- Hayır!.. diye cevap verdi. 

rümüzün sonuna kadar İstanbul 

Gelen adam gülümsedi ve çıktlo 
Kadın delikanlıya dönerek: 

Bir de 35 yaşını bulduğunu zannet
tiğimiz Çoban, 22-25 yaşındaki deli
kanlılara nazaran biraz yaşlıcadır. 

Mustafaya gelince; Mustafanın iki 
meziyeti vardır ki, değme pehlivan
da bulunmaz. 

Zira Mustafa nihayet 95 kiloya ka 
dar çıkabilir. Fakat o zaman sırtın
da on kilo da kendi etini taşımıy3 
mecbur bir hale gelir. 

Hastalık, sakatlık gibi hadiseler 
müstesna bu güreşin Çoban lehine bit 
mesi tabii bir neticedir. Ve bununla 
ne Mehmet büyük bir gurur duyma-

li küme şampiyonluklarını kazanan 
Güneş klübüne Türk Spor Kurumu 
tarafından gönderilen bir mektupla 

kısa bir zamanda sistemli bir çalış· 
ma neticesinde elde ettiği muvaffakı 
yetlerden dolayı tebrik ve takdir e
dildiği bildirilmiştir. 

da doğru manasilc bcldiye yüzü 

--ı 

F akat, yüzünü kaplayan bir kır-
mızılık ta kulaklarına kadar yayıl
dı. 

Kadın, delikanlının doğru söyle
mediğini yüzünden anlamıştı. Fa· 
kat bu sahada hiç birşey söyle
meksizin sözüne devam etti: 

- Umumiyetle bale artistleri 
hakkında size ne söyliyebiliriın? ... 
Onlar, locadan gördüğünüzden fark 
lı değiller ki... Baleriler pek çok ça 

Bir kere çok kuvvetlidir. Cüssesi
nin icap ettiğinden daha kavidir. 
Tuttuğu yeri bırakmaz. Adaleleri bi
ra~ ~ert olmasına rağmen çok geHş
mıştır. O boy ve o sikletteki pehli • 

lıdır, ne de Mustafa bir esef! 
B. F. 

Milli Küme Turnuvası 
Yapllac:ak 

Fenerbahçenin Otuzuncu Yddönümü 

Gül Kupası Atletizm 
Müsabakaları 

İstanbul atletizm ajanlığı tarafın. 
dan ter,tip edilen ve geçen hafta Tak 
sim stadında seçmeleri yapılan Gül 

Milli küm maçları nihayetieneli iki 
hafta oluyor. Fakat mevsuk bir mem 
hadan aldığımız yeni bir habere göre 
önümüzdeki haftalardan itibaren mil 
li küme takımlarımı · tekrar karşı kar 
şıya göreceğiz. 

kupası atletizm müsabakalarının fina Türk Spor Kurumu tarafından se
li bu hafta Taksim stadında yapı- kiz milli küme takımının bir kere de 
lacaktır. 

Saat ikide başlıyacak olan bu mü 
sabakalar dört sınıf üzerinde yapı

lacak ve galip gelenlere madalya ve 
kupa verilecektir. 

Bu Haftaki Maçlar 
Şeref Stadı: 

turnuva şeklinde karşılaştırılması ta 

karrür etmiştir. 

Bu seferki kar~ılaşmalarda malum 
saha ihtilafı yüzünden milli küme 
maçlarından çıkarılan Fenerbahçenin 
yer alması yapılacak turnuvaya bü 
yük bir ehemmiyet kazandırmıştır. 

ı·enerbahçenin geçen seneki yıldönümü merasiminden bir intiba 

Fenerbahçe klübü otuzuncu yıl- telitte sekiz tane milli takım oyun
döni.imünü bu hafta kutlulıyacaktır. cusu bulunduğu söyleniyor. 

Beşkitaş (B) Kasımpaşa (A) saat 
14,30 Hakem Tarık Özerengin, Sü
leymaniye (A) İstanbulspor (A ) saat 

16 Hakem Fahrettin Somer, Beşik

taş - Beykoz (Şild) saat 17,30 Ha
kem 1. M. Apak. Yan hakemleri Hay 
ri Dericioğlu ve Şevki Çanka. 

Not: Bu maçlar esnasında Beykoz, 
Hilal, İstanbulspor, Süleymaniye, 

Topkapı ve Kasımpaşa klüplerinin 
bu yıl kazandıkları kupalar da tevzi 
edileceğinden ilgili klüp delegeleri
nin hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

Tesbit edilen programa göre İstan
bulun dört milli küme takımı Güneş, 

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. 

Ankaradan Harbiye ve Muhafızgücü, 
İzmirden Ü çok ve Alsancak evvela 
kendi aralarında birer maç yaparak 
galibi tayin edeceklerdir. 

İstanbulda 4 takını olduğu için ilk 
gün iki, ikinci gün de bir maç yapıla
cak ve bundan sonra üç şehrin galip
leri Ankaraya giderek 19 Mayıs sta
dında finnl maçını oynayaacklardır. 
Ankaradnki final cumartesi ve pazar 
günleri arka arkaya yap!lacağından 
turnuva üç haftada nihayetlenmiş er 
lacaktır. 

Her şeyden evvel bizim içtimai 
bünyemizde mevcudiyetini muhafaza 
eden manevi şahsiyetler başında sa
yı lan spor klüplerimizin en eskile
rinden Fenerbahçeyi otuzuncu yaşı
na bastığından dolayı tebrik ederiz. 

Dünya kupası maçlarında Macar 
takımına büyücek farkla yenilen Yu 
nanlılar diğer memleketlerle yapt1k
ları maçlrada iyi neticeler almışlar
dır. 

Şu kadar söyliyelim ki, bu takımın 

Sarı - Lacivertliler bu yıldönü • yarısını veren Enosis takımı geçense 

rnünde Yunıınistanın iki en kuvvetli 

klübünden mürekkep bir muhtelit 
getirtmektedir. 

Enosis ve Panatinaikos klüplerl • 
nin müştereken yaptıkları bu muh-

ne san lacivertlileriyenmişti. 

Bütün bunlara bakarak Fenerlile-
rin çetin bir hasımla karşılaşacak -
larını zannetmekte ve kendilerine 
muvaffakıyetler dilemekteyiz. 

Yüzme Müsabakaları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Su Spor

ları Ajanlığından: Milli küme turnuvası ismi verilen 
Yapılan program mucibince 19/ bu karşılaşmalar için Fenerbahçe klü 

6/1938 Pazar g~.inü yüzme ikinci teş bünün başkanı Adliye Vekili Şükrü 
vik müsabakasının saat 14 de Moda Saraçoğlu şampiyona verilmek üzere 
havuzunda yapılacağı tebliğ olumtr. bir kupa koymuşlardır. 

- Buraya, bale artistlerinin ya 
nına girebilmek bir meseledir. Doğ 
rusu sizin talihiniz vannış .. Nasıl ol 
du da sizi bıraktılar?. 

Delikanlı cebinden bir kart vizit 
çıkardı. Kadına uzatarak: 

- Bale trupunun müdürü amca 
m m Çok iyi arkadaşıdır, dedi. Ziya 
ret kartının üzerinde şöyle bir ya
zı okunuyordu: 

"Kont Tumanov'u tavsiye ede-
rim." Aleksey Mihaylov" 
Kadın tekrar etti: 
- Hakikaten talihiniz varmış. 

Mihaylov çok az kimselere bu mü
saadeyi verir. 

Delkianlı biraz etrafına bakın

dıktan sonra: 
- Işittiğime göre, dedi, burada

ki genç balerinler adeta bir ma
nastır hayatı. yaşıyorlarmış. (Deli-
kanlı yutkunarak ve daha fazla kı
zararak) Peki Burşkina da diğer kız 
lar gibi mi yaşıyor?. 

Yaşlı kadın, delikanlının bilhas 
sa meşhur bale artisti Burşkinayı 

görmek istediğini anlamakta ge
cikmedi. Başile bir işaret yaparak: 

- Evet, dedi, Burşkina da ayni 
hayatı yaşıyor ... 

Bu sırada, bir dans etekliğini dik 
mekle meşgul olan genç balerin 
yaşlı kadına yaklaşarak muayyen 
bir noktanın dikilmesi hakkında 

kadının fikrini sordu. Yaşlı kadın 

babacan bir tavırla gülerek: 
- Tanya, dedi, s.en bunu bana 

bırak ben dikerim. Sen de git ye-

lışırlar ... Bütün varlıklarım dansa 
verirler ... Onlar için herşey dans 
ve sahnedir. Mariya Burşkinaya 
gelince, o da diğer balerinlerden ta 
mamen farksızdır. 

Delikanlı büyük bir heyecanla 
kadının sözünü keserek : 

- Hayır, hayır, diye itiraz etti, 
Burşkina diğerlerinden tamamen 
farkli bir mahluktur. Bütün diğer 
balerinler, onun yanında birer kuk 
ladan başka birşey değillerdir. 
Burşkina, o kadar zarif, o kadar in 
ce bir mahluk ki insan onun etten 
kemikten ibaret olduğuna bile i· 
nanmak istemiyor. Bana öyle ge· 
liyor ki o yemek bile yemiyor. Su 
bile içmiyor. O, bambaşka bir in· 
san ... Esatiri bir mahllık ... Hele "b~ 
har çiçeği,, nde ... 

Delikanlı cümlesini bitirmeder:ı 
sustu. Derin derin içini çekti. BurŞ 
kinayı tavsif edecek kelime bularnı 
yordu ... 

Bir müddet düşündükten sonra 
şunları ilave etti: 

- Herhalde onun bir düzüne 8.şı 
ğı olsa gerek?! .. 

Elleri sinirli sinirli bastonile oY 
nadı. Kadın istifhamkar gözlerle 
dclikanlıva baktı ve sordu: 

- Deİikanlı, bütün bunları sit 
niçin öğrenmek istiyorsunuz?. fvflt 
riya Burşkinanın dansta ve sahlle
den başka tek bir meşgalesi yo~
tur. Yani sizin locadan seyrettiği· 
nizden ve görebildiğinizden başlc~ 
hiçbir hususiyeti veya gizli şeY1 

yoktur. 
Delikanlı inanmamazlıkla sordU: 

(Devamı var) ' 
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Bugünkü Hindistan: 

Peşaver Kadınları. Y.akın 
Bir istikbalde Açılacaklar 

Yunus ve arkadaşla:çı beni Hy- .J 
ber geçidine götürdüler. Misafire ı~;;,, ~~as-~::.;.;;a 
edilen ikramlardan en büyüğü bu 
rasını göstermek:. Serajino naidu 
bu geçitten Peşaverlilere bahseder 
ken bir gün "talih geçidi (l)" de
mişti. Bunu hepsi hatırlıyor. Haki
kat lngilizlerden evvel Hindi zapte 

den ordular hep bu geçitten gel
miş, Hindin mukadderatına hükme 
den fatihler hep bu yoldan Hindıs 
tana girmişler. 

Kale kapısının önündeki kal:ıba
hk halk nekadar bizim Şark vila
yetleri halkına benziyordu. Arka-
daşlar karakola girdiler, birer tü
fek ve cephanelik aldılar. Tüfekle
ri şöyle bir arkalarına atışlarında 
hepsinin silaha alış1k adamlar oldu 
ğu anlaşılıyordu. Geçit, Anadolu
yu bilenler için pek harikulade de
ğil. Ne Gölünk boğazı, ne de An
talyaya inen boğaz kadar heybetli. 
Fakat orası gazalar ve kazalar ye
ri. Ne zaman sağdaki yüksek ya
macın taşlıklan arkasından bir 
yaylım ateşi başlar, bunu kestir
mek müşkül. 

Burada beni en çok alakadar e
den Alfridi kabilesinden dört di-
lenci çocuktur. Daha doğrusu bun 
lardan biri. Üçü oğlan biri kızdı. Ar 
kalannda vücutlerinin ötesi berisi 
görünen siyah, partal bir gömlek, 
yalınayak başı kabak dört yavru. 

Otomobil "pan" yaptı durduk. 
Dördü birden, yerden çıkmış gibi 
Yola atıldılar. Arkadaşlardan biri 
kızı yakaladı, bana sürükledi: 

··- Kuçu Allriaiyı takdim ede
rim/' dedi. 

Suratı Yunan sanat devrinden 
kalma küçük bir şaheser gibiydi. 
İnsan bu yüzdeki kir tabakalarını 
kazıyıp altını görmek istiyordu. Fa 
kat bu tabakalara rağmen tabiatin 
eserine hayran olmamak elde de
ğil. İki ayrık mai göz, uzun siyah 
kirpikler, Yunani bir burun, çene 
ve yanaklar gözü, gönlü hoş eden 
bir incelikle çizilmiş. Saçlar ça
mur içinde, fakat uçlan altın gibj 
parlıyor. Oğlanlar kara ve çirkin
diler. Uçünün de gözleri ağrıklı, 
derileri hastalıklı idi. Bu dört ço
cuğun da doğdukları günden beri 
rucutleri ve yüzleri su görmemişe 
benziyordu. 

Arkadaşlar bir türlü bu güzel 
Vahşiyi konuşturamadı. Yalnız bi
ıe adını söyledi: Kevser. Hepim\
zin yüzüne, kapana kısılmış bir 
hayvan yavrusu korkusile baktı . 
Birkaç defa dişlerini gösterdi, fa
kat gülmek için değil. 
Anladığıma göre buranın en vah 

şi kabilesi Alfridiler: 

"- Bu çocuğun harikulade gü
ıelliğinin sırrı nedir?" dedim. 
"- İskender ordusile gelen ya

kışıklı bir Yunanlı ecdatları ola
cak" dediler. 

Dönerken birçok köyden gectik. 
liepsi müslümandı. Evlerin bü • 
Yüklüğü v-e tarzı herhalde refah 
Costeriyordu.Burada hakikaten şehir 
halkiyle köylüler arasında madc:U 
fark çok büyük değil. Benim Şark
ta şimdiye kadar gördüğüm köy
lerin en çok rahat ve servet ifa
de edeni bu köylerdi. Bunlar
dan birinin içini görmek istedim. 
"tn büyüğünün önünde durduk. 
Caliba muhtarın eviydi. 

T<apıdan taş bir avluya girdik. 
-nir tarafında hasır sandalyeler 
~ardı. Ev sahibi bizi nezaketle ka
lt ur etti, yer gösterdi. Fakat ben 
"tadın tarafını görmek istiyordum. 
~Sahibi karşıdaki yüksek duvarın 

?\ih.ayetindeki büyük kapıya gitti. 
~lciı. İçerden örtülü bir baş çıktı. 
l'kadaşlar kendi dillerile benim 

t.ı~k bir müslüman ülkesinden gel 
~iş olduğumu, evlerini görmek is----------
(l) The Boaet tıo Desting 

Hindistandaki Müslüman asarından bir lahit 

Ilindistanda bir cami 

tediğimi söyledi. Buralarda m:islii 
manlık "franmasonluk" gibi bir
şey. Kapı açıldı, kadın eliyle beni 
içeriye davet etti. 
Kadın tarafının avlusu daha ge

niş, yanda ve karşıda odalar görü 
nüyor. Her yerde olduğu gibi o
daların önü direkli ve üstü kapa-
lı uzun bir teras . 

Avluda bir yaşlı, iki genç kadın 
vardı. Biriöirimzle konuşmamız 

ııpandomima" gibi cereyan etti. Fa 
kat insanlar anlaşmak için zanne
dildiği kadar kelimeye mühtaç de 
ğil odaları görmek istediğimi işa-
retle anlııttım, elimden tuttular, 
oda oda gezdirdiler. Yatakları, eş
yaları, sandıkları, hatta bir Sin
ger makineleri bile vardı. Nihayet 
mutfağa girdik. Dişsiz, ihtiyar bir 
hatun sebze ayıklıyordu, bana bak 
tı, güldü. lliç biri tecessüsüme kız 

matlı. 

Nihayet görülecek şey kalma
mıştı. Kızlardan biri bir sand~üya 
ya oturdu, öteki ona yalandan bir 
şey ikram etti, hepsi birden "çay, 
çay" dediler. Saate baktım. "avdet, 
mektep" dedim. Anladılar. Ka
dın toplantılan ve mektep içtimaı 
için geç bile kalmıştık. 

* Hindistanm Mi.isli.iman Üniversi 
telerinde her merasimden e\·vel, 
bir ad~m kuran okur. herkes ayak
ta dinler, sonra konferans ba~lar. 
Her Üniversitede seçilen ayetlerden 
biraz ora zihniyetini anlamıyıı ça 
lıştım. Peşaverde "Allah, kudreti ol 
mıyan şeyi size yapmayı emret
mez•t ayeti ile başladı. Ve bu ayeti 
bura halkının tabiatine çok uygun 
buldum. 

Önümde bin kadar talebe birkaç 
yüz de hariçten gelen adam var. 

Talebe mai sorguçlu. beyaz ba~lık
lan, dar üniformalarile çelik gibi. 
Başlıkları hepsine biraz horoz ba
şı hali veriyor, fakat kavgacı ve 
cesur bir halka bu yaraşmıyor de
ğil. Bunların yüzünü tetkik eder
seniz hiç birinde mystic'lerde gö
rülen kapalı, sırlı mana yok. Bila
kis apaçık yüzler. S1hhatlerine, sağ 
lamlıklarına bakılırsa maddi hayat 
larında da ifrattan çekinen, it;dal
le yaşıyan insan ar olduklan anlaşı 
lıyor. Demek bunlar ne mübalağalı 
.surelte ruhçu, ne de mübalAğalı 
surette maddeci adamlar. Ouun i
çin merasimin başında okunan 
ayeti bunlara çok uygun buldum. 

Mektepten :ıonra birçok kadın iç 
timaları oldu. Bunları uzun uzad1 
ya anlatmak hiç lazım değil. Sa
dece diyebilirim ki bugün kadın

ları en kapalı yer Peşaverdir. Bu 
rada da nineler yeni hayata mua
rız, analar mütemayil, genç nesil 
kısmen açılmış. Fakat bura kı:ıdın
lığı açıldığı ve umumi hizmetler<? 
girdiği zaman hiç şüphe yok ki çok 
faydalı, kuvvetli bir unsur olacak. 
Münevverler esasen hepsi kadının 
açılmasına taraftar. Bunu bana 
konferanstan sonra, sual sorulur
ken geçen bir hiıdise de isbat etti. 
Hariçten gelenler arasında ııfak te 
fek bir kadın ayağa kalktı, Türk ka 
dınlarına dair bir sual sordu. A
damcağız kuvvetle "perde" taraf
tan idi. Sükunla ve hayli uzun ce
vap verdipı. Halkın, bilhassa tale
benin tezahüratından bura kadınlı 
ğının memlekete faydalı a~ılma 
devri pek yaklaşmış olduğunu his 
setmemek kabil değildi. Fakat is 
bu kadarla da bitmedi. Profesörle
rin içi pek dolu olacak ki "perde" 
aleyhine biri uzun ve çok etraflı 
bir nutuk verdi. 

Nihayet bir seher vakti girdi
ğim bu dost şehirden yine bir se
her vakti çıktım. Ayrılırken na
sılsa talihin beni sevkettiği bir A
nadolu şehrinden rıkıvormus gibi 
mahzun oldum. Hala Peşaverlilerin 
sesini duvarım: "Hüda Hafız, Hü
da Hılfızl" 

Kaçakçıhli Yakaları 

Azaldı 

Bursa, (TAN) - Devamlı takipler 
her yerde olduğu gibi burada da ka
çakçılığı azaltmaktadır. 937 - 938 ma
li yılı içinde vilayetimizde 1600 kü
sur kaçakçılık vakası tesbit olunmuş

tur. İlk bakışta bu rakam çok görünü 
yorsa da hakikatte öyle değildir. Çün 
kü vakalann yüzde doksanı, içmek i
çin az mikdarda tütün bulundurma
dan ibarettir. Yüzde onu da hakiki ka 

çakçılık mahiyetindedir. Yine 1600 

küsur vakadan yüzde doksan dokuzu 
tütüne, kalanı da müskirata ait bu
lunuyor. 

11 Tarihimizi Daha 
-

Doğru Tanımak .. 
(Batı 1 incide) 

rak ettiklerini kaydettikten sonra se 
nelik raporunu okumuştur. 

Bundan sonra ilk söz profesör Ba
yan Afete verilmiş ve alkışlar ara -
sında kürsüye gelerek sık sık alkış
larla kesilen aşağıdaki güzel nutku 
söylem iştir: 

Prole•Ör "Aletin nutku 
"- Bay rektör, profesör Baylar, 

Bayanlar ve Baylar, "Dies Academi
cusn günü vesilesile söz söylemek 
fırsatını bana bahşettiğfoden dolayı 
Geneve üniversitesine ve onun sa • 
yın rektörüne teşekkür ederim. Tür 
kiyenin selamlarını Geneve'e getir -
mek benim için büyük bir zevktir. 
Memleketimiz arasmdaki münasebet 
ler eskidir. Vaktile Türkiyede yaşı -
yan Cenevreli saatçiler kolonisi ara
sında Jan Jak Ruso'riun babasının 

bulunmuş olduğunu unutmuyoruz. 
Büyük ressamınız Liotard da ara -
mızda kalmış, o kadar ki edebiyat
ta Türk ressamı ismini almıştır. 

Türkiyede Atatürkün azametli de
hası altında cümhriyet rejimi tees -
süs ettiğinden ve eski yanlış itiyat -
lar terkedildiğindenberi Geneve'le 
Türkiye arasındaki münasebetler da
ha artmıştır. Istanbul darülfünunu -
nun üniversiteye kalbedilmesine Ge
neve üniversitesinin bir profesörü 
memur edildiği gibi yine ayni üniver 

de A vnıpa medeniyeti Asya mede -
niyetinin kızı diye öğretilirdi. Bunun 
da formülü gayet basitti: "Ex oriente 
lux" sonradan bu mefhumlar yıkıl -
dı. Bir çok büyük alimler aksi ola
rak Avrupanın Asyayı medenileştir
diğini göstermeğe savaştılar. Bura -
da Salomon Reinach'ın "Le mirage 
oriental" yani "Şark serabın adını 

verdiği meşhur kitabını zikredebili
riz. Bugün tekrar bu eski formülü ta
zelemek ıztırarında olduğumuzu ve 
elle dokunulabilir bir şekilde canlan 
dırarak merkezi Asyanm ve On 
Asyanm Avrupa m~deniyetinin ana
sı olduğunu kabul etmemiz laz1m ge
liyor. Neolithique devirden bahsedi -
yorµrp. Ye. yine sizlerden biı:i. sene
lerdenberi bu mezhebin havvariliği -
ni yapmıştır. 

Beyaz ırktan olan Türkler, antro
polojik tasniflerimizin l'Homo Alpi
nus tibi dediği başlıca büyük camia
ya mensuptur. Neolithique'lerden 
evvel bilinmiyen ve bugün Avrupa
ya mebzuliyetle yayılmış olan bu 
brakisefal tip, Egenin öte kıyısın -
da Orta Asyadan Marmara sahille -
rine kadar geniş mıntakaları bugün 
olduğu gibi işgal etmiş ve etmekte • 
dir. Türk linguistique ailesine ge • 
lince: O da Pamir ve Hindistandan 
Volgaya ve Orta Tunaya kadar "Eu
rasie" de büyük bir sahayı kaplar. 

sitenin bir profesörü sizin "code"nuz Eğer tarihimizde varılması müın 
dan alınmış olan medeni kanunu bi.r kiin kavnağa kadar, nesilden nesile 
çok senelerdir üniversitemizde tedris rücu edec~k olursak • nasıl ki, is. 
etmiştir. Bir kaç hafta oluyor ki, Is- vi<"rc'lil<'r de cetlerini arıyauk 
tanbul biyoloji enstitüsünde üniver- Heh-et'lcre ve Ccltcs'lerc varrlıra-
sitenizin sayın mümessillerinden bir bilirler . Türk milleİinin, cetleri 
zooloji profesörünün hatırasını tebci eski medeniyetlerde miihim rol o~· 
len bronz bir levha asılmıştır. Içiniz- ıiıyanların en eskilerinden biri 
den bir çokları memleketimizde mu olduğu müşahede edilir. 
him mevkiler işgal etmektedir. Istan Yalnız bu tek misali nazarı iti-
bul üniversitesi jeoloji kürsüsü ele bara alsak dahi tarihimizin bir a-
bu meyandadır. nında eski mezopotamyanın en 

Son zamanlarda profesör Pittard kuvvetli bir devleti olan Sümerle-
Ankara ve Istanbul üniversitelerinde ri ,,c Anadohıdaki devletlerin en 
ve büyük bir dinJeyici kütlesi karşı- kuvvetlisi olan Hititleri cetlerimiz 
sında bir konferans serisi verdi. Ma- olarak kabul etmek lazımgelir. 
tlenlerimizi tetkik eden bir çok mii· ' Vesikalarln meydana koyduğu 
tehassıslar Geneve'in eski talebele - h k"k l 

_ f .. . .t 1 . a ı at er 
ı·ıdır. Dıger tara tan unıvesı e erı -

Bu cctl~rin med~ni vaziyetlerine mizdeki profesörlerimiz ve batta ve-
dair bir kaç scnedenberi elde edilen killerimiz arasında Gencve üniversi-
arkeolojik vesikalar şayanı ~ayret tesinin eski talebelerini buluruz. Ge 
tafsilat meydana çıkarmışlardır. Sor neve'li üstatların derslerini bu sıra -
bon tarih ve fclsefei. ilmiye profesölarda dinleyerek feyz almış olan me-
rü Abel Re:-/in "Yunanlılardan ev -

buslarımızı, sanayicilerimizi, ticaret 
adamlarımızı, doktorlarımızı, setbest vel ş·nk ilmi" adh eserinde Radet'in 

bu cümlelerini zikrettiğini görüyo -al.imlerimizi, avukatlarımızı saymak-
la bitiremem. 

ilim ve cemiyet 
Milletler arasındaki kültür müna

sebetleri, en sağlam münasebetler -
clir. Ilim, cihanın muvafakat ve riza
sını, itiraz imkanı bırakmıyarak, ta
hakkuk ettiren belki yegane sahadır. 
Müsavat mevcut olmıyan beşeriyet· 
te, müsavatı temin eden ancak ilim
dir. 

Cümhurreisimiz Atatürk, ci·mhu -
riyetimizin yıldönümü vesilesile irat 
ettiği bir nutkunda Türk milletinin 
entellektüel sanat ve cemiyet karak
terini tayin ve tebarüz ettirdikten 
sonra: 

"İşte bunun içindir ki, idealimi·1.. 
her vasıta ve her çare ile milletimi 
zin yüksek vasıflllrını, yorulmaz 
faaliyetini, fıtri zekasmı. ilme. gi.ı · 
zcl san'atlere ve milli birlik his
lerine bağlılığını devamlı bir su
rette tekamiil ettirmektir. 'l'iirk 
milletine pek uygun gelen hu ide • 
al onun biitiin be~eriyete karşı o· 
lan içtimai vazifesinde, İn!.anhıia 

yardım, refah ve sulh getirmesinde 
kati mu\•affakıyctini temin edecek 

.tir,, demişlerdi. 
Size temin edebilirim ki, Türki • 

yede cümhuriyet rejimi kurulduk -
tan sonra memleketim artık Osman
lı imparatorluğunun son asırlardaki 
manzarasını göstermemektedir. Ya -
pılan derin içtimai' inkılaplar ara -
sında Türk kadınının erkekler gibi 
bütün ferdi ve siyasi haklarını ka
zanmış olmasını bilhassa kaydetmek 
icap eder. Memleketimde bir erkek 
vatandaşla bir kadın vatandaş ara
sında hiç bir fark yoktur. Hemen i
lave ederim ki bu haklara tasarruf 
bize yeni vazifeler emretmektedir. 

••rarihimi.zi daha doğru · 

tanımalı,, 
Bu saatte münevverlerimizin baş -

lıca meşgalelerinden biri tarihimizi 
daha doğru olarak tanımaktır. 

Vaktile bütün yüksek mektepler-

ruz: "Şark medeniyetlerinin Asyada 
bu uzun yürüyüşünde Mezopotamya 
nın. Iran körfezi plajlarından Ege lrı
yılarına kadar, bu intişarın ilk mer
kezi olduğu görülür." Ve yine Abel 
Rey buna ilaveten: "Daha yüksek 
bir medeniyet farzedilmedikçe biz -
zat Chaldee'nin bile, hakikaten ilk 
olan merkezi Asya medeniyetinin 
Pasifik Okyanusuna, olduğu gibi Ak 
denize, garba, cenuba ve oradan Mı
sıra ve şarka yayılmasında ve garba 
doğru yüriiyüşi.inüde bir merhaleden 
başka bir şey olmadığı görülüru eli -
yor. 

Bir kaç satır sonra da "Kappadok
ya ve Firikyanın mutavassıt menzil
ler, Lidyanın ise son temsil ve niha
yet noktası ve son tevzi yeri olduğu 
görülür.,, diyor. 

işte üzerinde bu kadar mühim 
hadiseler cereyan etmiş olan bu top 
raklar, bugünkü Türkiyedir. Bu va
kıaları başaran insanlar bize düşün
celerini söyleyebilselerdi: Direkt ola
rak bu yerleri hiç tcrketmemiş ol -
malarından ve en direkt olarak 
ta müşterek bir kütle halinde bu ta
rihten sonra merkezi Asya yolunun 
daha gerilerinden gelmiş bulunmala 
rı dolayısile bugünkü Anadolulula -
rı kendi hakiki halefleri olarak tanır
lardı. Umit ediyorum ki bunun an -
tropolojik delilini yakın bir zaman
da elde edeceğiz. 

Anadoluda yapılan 
ara1tırmalar 

Bir taraftan Küçük Asyada her 
devre ait olarak yapılan hafriyatta 
tesadüf ettiğimiz iskeletleri toplıyor 
ve bu araştırmalara hususi bir itina 
gösteriyoruz. Diğer taraftan da Tür
kiye hükümeti teklifim üzerine bi.i -
tün Türkiyede yaşıyan halk için ge
rrtş bir anket tesis etmiş ·bulunuyor. 

Bu suretle bunların biribirlerile 
ve beşeriyetin mazis~ ile halini mu -
kayese imkanını bulmuş olacağız. 

Türkiyeyi bu üniversiteye bağlı -
yan bazı rabıtaları hatırlamakla bah 
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Milletler 
M ABA. T) 

Cemiyetine 
Ne Oluyor? 

(Baş1 l incide) 
Halbuki bugün Hatayda Millet

ler Cemiyetini temsil edenler, 
Fransız siyasetinin kara ve mür
teci tarafında bulunan kuvvtlerle 
elele vermişlerdir. İhtiras yangın
lan üzerine petrol dökmekle meş
guldürler. Adeta Yakın Şarkta 
bir Ehli Salip ruhu uyandırmıya 

uğraşıyorlar. 

Guya Milletler Cemiyeti ideali na
mına barış ve ahenk kurmak için 
Hataya gönderilen bu efendiler, aca
ba şahsi olarak hangi karanlık cere
yanları temsil ediyorlar? Zaten su
kuttan sukuta uğnyan Milletler Ce
miyeti idealine gözgöre suikast ha
zırlamak hakkını kendilerinde nasıl 
bulabiliyorlar? 

Milletler . Cemiyeti hakkında in
sanların bir saniye için besledikleri 
bütün yeni rüyalar yıkılmıştır. Fa
kat cemiyeti, yarına ait bir ümit; 
ışığı, barışı, aklın icaplarını temsil 
eden bir bayrak halinde yaşar gör
mek bir ihtiyaçtır. 

• 

İnsanlığın bu ihtiyacı karşısın
da :Milletler Cemiyetini temsi] e
dcnJcre düşen mesuli~·ct çok ağır
dır. Cemiyetin ideallerine aykırı 

bir gidiş tutmak veya cemiyet 
namına böyle şahsi ve ihtiraslı bir 
gidiş tutanlara seyirci kalmak 
)filletlcr Cemiyeti hesabına inti· 
hardır. 

H iç şüphe etmiyoruz ki hükü
metimiz, Milletler Cemiyeti 

adına yapılan çirkin ve şahsi hare
ketleri, cemiyetin varlığında alaka
sı olanlara bildirecek ve bu menfi 
gidişi protesto ederek düzeltmiye a
mil olacaktır. 

Fransızlara gelince akıl, banş, ve 
laiklik ruhunu temsil eden Fransız 
cephesinin son bir hamle yapması

nı ve anlaşmayı kati bir hale koy
masını bekliyoruz. Hatay ve civarın
da türlü türlü tahriklerle anla'şmayı 
bozmıya çalışan unsurların pasa
portlarını aramak ve maksatlarını 

tahlilden geçirmek bizden ziyade 
Fransızlarjn menfaati icabındandır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Belediye Memurlarının 
Harcırahları 

Ankara, 15 ( TELEFONLA) 
MiiJlıak ve hususi büdcclcrle idare 
olunan miicssesekr memur ve mün
tesiplerinin umumi harcırah karar
namesi hiikınünc tabi olup olmadık· 
ları bazı belediyelerce tereddüdi1 mu 
cip olmuştur. iç Bakanlık. alakalı 
dairelerle temas ederek belcdi~·e me
murlarının ve müntesiplerinin de 
harcırah kaııarnamesi hiikümlerine 
tabi tutulmaları lazım geldiğini tes~ 
bit etmiştir. Keyfiyet belediyelere 

Adliye Tayin Kararnamesi 
Ankara, 15 ( TELEFONLA) -

Adliye Bakanlığı, hakim ve miiddc
iumumiler arasında yeniden tayin 
\'C tahviller yapınaktadır. Bakanlık 
bu hususta yeni bir kararname pro
jesi hazırlamış ve proje yüksek tas
dika arzedilmiştir. 

tiyarım, ve Bay rektör, bu bağların 
takviye bulmasile hayırlı neticeler 
vermek için daha başka bağların da 
teessüsünü temenni ediyorum. 

l\lemleketinizdc bulunduğumu-,; 

zaman, memleketimizin adli \ 'C i~

timai ha\·asını teneffüs ediyoruz. 
Sizler gibi biz de, Türkiyede bir 
tek arzu besliyoruz: Bütün te-c~lli
yatile ilmi yükseltmek, ilerletmek 
ve o sayede daha emniyetli. daha 
şiimullü bir şekilde çalışmak. 
Tanışmak hemen ekseriya biribi -

rini sevmektir. Biribirini sevmekse 
hüsnü niyet sahibi insanların sulh 
dedikleri şeyi fethetmektir. 

Bizim Büyük Şefimiz Atatürk. şar
ki A vrupada ve Marmaranın ötesin
de her vasıta ile ve yüksek şahsiyet
lerinin bütün nüfuz ve kudretile bu 

hissimlhafazaya ve takviyeye çalı -
ş1yor. 

Bay rektör, sahabctinizde yetişen 
ve yetişecek olan ve bu çatının al -
tında ge~irdikleri hayatın sadık ha
tırasını daima taşıyacaklanna emin 
olduğum Türk talebelerinin hatıra -
larmı sizin de muhafaza etmenizi di
lerim.,, 
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Büyük Deniz 
Müsabakaları 
Yapılacak 
lzmit, (TAN) - Temmuzun onun 

Cla burada, kağıt Iabrikası önünde 
büyük deniz eğlenceleri ve müsaba
kaları yapılacaktır. lstanbul, İzmir, 
Samsun, Trabzon, Bandırma spor -
cuları ve donanmamız müsabakalara 
iştirak edecektir. 

Başvekil Celal Bayarın, bir mani 
zuhur etmezse, bu müsabaka ve eğ
lencelerde bulunması pek muhtemel 
dir. Bazı vekiller ve mebuslar da ay
ni maksatla şehrimize geleceklerdir. 

Ingiliz sefiri ile müttefik Balkan 
devltleri sefirleri ve Jstanbul gaze
tecileri de sureti mahsusada davet 
olunacaklardır. 

Halkevi spor komitesi, bir bay -
ram şeklini alacak olan 1 O temmuz 
deniz müsabakaları için program ha 
zırlamak tadır. 

ERZURUMDA: 

Kıtlama Çay 
Usulü 
Kaldırılıyor • 

ı'AN 

BiGA iDMAN YURDUNDA : 

~ 

Biga idman yurdu temsil kolu iyi çalışmakta, birçok piyesler temsil et
mektedir. Bu mu\'nCCakıyctli temsiller çok rağbet bulmaktadır. Resim

de temsil kolu azası görülüyor. 

BOZÖYÜKTE: 

Orta Mektep 
Açılması 
Zarureti Var 

SINDIRGIDA : 

Krom ve Kaolin 
Madenleri 
Bulundu 

Bozüyük, (TAN) - Bu sene, mer Sındırgı, (TAN) - Dövertepe na-
kez kasabadaki ilk mekteplerden 89, hlye merkezinde krom ve kaolin ma 
nahiye merkezlerindeki ilk mektep ı denleri bulunmuş, nümuneleri ma -
lerden de 45 talebe mezun olmuş- den arama enstitüsüne gönderilmiş
tur. Bunlardan ancak bir kaç ço - tir. Her iki madenin de zengin ol -
cuk, maarif Velciıleti tarafından mec duj;ru tahmin edilmektedir. 

Şehirde Yeni 
Bir Çok Binalar 
Yaptırıldı 
Osmaniye, (TAN) - Bir kaç sene 

evveline kadar çok bakımsız, çok ıs
sız bir halde olan kasabamız. son za
manlarda kalkınma hareketi göster
miştir. 

Geçenlerde değişen belediye kad
rosu az. bir müddet içinde kasabaya 
yeni bir tip vermiştir. Modern bir 
mezbaha, bir sebze hali, büyük bir 
park yapılmıştır. Yeni bir orta okul 
binası da vücut bulmuştur. Pek ya-

t kında içme suyu ve elektrik ihtl -
yaçları temin edilmiş olacaktır. Top 
raklarmda çok çeşitli mahsul yeti -
şt-n Osmaniyede zirai istihsal de iler 
!emektedir. Pamuk, hububat, zeytin, 
portakal Amerikan 4:fıstığından elde 
edilen verim büyüktür. 

Pamuk mahsulünün önümüzdeki 
yıl 2,5 milyon kiloyu bulacağı umul
maktadır. Portakalcılık ta genişle -
mekte, her sene yeni yeni fidanlar 
dikilmekte, cinsleri ıslah edilmekte
dir. Portakal rekoltesinin önümüzde
ki sene 7-8 milyonu bulacağı tah
min edilmektedir. 

Civardaki on binlerce zeytin ağa
cı aşılandığı takdirde bu mahsulden 
de büyük bir verim temin edilecek
tir. 

18. g - 938 

··rıerirı ~ -··mo parfıı ·ri siz~ 
şaı 

ı ı e 

CO T Y Ruju 
ve 

ta v a i y e 
e d 1 y o_r 

----
Erzurum, (TAN) - Belediyenin 

kararile, umumi yerlerde "Kıtlama 
çay" denilen usulde çay vermek ya -
sak edilmiştir. 

canen okutulmak üzere açılan imti- H va Kurumunda 
hanlara gireceklerdir. Kaz.andıkla - a . 
rı takdirde bunlar ve büdcesi müsnit lnhhabat 

AKSARAYDA: 

Hapishane 
Başka Bir Yere 
Nakledilecek 

Sa~, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kınkJık ve bütün 
ağrıların:zı derhal keaer. icabında günde üç kate almahilir. 

olan mahdut' ailelerin çocukları baş- Sındırgı, (TAN) - Hava Kurumu - - - - - --Kıtlnma çay usulü şudur: Erzurum 
lular çayı çok sevdikleri cihetle, u -
fak ufak kırılan şekerler önlerine ge
tirilir, bunlardan ağızlarına alırlar 
ve biribiri arkasına üç - beş kadeh 
çay içerlerdi. Artan şekerler de di
ğer müşterilere verilirdi. Şekerlerin 
böyle elden ele geçmesi ve kırılması 
gayrisıhhi olduğu için, kıtlama çay 
usulü kaldırılmıştır. 

ka yerlere gidip orta tnhsillerine de- şubesinde yeni idare heyeti intiha -
vam edeceklerdir. Kalan 100 den batı yapılmıştır. Başkanlığa jandar
fazla çocuk ise ilk tahsille iktifa ey- ma bölük kumandanı yüzbaşı Natık 
temek mecburiyetinde kalacaktır. Poyraz.oğlu, azalıklara malmüdürü, 

- -- -------
lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Bu da, Bo7.öyiikte orta mektep açıl - maarif memuru,. askerlik şubesi mu- Konya Aksarayı (TAN) - Zinciri
ması liizumunu bir kere daha gös- amele memuru ve belediyeden Ah - ye medresesinin boşaltılması ve hapis 

Miktarı 

Kilo 

17121 Kösele 

Cinsi Tahmin 
Bedeli 
Lira KU: 

Ilk Teminat 
Lira Ku. 

teriyor. met Hattatoğlu seçilml~lerdir. hanenin başka yere nakledilmesi için 

Aiia ,.larda Hastahk Yol ve Telefon Yapıhyor münasip bir bina .aran~lmaktadı.r. ~aı 
~ ~ s d (TAN) _ Kazamızın bü 1 buki Aksaray vilayet ıken 40 bın lıra 

8311 Sarı Vaketa 
4000 Siyah Vaketa 

29105.70 
19115.30 
8400.00 

2182.93 
1433.65 
630.00 

* Erzurum, (TAN) - Teftişe gelen 
maliye müfettişleri, defterdarlık mu
hasip mutemedi Tevfik 'Derlciyc iş
ten elçektirmişlerdir. 

B01:öyük, (TAN) - Bir kaç sene- tün ı~ö;~~lları ve telefonları yapıl: 1 sarfile asri bhir ş~khilde inb~asına btaşdla 
dcnberi halkın seve seve yetiştirdiği mnkladır. Kaymakam Rıdvan Ak _ nılmış olan apıs ane ın~s~ or a a 

Her üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli. 56621.00 4081.05 

Uhtl>lı'f ml>yva ag·açlarma muzır . h"l"'- ,_ duruvor Kız.ılrs mahallf'sının aihlı 
m "° ._- _.,..,..,..,V ""' 2<>nrlnrmı::> n ıur ocllT\'U>n• h }' ~ 1 ' lan bU bakımsız bina böcekler ve tırtıl anz olmuştur. Zı- danı bu işler işin çok çalışmakta - a ıne ge mış o .. 

1 ("inal MHr+o.-ı t.sı'hnıil\.hn,rH ..,,. Hlr tı. ...... ın .. t. vı11r.sıMtt.. v .. ,.,ıİs 
kalemkundura malzemesi 111 Hazıran 938 Cumartesi gunu saat 11 de -

rant muallimi Sadık Ekinay, buna d 1 Son günlere kadar pek az is- yı az bir masrafla tamamlamak mum 
ır ar. . . k · d ·1 karşı iltiçlar yapmış ve halka dağıt- tifade edilebilen telefonlarda muha- kündür, zı~~ !,nş:atı pc zıya e ı er-BURSADA: 

tanbul Gcdikpaşadalti Jandarma satınalma Komisyonunca kapalı zaf'f ek
siltmesiyle satın alınacaktır. 

mıştır. 

Uludağa Rağbet Arttı GEYVF.DE: 

vereler düzelmiş hayvanla bile güç lemişken yuzustu bırakılmış bulunu
gidilen dağ köylerine otomobil işle- yor. 

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

Bursa, (TAN) - Uç, beş yıl evve
line kadnr mevcudiyeti Bursalıları 
Meta alakadar etmiyen Uludağ, şim 
di her gUn gidilen bir tenezzüh yeri 
halini almıştır. Uludağın bol ve te
miz havasından istifade etmek için 
telaşlı ve uzun hazırlıklara lüzum 
kalmamıştır. Her sabah 8,5 ta tay
yare otobüsleri merkezinden kal -
kan otobüs, Uludağa çıkmakta, ak -
şam saat 18 de Borsaya dönmekte 
ve bu tenezzüh için her yolcudan 100 
kuruş almaktadır. 

Pulluk ve Tırmık 

Yapıhyor 

mesi miimkün bir hale getirilmiştir. Temizlik işi için * Sındırgı, (TAN) - Kazamız 
içinde muhacirler için yapılmakta o Tedbirler Ahnıyor 

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

lan evler bitmek üzeredir. 

Geyve, (TAN) - Geyve istasyon 

köyünde Ali Kaya isminde bir köy

lü, A"Tupadn yapılanlarına üstü~ 

denilebilecek şekilde pulluk ve tır

---o 
NARKöYDE: 

Elektrik Tesi satı Yapıhyor 
Niğde, (TAN) - Nevşehir elek -

trik fabrikasından cereyan alına -
rnk, Nevşehire bağlı Narköyü elek -
trikle aydınlatılacaktır. Bunun için 
beş bin lira harcanacaktır. işe baş -
!anılmak üzeredir. 

Konya Ak~arayı, (TAN) - Yeni 
kaymakamımız Asım Tekin gelmiş, 
vazifesine başlamıştır. Kaymakamın 
ilk işi, Belediye tanzifat işlrini yo
luna koydurmak olmuttur. Şimdi çar 
şı sokaklarında pislik görülmemekte, 
ahçı dükkanlarında ve kahvehaneler
de temizliğe riayet olunmaktadır. 

TAM MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt 

acele ve iyi olarak yapılır.a 
ve klite itleri 

mık yapmağa başlamıştır. Buıilii'rı 
kullanan çiftçiler, pek ziyade mem

nuniyet göstermektedirler. 

Yeni kaymakamın verimli işler gö
receği anlaşılmaktadır. 

~-O gece, Madridin yüksek damları müşahede kule
lerine çevrilmişti. Yirmi, otuz katlı evlerin damları 
ayla öpüşecek gibi blribirlerlne yakın, söniık ışıklar 
içinde, sükunetle bekliyorlardı. Büyük gazinolardaki 
orkestraların yerine, antenleri havadis toplıyan rad
yolar geçmisti. On beş yirmi müşahede kulesi birle~
miş, işlerine müştereken devam ediyorlardı. Fahişe
ler hicret elmiş, başdöndürücü Fransız. şarapları içil 
mez olmuş, muzikanın yerini toplar almış, radyolar, 
telefonlar yalnız mevki isimleri veriyorlardı. 

Gece yarılan bombalar pencerelerden, şömineler
den evlerin içine giriyor, anneler, uykudan korkarıık 
uyanan çocuklarına ne söyliyeceklerini şaşırıyorlar
dı. Çocuklar, küçük tahta yataklarında gördükleri 
rüyalardan ayrılıyor,balkonlarm demirleri etrafında 
toplanıyorlardı. Bu çocuklara sük(ın vermek, her da
kika olan hadiseleri izah etmek, çocuklara has "ni
çin?" lere cevap vermek için bu annelerin hnyallcri 
ne kadar geniş olmak gerekti. 

Ameleler kahramanlk gostermek ihtiyaciyle Ün!
versite şehrine doğru, Cassa de Campo'ya doğru, 
Garabanchel'e doğru koşuyorlardı. Harpte lôzım o
lan silahlar yerine, sağlam kalpleri, bir gün silah el 
de etmek imanları vardı. Gece yarısı, barakalarımız 
dan çıkan Durrutin'in taburundan kırk kişi düşman 

bombardımanile ölmüşlerdi. Bunlar Katalonyalı, Ara 
gonlu, Huesca cephesinden gelen arkadaşlardı. O ge
ce bizim barakalarda yatmışlar, şafak sökmezdcn ev
vel Deloste parkına gidiyorlardı. Kırkını da, kafat~.> 
ıa·n patlamış bir halde ağaçların altında bulduk. Ö
tckıler ölenlerin silahlarını almak ümidile cepheye 
gitmişlerdi. Askerler suallerini gözlerile soruy~r, dı:ı 

ima ayni cevabı alıyorlardı: 

- Kırk sekiz saat bekleyiniz. 
İşin daha fenası, tahmin bir adet olmuştu. Ertesi 

gün hala "kırk sekiz saat bekleyiniz'' diyorlardı. Üç 
gün geçti, hala bekliyorlardı. Tabii ihtiyat kuvvetler 
silahsız olarak boş sahaları dolduruyor, ölü arkadaş-
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65 tı'yacımız vardı. Bütün elde edilen muvaffakıyetler larınd:ın alchkları silfıhlarln cephelerde dövüşüyor-
kahramanlık eserleriydi. . )ardı. Casa de Campoda Faşist lejiyonerlerinin bırçok ta 

Biz Hala Bekliyoruz. burları hücuma geçmişlerdi. Bunlar İtalyan ~n.kla-
Carabanchel 'de, Casn de Campo'da, Üniversite şeh rının h imayesinde idiler. Bunlardan iki tane~ını bi-

rinde hepimiz takviye edilmiştik, vaziyet belki de z.im cesur Garnejo rovelveri ve el bombalarıle zap-
Guadarrama kadar emniyette idi. Bir veya öteki ta-
rafın bütün $ırn, manevra şartlarını sun'i surette ol
sun idare edebilmekte idi. Bereket versin bir müd
detlenberi kumanda deği~miş, cepheleri11 biribirlerl
le olan vasıtalı vasıtasız rabıtaları teessüs etmiş, ara
mızda yanlışlıklara meydan verecek engeller orta
dan kalkmıştı. General Miaja Madrid mudafaasının 
ruhu olmuştu. 

Bundan başka cepheler çok başka bir mahiyet al 
mışlardı. Hatta Mndride en yakın olan hatlarda bile 
muhtelif harp merkezlerimiz vardı. Hepsinin biribiri
le sıkı münasebetleri vardı. İlk günlerde düşman bü
tün Emcvilcri ve muntazam askerini Carabancbel'e 
sevketti. Birçok mevkilerini kuvve~endirmek için ha 
fif bataryalar, zırhlı otomobiller gönc!erdi. Bunların 
birçoğu bizim adamlarımızın harikulade cesaretlerile 
mahvoldular.Bu cesaretlere ilk misal olanCole ismin 

de bir Bahriye neferi idi. Tanklardan birini tahrip et 
miş, kaçmakta olan diğer üçünü de zarara uğratmış
tı . Bütün bu muvaffakıyetleri omuzundaki tüfeği, 
belindeki el bombalarile kazanmıştı. Onun misali ta
ammüm etti. Bu sıralarda biz.im mekanik teçhizatı
mız yoktu.Mühimmata, tankları tahrip eden toplara, 
Z\d11ı otomobillere hücum için makineli tüfeklere ih-

tetti. 
üniversite şehrinde Frankonun hü:u~ları Afrika

lı Emeviler ve Berlinin beyaz Emevılerı tarafından 
idare ediliyordu. Bizim beynelmilel taburlar gelince 
üniversite şehrinin bir kısmını işgal ettiler. Durruti 
nin taburları onları takviye etti. Sabahları erken er
ken, düşman kamplarında olup bitenleri görmek, ye
ni günün ne kokular getirdiğini anlamak istiyen bi
zim grupler siperlerden çıkar çıkmaz, düşman siper
lerinde şarkı söyliyen Alman askerlerinin seslerini 
duyuyorlardı. Esrarengiz. şimalin melankolik şarkı
ları, bizimkilerde bunlara Almanca, sonu "Rot cep
hesine,, nakaratile biten şarkılar söyliyerek cevap 
veriyorlardı. 

Herkes düşmanı evinin önünde görünce herşey de
ğişti. Cümhuriyeti, demokrasiyi, halk hürriyetlerini 
kurtarmanın yegane yolu, her tarafta şu cümle ile 
tekrar ediliyordu: "Harpte herşeyi kaybetmeğe hazır 
olunuz. Eğer evvela hayatı düşünürsek, belki onu kur 
tarabiliriz. Fakat halkın gayesini kurtaramayız." Her 
kes bunu anlamıştır.Kadınlar kocalarını, çocuklarını 
cepheye itiyorlardı. Kendileri sabah şafak sökerken 

. cephelere biribirlerini iterek şekerli kahve taşıyor
lardı. Hiç kimse bu kahvelerin nereden geldiğini bil-

Telefon numaruı: 24310 

-miyordu. Fakat düzünelerle kadın, şallarına sarın.ı
yor, güllelerin altından geçerek bizim mevkilere, bır 
çok cephe hatlarını yararak bizlere varıyorlardı. 

Kahve fincanlarını büyük bir memnuniyetle bize 
uzatırken: 

- Al evladım. 

Diyorlardı. Bu ne tatlı bir sesti. 
Madridin müdafaası, bütün bir halkın heyecanlı 

ve isimsiz yardımına dayandıkça, bombardımanla
rın dehşetine ve şiddetine rağmen emniyettedir. Düş 
man yolunu kapayan bu heyecan her cephede, cebri 
bir seferberlik ile değil, gönüllülerle kuvvet bulmak
tadır. Madridin hücumundan bir buçuk ay geçtiği, 
Franko 18,000 adam kaybettiği halde, bizim tek bir 
adamı cebren seferber etmeyişimiz şaşılacak bit 
şeydir. 

Amele, köylü, küçük burjuvazinin birçok gençleri 
arasındaki tav'i hareket, gönüllülüktü. Bunları hazır· 
lamak için propaganda broşürlerine ihtiyaç yoktu. 
.:Müstakbel tarihçilerin toplıyacaklan vesikaların en 
manidar olanı budur. 

Casa de Campo cephesi, Del Oeste parkile, Üniversi 
te şehrine bağlanmıştı. Bu mıntaka dünyanın her şeb 
rindeki güzellikten daha güzeldir. Harbin ikinci gü-

nü Del Oeste parkı takviye edildi, ve siperleri hazır 
landı. Burada da, Casa de Campoda olduğu gibi 
<Kralların eski avlanma parkı) her siperin öni.i. 
daha kazı1mazdan evvel kanla yıkanıyordu. Fakat bir 

defa bittikten sonra, siperler geçilmez kalelerdi. ilk 
günü milisler yerlerde emekliyerck harbettilcr. DiiŞ 
manı ağaçtan ağaca kaçmıya mecbur ettiler. Basss.l 
büyük bir heykeltraş, siyasi komiser, orada düştü v~ 
bir daha kalkamadı. Büyük artist ve muharrir, aynı 
zamanda siyasi komiser Garcia Maroto kemerde vu
ruldu. Burada, daha yüzlerce kahraman, yerlerinden 
oynamadan, adalelerinden başka silahlan olmıyan 
birçok kahramanlar, mezarlarını kazar gibi siperleri 
kazarmış, biribirleri arasında rabıta hatları kurnr-
larken öldüler. (Devamı var) 
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No. 5 Y acın : ZIYA ŞAKIR 

AbdülizizBüyükBir Neşe 
Ve Heyecan içinde idi 

- Efendimiz Hazretleri! .. Cena 
bı hak, ömür ve ikbali şahanenizi 
llıüzdad buyursun... Biraderi hü
llıa.yununuz, Sultan Mecit, irtihal 
buyurdular. Taht ve saltanat, .zatı 
~ketinizindir. Biat merasimi. 
'l'opkapı sarayında icra edilecektir. 
lleınen teşrif buyurunuz. Aman, 
"altit geçmesin. 

?>emişlerdi. 

Abdülaziz, büyük bir nefe ve he 
~an· içinde idL Kendisine bu müj 
«eyi verenlerin yüzüne, tatlı tatlı 
l\üumsedikten sonra: 

- Hele biraz, aram buyurun. 
~di gelirim. 

l>emiş .. Hem elbise değiştirmek. 
lıeın de valdesile görüpnek için 
)'ndaki salona geçmişti. Fakat o-
1\ya geçer geçmez, gördüğü man
~. ona hayret vermişti. Çünkü, 
~ valdesi, (Pertevniyal kadın) 
:~ak 'Üzere, hemen bütün kadın
-.r, oraya birikmişlerdi. 

Pertevniyal kadın efendi, ağır 
litrrıan vücudünü iki tarafa çalka
l çalkaya oğlunun üzerine atıla
~ boynuna sanlınış, 

- Allahın birliğine emanetsin, 
~lan evladım ... Çok şükür rabbi

.. Bizlere, bugünleri de göster-

Diye söylemniye başlamı§h. 
nııer earay kadınlan ela, Adz 
endinin etrafını a)mıflarch. Biri
lerini ite kaka, yerlere kapanı
rıar.. r arını saate &aımaaan f'a 
ahlıiı illn edilecek o~ v•llah

eteklerini, ayaklannı öper-9 
girmeye çalı§ıyorlardL 

/\. zlz Efendi, dudaklarında 
mağrur bir tebessümle geri 

ili yor; 

nhtım arasına dizilmişti. Artık her 
kesin gözleri, kapıya çevrilmişti. 

Yukarıda, Abdülaziz süratle gi
yinmişti . .Koca palayı ipek kayta
nından sol omuzuna bağlayarak sa 
kosunun altında gizlemişti. 

T ıraşsız sokağa çıkmak, ade
ti değildi. Halbuki bugün, 

ilk defa olarak bu adeti terketmit
ti. Çünkü, bugünden itibaren - sal 
tanat usul ve ananesine nazaran -
artık sakal koyvereceği için buna 
lüzum görmemişti. 

Hizmet eden kalfalara, ikide bir
de: 

-TaoluD-
Dfye, söylene söylene giyindik

ten sonra, hemen odadan fırlam_!Ş .. 
Koııannı aça aça, ağır vücudünü 
iki tarafa çalkaya çalkaya uzunca 
koridoru geçmiş; genit merdiven
den inerek kapıya doğru ilerlemiş 
ti. 

yın önündeki karakol gemilerin • 
den: 

- Hazır ol! .. His dur! .. Selam 
dur! ... 

Sorulan işitilınişti. 

M urat Efendi, başını iki kuş 
tüyü yastık arasına sok

muş ağlıyordu. Hamit Efendi, göz 
yaşlannı beyaz bir keten mendile 
silerek, perdenin aralığından bakı 
yor ... Dört tebdil kayığı ile sekiz 
on bahriye sandalından mürekkep 
olan kafilenin büyük bir istical ile 
Saraybumuna doğru .kayıp gittiii 
Dl aöalerDe takip ...... : 

- Hey gidi, dGnya.. Kimine 
hay, hay .. kimine vay, vay ... Bu sal 
tanat, meğer ne acaip şeymiş. 

(Devamı var) 

1 EK O N O M 1 1 

ıı:::rikalılar ı.·· .. ~~:1%1 ..... ~::=~=~;· 
Barsaklarımıza . zıraat Bankası batda:vıanndan ,.az Kongere 
Talip Oldular ~~!:: ~~~u~ ~~ Toplanıyor 

bin kiloluk PolaUı malı sert 5.20 ku- od Tü" ~ı Bir müddettenberi piyasamızdan t Beynelınilel ticaret ası rıu.ye 
. ruıtan satıımıııtır. 

barsak alımyan Amerika tüccarlan , * ~ komitesinin yıllık kongresi haziranın 
mayıs ayında piyasamıZdan hemen Samsun mıntakası sert buldaylann yirmi yedisinde ticaret odamızda •-
bütün tuzlu barsaklara talip olmuş dan elll bin kiloluk bir parti S 3S ku • çılacaktır. Kongrede 937 bütçesinin 
lardır. Bir ay içinde tüccarlarımız ruştan ve ŞefaaUunun yumuşak buı hesapları tetkik olunacak, müddeti 
Amerikaya yüz bin parçaya yakın • daylarından otuz bin kilohık bir par- • biten azanın yeniden seçimi yapı -
miktarda barsak satmışlardır. Piya- • ti 5·34 kuru~ verllrniştir. lacaktır. Umumi merkez kongresine . * samızm bu suretle mevcut stoku ta- ' Bandırmanın yulaflanndan çuvallı murahhas a.za olarak biri asli, diğeri 
mamen denilebilecek kadar eritilmiş • olarak 10 bin kilo uo kuruştan, ve yedek iki kişi seçilecektir. Bu vazife 
tir. Satılan baraaklar takas suretile kalburlanmıı nohutıardan d6rt bin yi geçen sene Mitat Nemli ile Berlin 
verildiği için tabiatlle fiyatlar bi _ kilo 6,30 kuruftan satıım11tır. t ticaret odası mümessili Avni Sak -
raz yu .. kselmfştir. Bir ay evveline ka- * ' man yapmış olduğu gibi yine bu iki 

Adapaıı:annın beyaz mısırlanndan .zatın seçilmesi muhtemeldir. Beynel 
dar PaT"t'IA., 30 kuruşa ven"len bu mal , ~vatlı olarak 60 bin kiloluk bir par- , 

• ,.-- mı·lel tı"caret odası merkez komitesi ti kilosu 4.20 kuruştan, Akşehir arpa- : 
lann son satışlarında parçası kırk tanndan otuz bin kiloluk blr parti ki tarafından ticari ıstılahlar& ait neş-
kuruşa kadar alınmıştır. Almanya ile , losu 4.23 kunıııtan satılmıştır. rolunan eserden başka ilincılıkta 

' . 

iş yapan tüccarlarımız dahi ellerin- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... meşru rekabet mevzu una dair tercü-
deki barsakları Amerikaya satmış - me edilmiş bir eser dağıtılacaktır. 

!ardır. Almanya piyasamızdan mal al ZIRAA T : Odada Ek'ıeriyet Olamadı 
madığı için rakipsiz bir vaziyet hasıl - Ticaret odası umumi meclisi dün 
olmakla beraber, Amerikalahlar Tür Bu YiJ Bug" day toplanamamı§tır. Azadan bazılarının 

iş münasebetile seyahatte olması ek 
kiye barsaklarının iyiliiini nazarı Mahsulümu·· z seriyet temin ettirememiştir. Maa -
dikkate alarak tüccarlarımızın iste - mafih toplantıya gelenler gittikten 
dikleri fiyatı vermekten çekinmemiş ç k ı • v • ll sonra ekseriyet temin edebilecek bir 
!erdir. Almanya ile yeni yapılacak 0 Yl azıye e kaç a.za gelmişlerse de gelenler dağıl 
ticaret anlaşması müzakerelerinde Yurdun muhtelif mıntakalarm - mış bulunuyordu. Haftaya çarşamba 
barsak hakkında da görüşüleceği ve dan gelen haberlere göre kışlık e - günü tekrar toplanılacaktır. 

kinlerin mühim bir kısmının hasat SANA YI 
yeni veril~k kontenjanlara barsak edilmesine ve cenup mıntakalannda : 
lar için esaslı ve mühim miktarlar ise harmanların bitirilmesine çalışıl 
konulacağı tahmin edilmektedir. Bar maktadır. Bu seneki kışlık mahsulü
sak ihracatının artırılması için düşü müz çok iyidir. Bilhassa buğdayları • nülen tedbirler arasında Almanya mız iyi ve taneler olgun ve dolgun-
piyasalannın talepuerini artıracak dur. Buğday mıntakalarından ve bö 
tedbirler alınması için alakadar tüc ceklerden zarar görülmemiştir. Bazı 
carlar tarafından ticaret heyetimize mıntakalarda yazlık ekinler dahi mü 
icap eden mütalealar bildirilecektir. kemmeldir. Yalnız Trakyada yazlık 

lar için biraz yağmur ihtiyacı hisse
Çekoılovakyadan Şeker dilmiştir. Bu seneki hububat ekilişi 

Alacağız geçen seneden fazla olduğu gibi id-
Piyasamızuı şeker ihtiyacını mu- rak edilen mah&ulün de rekoltesinin 

vazenelendinnek için Çeko91ovakya- katile ve miktarı itibarile geçen se
cimi Jark bin kiloluk bir parti feker neden yiızde 25-30 arasında fazla 
mübayaa edilmesine karar verilmiş- olacağı tahmin ol~maktadır. 

tir. Verilen siparişin bugünlerde geti SEBZECiLiK : 
rileceği haber alınmıştır. _ _ 

Yeril Pcwyonlar 

Yapllacak 

Fabrikatörler 
Ankara ya 
Heyet Gönderdi 
Şehrimizdeki nebati yağ fabrika -

törlerinden mürekkep bir heyet An· 
karaya gitmiştir. Giden heyet dev -
let §Urasının tasir haneler gibi tas
fiye yerlerinde de muamele vergisi 
alınmasına dair verdiği karar üzeri
ne Maliye Vekiletile temas edecek -
lerdir. Bu mevzu hakkındaki kayda 
nazaran Maliye Vekaleti tasirhane -
lerin vergiden istisnası, fakat tasfi
ye yerlerinin ayrıca vergiye tlbi ol-

- Hele durun canım ... Sırası mı 
i bu işlerin ... Tiz bana pik bir 

r ve esvap getirin. Topkapı 
yına gidip (Hırkai saadet) e yüz 
ğim ... Biriniz de gidin. Ba§U 

daki (pala) yı alıverin. Ne olur, 
Olmaz. Tez olun. İçerde Sadra

ile Kaptan Paşa bekleıirleı: 
biye, söyleniyordu. 

Kapının önünde duran ve müte
madiyen içeriye bakan Rakım Ağa 
derhal dışandakilere Htlenmıiıti. 

- Efendimiz, teşrif ediyorlar. 

Kaptanı Derya Mehmet Ali Pa
"8ı büyük bir kum zlık etmiş; hiç DENiZE KiMLER GiRMELi? 

Sebze ve meyva hali yanında yeni 
den bazı pavyonlar yapılması karar 
laştırılmıştır. Şimdiki halin Un1ta -
panı köprüsü cihetinde yapılacak seb 
ze pavyonlanndan başka, halin Emin 
önüne doğru olan kısmında da yu -
murta, sucuk, pastırma gibi yiyecek 
maddelerinin satışlannı tanzim etti::-
mek maksadile yeni pavyonlar yapı 

~ D')uı Jhun geleceji kanaati ile bu 
maddenin tefsirinr-MtllQ Meclisin -
den istemiştir. Yağ fabrikatörleri ile 
maddenin şümullü olduğunu ve tu -
fiye yerlerinin tasirhanelerin bir CÜ· 

zü bulunduğunu ileri sürmektedir -
ler. Filhakika tasfiye haneden geç -
miyen herhangi nebati bir mahsul 
tasirhaneden çıkarıldığı zaman yağ
lı bir posadan başka bir şey addedil 
memektedir. 

"Yni zamanda, Pertevnlyal ka· 
da: 

' Kızlıp-! .. Sıkmayın, aslanımı. 
et olaun. Tez, iradelerini yeri 

letirin. Nazik zamandır. Başka 
tlere kıyas olınaz. Bir an evvel 
P, hayırlısı ile tahta otursun
.. l,ıe, ben dahi odama giderim. 
:ı.>et ... Halvet._ 

biye bağınyordu. 
~üliziz, soyunmaya başlamış 

1l' anda oda boşalmıştı. Yalnız, 
liındar namzedine yardım et

için eski kalfalardan iki kişi 
ftı. 

~aşır kalfa) lan, nefes ne
hohçalarla gelınişler ... Aziz E
. Ye temiz çamaşır ve elbise ge 

lerdi. Enli yüzlü, gergedan 
Uzu saplı, uzunca bir (pala) da, 

Ağanın elinde idi. 

~lilaziz, acele acele çamaşır 
İtip, licivert Lüi çohuından 
lerlni giyerken, dairenin ö

nhtımda da bir faaliyet 
lftt. Bet çifte tebdil kayık-

tıhtıma yanaşıyor ... Sarayın ö 
lı:i karakol gemilerinden in-

aandallar, birer ikifer nh
L.'çıiında toplanıyordu. 
~ dışarı koşupnalar,, gidip 
~r, kılıç pkırtılan, kısa kı
~ ler, arttıkça artıyordu. 
' bam ile Mehmet Ali Pap 

l>ıııın önüne inmişlerdi. Şey-
Ue Serasker de oraya gel-

'8.:'d. 
1 ~ karakolundan celbediJen 
·~la uker; arkalan Hünklr 

gelmek iiıere saray ile 

vazifesi olınadığı halde, mahza g~ 
ze girmek için hemen kılıcını çek
miş .. Kooa Müşir, o iki manga as
kerin bapna geçerek, yüksek ses
le, biribirini müteakıp: 

- Hazır ol! .. Has dur! .. Selaaam 
duuur! ..• 

Emirlerini vermiştL 

On adım sağ tarafında, birade
rinin henüz soğumamış olan biruh 
ceaedini bir an bile düşünmeye lü 
zum görmiyen Abdülaziz, hissizli
ğini ve Saltanat ve ikbal hırsının 
derecesini gösteren memnun ve 
mağrur bir tebessümle iki tarafına 
selam vererek nhtımdaki beş çüte 
tebdil kayığına ilerlemifti. 

Mehmet Ali Paşa, kılıcını derhal 
kınına sokmuş; kayıja binerken 
yadrım etmek için kotarak Abdü
IAzizin koluna girmişti. 

4bdüllziz, kayığın al çuha üze

rine san sırma işlemeli dötemesi

ne yan gelmişti. Sadrizam Meh

met Pap ile Kaptanı Derya Meh

met Ali Paşa da karşısına geçip 

yerle beraber birer temenna etmif 

ler ... Divan durarak oturmak için 

emir beklemişlerdi. 
Abdütaziz, kısa bir el işaeti et

mifti. Bunun üzerine bu iki • vezir 

de, adeta diz çöker gibi, Hünkar 

namzedinin kar§l8ına ilişmişlerdi. 

Hamlacı bap, elindeki kancaya 

dayanarak kayığın bafllll açmı§; 
sert bir sesle: 

- Aaaal!!. 
Diye batırmıştı. On kürek bir

den denize dalmı§b. Narin kayık, 
ok aibi ileri fırlaınıftı. Abdiillziz, 
sağ tarafta kalan Hünklr dairesi
ni g&mek istemiyormuf lfbi bapm 
'O'aküdar tarafına çevirmift1. Sara-

iyi beslenemiyen, lemfatik, be
yunları bezli, kemik hutalıtına ta 
tulmuş çocuklan deniz banyosuna 
sokmak iyi olur. Bele kırmızı saç
la, beyaz tenli, çok deCa mavi gözlü, 
fazla yumuşak etli çocuklar deniz 
havasından, deniz banyosundan çok 
istifade ederler. 

Çocuk iki üç yaşına relineiye ka 
dar deniz banyosu, deniz suyu gü
neşte yahut ateşte 35 dereceye ka· 
dar ısıhlarak evde banyo içinde 
yapılır. Fakat çocuk dört yaşına 
gelince doirudan doğruya denize 
sokulur. hk gtlıılerde çocuk denizin 
dalıalanndan korkaeatı için, pllj
larda kumlann çakurla•tıtı yerler 
den birine, plaj deiilae kayaların a· 
nsma, suyun sakin oldutu bir yere 
ıötüülür. Orada deniz suyu ııeak 
olur. Orada da çocuiu hareketıis 
bırakmıyarak oynatmak, ııçrat -
mak lazımdır. Bulutlu, serin rilnler 
de çocufu denize sokmıyarak, dai
ma güneşli l(ilnleri se(mek iyi olur. 
İlk günleri deniz banyosunun müd 
deti bir dakika olur, sonra gittikçe 
uzatılarak beş dakikaya kadar çı
kanbr. 

Yine ilk giinlerde deniz banyo • 
aanu cün qın yatırarak banyonun 
fGCuk üzerinde tesirine bakmak, 
çocutun denisden rahatsız olup ol· 
madıtına dikkat etmek iyi olur. 

Altı, yedi ya'1ftdan sonra çoeuk, 
b6yfllderle birlikte, her cila bir 
deniz banyosu yapabilir. Fakat cün 
de birden siyade delil. Bir de eo
eutun btlyülderden daha çabuk 
Üfflyttejinl unutmamalıdır. Bun
dan dolayı çocuk denize girince hiç 
durmadan dalma hareket etmeli -
dir. Yüzmeyi öfrenmlye çabşmuı 
iyi bir hareket olur. Onu yapama
sa deniz içinde sıçrar, oynar. 

Yine bu çabuk üşilmekten dola
yı, çocuk nekadar ktlçflk ve denla 
suyu nekadar soluk oluna ltanyc,
nun müddeti o kadar kua olur. (:o 
cak i~in on dakika, nihayet ltlr çey 
rek saat denizde kalmak yet14ir. 
Denlsden çıkarılınca da ltOttln vfi
eudlntl hemen lmvvetliee Uftlıya. 
rü kurutmak, ayaklarma da ncak 
n dökmek lbmlcbr. Jhmlar ,....t. 

mazsa deniz banyosundan sonra 
reaksiyon yolunda olmaz. Daha son 
ra plij ilserinde kendi keyfine sa
lıverilir. 

Daha büyük çocuklar arasında 
kansız, yine boyunlan bezli, kemik 
leri çarpık olanlar, büyüklerden mi 
desi bozuk bulunanlar, hafif sinir 
liler deniz banyosuna ıirmelidir. 

Bunlar bir rahatsızlık için denize 
girecek olanlar. Bunlardan başka 
keyif için, serinlemek için denize 
girmek lstiyen herkes. 

Denize ırlremiyeeek olanlar. Pek 
ılnlrli, aykaıus, kurdeşen döken, 
derilerinde ebema çıkaran pek kii 
çiik çocuklara, deniz banyosu deiil. 
deniz havası bile yanmaz. Onlara 
)'iibekçe yerlerde hava tebdili yap 
tırmak lazımdır. Daha büyileek ço
cuklardan gözlerinde veya kulak· 
larında rahatsızlık bulunanlar, ro
matizmalılar, botmaea öbüriliiin· 
den yeni kurtulmuş ve hali öksür 
mekte olanlar, müzmin bronşitli, 
akdl'erinden hastalıklı bulunanlar 
yürekleri iyi işlemiyenler deniz 
banyosuna giremezler. 

Büyüklerden de damarlannda 
tansiyon fazla olanlar, nefes dariı
tı bulunanlar Şişmanlar, şekerli 
huialar, romatizmablar, müzmin 
brontit hutalılı bulananlar denis
den daha ziyade rahatsız olurlar. 

Gebelik, iptidasında denis ban· 
yosuna rirmlye mini delildir. Son
radan da soluk sa dökünmiye alı
tık bayanlar denis banyosunu Y•· 
pabillrler ... Bayanlann yalnıs mu
ayyen c&nlerde denia banyolanm 
bıralunalan iyi olur ... 

Deniz banyolanmn mevsimi 
memlekete göre deifşir. İstanbul -
da haziran ba~dan atustos, hatti 
eylül sonuna kadar girilebllir. Fa
kat ,yalnu temmuz ve afustoı ayla· 
nada ıfnnek daha ihtiyatlı olur .• 
Sabalt olMlaa &fleye kadar, sonra 
tiçten ..... kadar. Tedavi için, kav 
vetleaınek için olanca on dakika 
denime kalmak yeti'1r· Daha fazla 
n keyif için. Fakat deniz i~inde İ· 
ldaei defa titriyeeek kadar kalmak 
fena oldalan elMtte blllnlnb. 

lacaktır. \ 

r BORSA 
15 - 6 - 938 

ÇEKLER 

Londra 
New-Yorlt 

Parla 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
BrUkael 
Atlna 
Sofya 
Pra~ 
Madrld 
Varşova 

Budapeote 
Bükreş 

Bel8rad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açıl11 

11.23 
125.18 

3.4925 

6.5875 
28.78 
69.54 
50.5875 
21.30 
1.H 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.625 
24.92 
0.9375 
2.86 

ll6.2925 
32.1225 
23.67 

PARALAR 
AIJt 

f'l'ank 
Dolar 

Liret 
Belcilta l'r. 
Drahmi 

tmçre rr. 
lATa 
P1ori9 
JtroD Çek 
Mark 
Zloti 
Penao 
l.-, 
Diım 
El'Clll lneo 

\.. 

6.23 

125.25 

3.4925 

6.5875 
28.78 
69.M 
50.587~ 

21.30 
1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.625 
24.92 
0.9375 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.67 

J 

İC PİYASALAR: 

ilk Ketentohumu 
Satlldı 

Bu senenin ilk yeni keten tohumu 
mahsulünün dün satışı yapılınıştır. 

Tekirdağı mıntakasmın keten tohum 
larından yirmi iki bin kiloluk bir par 
ti ağustosta Tekirdağında teslim şar 
tile kilosu dokuz kuruştan alivre o
larak satılmıştır. 

Halde Dünkü Sa+.ılar 
Bamya kilosu 45 - 50 kuruş. Sa

kızkabağl 4-5 kuruş. Yerfasulyesi 
~10 kuruı. Çalıfasulyesi 10-12 ku 
ruş. Ay§ekai:lın fasulyesi 11-13 ku
ruş. Kır domatesi 15-16 kuruı. Bak 
la 1-1,50 kuruş. Araka 7-8 kuruş. 
Bezelya 6-7 kuruş. Semizotu 75 san 
tim. 1,25 kuruş, dolmalık biber 35-
45 kuruş. Sivri biber 28-30 kuruş. 
Yaprak 8-10 kuruş. sarmısak 3 -
3,50 kuruf. 

Pancar demeti 2-3 kuruş. Soğan 
1-1,50 kuruş. Maydanoz 50 santim, 
75 santim. Dereotu 50 santim, 75 
santim, Nane 50 santim, 75 santim. 

Enginar adedi 2-5 kuruş, patlı
can (orta boy) 5-8 kuruş, hıyar 1,25 
-4 kuruş. Marul 1-1,50 kuruş. 

Kiraz kilosu 10-27 kuruş. Caneri
ii 7-15 kuruş. Yerli çilek 25-40 
kuruş. Eğerli çileği 15-20 kuruş. Ka 
yısı 15-25 kuruş. Dut 7-10 kuruş. 
Şeftali 17-25 kuruş. 

Karpuz 50-65 kuruş. Ecnebi 1i -
mon 100 adedi 300-400 kuruş. 

Piyasaya Yeni Mal Geldi 
Dun piyasamıza muhtelif mınta

kalardan on beş bin kilo çavdar, 104 
bin kilo arpa, 136 bin kilo mısır, 59 
bin kilo kuru fasulye, 59 bin kilo pi
rina yağı, 59 bin kilo zeytinyağı, 2'7 
bin kilo tiftik, 24 bin kilo mercimek 
getirilmit fakat henüz satılDWIUf -
tır. 
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TAM 10 

Balta Tehdidi 
Altında Derbent Cinayeti Kral Faruğa 

Nişan Verildi 
(Safı ı incide) . (B•• 1 1-i .. ) 

Yeşil Mamure Bacı Ollnen bayırında bqlıyarak nin de Mehmet olduğunu söyledi. zin aJdı. Ben orada kend1a1nclen •Y· r1n· d k ... ktad la ..,.. ıı.-: 
ı ı e ar-rırma ır r. Parlste ,.,kan Paris-Soir gazetell • 
paalada biten çifte cinayet, karışık Halbuki ismi Ali Rıza imiş. Ben er- nldım. Annemin erine gidip yat • Bundan başka, caddenin .bir tara • y· p 

,... (Bap 1 incide) bir bilmece, anlafılmu bir muam- keği gördüm. Beğendim. Evlenme tun. Otomobilde All Rızadan 9afb fındaıı diğer tarafına geçmek isti - nin bil~diline ~re lrandan ,. 
kime ne .. JU n fa1tla sele- ma haline geldi. teklifimi kabul etti. O bana: kiıme yoktu. Kenclilil• hiçbir ff!Y ko- yen bazı yolcular da. etraflarına bak derilen JUf8D hedıyeleri arasu:ı~rll' 
cek! •.• ,, Tahkikatın her yeni safhası, bu kör - Otelde oturursak fazla para ve- nUfm8dtm. madan ve yolun müsait olup olma - ziyade dikkati celbeden 1'!1• bır 
50 numarada oturan kunduraeı Ca cl8ğümü çözmekten ve vaziyeti ay - ririz. Bir oda tutalım, beraber otu - Bundan IODl'8 HA1dm Retlt: dıpıı diitünmeden fırlayıp koşmak- 1ı balıkçının lnn korfezlnden ~ltaf" 

fer şöyle diyor: dınlatmaktan .ziyade, ona daha me- ralım daha ucuz olur dedi. Ben de Sevimin tevkifine ve Ali Rıza Ka- tadırlar. Bu gibiler en basit ve lüzum dığı pek büyük bir incidir. şe}ı11l" 
" Sek" ed beri rakh bir polis romanı manzarasını evvelce tanıdığım Madam Elenlnln çarın serbest bırakılmasına karar lu ihtiyat tedbirlerini dahi düşun - şah da, Kral Faruka zümrüt ve .. Y~ 
- ız sen en fU yuvayı veriyor. evinde bo§ oda bulunduğunu ve bn verdi ve Sevimi jandarmaya teslim müyorlar. Bu yüzden, şoförler. her kutlarla süslü tarihi bir kılıç goll 

~um. Bahçe yaptım. Ağaçlar dik- İlk günlerde, cevap verilmesi lbım odayı kiralamamızı kendisine teklif etti. Müddeiumumilik Sevimi tahki gün, Jdm8eyi ezmemek endişesi.le mü dermtştir. 
tını. Ağaçlarımın heı;-tnı aşıl~dım. gelen, katil Ali Rıza (Mehmet) soför ettim. Kabul ettL Bu odayı kiralatlı. katın derinleştirilmesi için polise ia- temadiyen muztarip oluyorlar. Oto - Genç Prenses, gelecek ikincitr.i ' :n ı;:: 436 kuru

1
t dbm~ ~ergisı vegir- Ömer LUtfiyi niçin öldürdü? Şek _ O ufak bir bavul getirdi. Benim de de etti. mobilin içindeki yolcular da heyecan rinde on yedi yaşına girecektir. :t 

· ~ırdevve M~b ~f ver tindeki tek sual, dün ikiye bugün dör orada bir sandığım ile bir yatağım Dün bir muharririmiz artist Nec- geçiriyorlar. şanlısı ise on dokuzuna basacak 
parası ya ıın. uz anm var. d ı.-- ıktı rdı ıa ile de konupnuştur. NecJa JWlları Seyrüsefer işleri, zabıtanın şoför- Prenses Fevziye ile Mehmet Rı 
Senelerdenberl üzendim, bir -yler e .,...~_ç · va ·. ı ~ 

tt 
"En did 

1 
r- vi Tahkıkatın yeni safhası, katilin - Bır yatakta mı yttınız? söylemiştir: ler üzerinde azami tevakkufu ile in- Pehlevi biribirile tamşmamış o rn di-

yara un. na e ayva ar, t" nL '- b 0 '-- b" damdı ,... ___ . l b. İk" gü denberl g t 11 rd n tizama girmiştir. la beraber zevk meselesinde yek 
neler ve şeftaliler benim bah d UA a.ur anını tanımadığını bilakis, - .uata ır a . ~ıc ır - ı n aze ecı e e bot' 
yetl§ir diye iftihar duyu ~m e MuhJddinle tanıştığını ve İpsalaya hastalığı var diye korktum. Maama- illallah dedim. Benim Sevimle ve Şimdi halkın bir takım nizam ve ğerine eştirler. İkisi de kayaktan 

Şimdi hepsi hiç mi olacak? s!:ak~amr~ sırf. Muhiddini öldürmek üzere gitti fih beraber yattık. Ertesi g1in pa - hacli8e ile hiçbir münasebetim yok. kaidelere uymağa alıpnalan lbım • lanırlar. Prensin, fazla olarak otoıO' 
aw.. d k dı oba bla ta t.a Dillere dn..+üm cıı--=-ı bizim otm• dır. Yolculann. tedbir almadan ..r. - bı"l merakı da vardır. 

da sürünerek ölmiye mi mahköm e- a .... ı mey ana 5ı arıyor. Fakat bu ih zar.. na sa.na a mı ~ı .. y~ ...,.. · o;J'C'vuu -- 3"" 
diliyoruz? Çalı"""ak, bir yerı" mı· ar qt timal de, henuz aydınlanmış değil _ de_dı. Kartaldakı ablasına goturdu. dujumuz evde evveli hizmetçi ola- rümeleri, her bakımdan mahzurlu • Şehinfah bizzat Kahireye ge~e_.ı 

,.... dl B t k d d k Idık Od rak tanıdım Eleniye sorduA-·- za dur. Tetldklerimizden aldılmuz ne - cek ve nikaA h mukavelesini kendı ,.. 
mek suç mu, günah mı? Yaptığımı- r. .~r s.~a a a~ ~ra .a .. a .. · aya · 

6
'1A&U - ticeye göre, lstanbulda, tehlrliden el• zın kanuna aykın yeri varsa insana Çünkü, katil madem ki Ömer Lut- donduk. Bu hadısenın ustunden tak- man o bana: le imzalıyacaktır. Birinciteşrinde 

fi 
· tanım l rı"ben on gu-n geçtı". - Fakirdir, kimsesl.7.dir. Evde iş ziyade diğer köy ve kasabalardan ıe Mısır Kral hanedanı, düg-ünde bulu' 

sekiz ·· 1 1 yı ıyor, ve madem ki, onun a Ui sene sonra mı soy er er?,, görecek df'di. Birka,. gu··n 10nra da is lenler daha iyi ve dikka yürümek- mak u-zere Tahrana gidecektir. 
140 num d Le T .. A" hiçbir alakası yoktur, öyle ise onu Bizim pansiyonda Necla isminde y ktedtr'-ara a man a~oven mı"ni '°--~-- o""A...ndı"ıı.i- aı"yah goz·· te ve tedbirli hareket etme u::&". 

d 
niçin - ldürdü" bir numaracı kız vardır. Kendisim llnnMID .... a&AU 

erdlni şöyle döküyor: 0 
· lüklü Ali Rıza ile evleneceklerini ve • 29-5---936 tarihli belediye kara -" v t d"" uk "Yalnız otomobilini almak icir.,. ce pansiyonda tanıdım. Pazartesi günü '--'-1ard ,..ı. - a ana ort çoc yetiştir- beraber oturduklarını bana söyledi. nna göre, yolcular soııuuu a, aat -

dim ..._isin vahı pek t t ı"nk"r deg-'ldı"r çu· nku·· Be~i.ktaşta Suat parkında temsilleri 
• ut i mektepte okutuyorum. a m a ı · • 7 Ali Rıza suratsız. deli gı"bl bir a- tikleri istikametin sağ tarafıaı takip 

Bir k rd k ıpsalaya kadar katı·ı dı"ğer meşru yol varmış, bunu kendisinden ögvrt-ndit, 
ev u u . Bahçe yetiştirdik. - damdı. Eve -lince kapı"" eliyle de- etmeğe mecburdurlar. Yolların orta-

lki Enteresan 
Adli Hadise 

Dö ıarla da gid b·ıırd· e bu i t" · Mehmetle beraber akuırn üzeri tram e- J • rt çocuğu doyurmak kolay mı? e ı ı v c na ye ı 1~ :r-- ğil ayajı ile açardı. Bir gün bizim sı vasıtalara tahsis edildilinden. ya-KO<'.aının gündeliğinden başka bah- }emesine de hiç lüzum yoktu. vayla Suat parkına gittik. Paydostan temsil verdlx.ı-tz Suadiye parlana ya yürüyenlerin ancak yaya kaldı _ Kantarcılarda Ahmet Nuralın ,.. 
. d k Öyle · ned ? sonra on birde Mehmetl (Ali Riza) •"" b h · d geçen fac"ıa du-n "'"' çemız e i meyvalann hasılatı ile ge ıse en· gelmit. Beni belenmif kendileriyle nmlarından geçmeleri lizmıdır. un anasın e J 

çinip gidiyorduk. Altı nüfuslu bir a- İşte hadisenin kör düğümü budur pansiyona geldik. odamıza girip yat- ba·'I.· hic bir münasebetim yoktur. Sokaklarda yaya kaldırunlanndan yeni bir safhaya girdi. Evvelki ,0-
·ı . 

1 
ve bu'"t" .... 1 b k"" dil ·· ·· ·· tık. Bir daha bir yere çıkmadım. A- ~ - · .. _1-1 t k "f ed"l D "mlı" Mansur· ı enın sene erce çalışartk kurduğu un me ... e u or gumu çoz- H.....ı ~ yurümiyenlerden ve -.ı tarafı wa&&P ev ı ı en ersı · 

bir hayat bir hamlede belediy tara- mektedir. yın sekizinde hamama gittim. Ben etmiyenlerden 21-10-938 tarihli - Şevkiyi ben evvela iple bot-, 
fından yok edilecek. Niçin? Aklım Katil ve kurbanlan tek bir keli- hastayım ikide bir başım döner, göz- Yaptığımız hususi tahkikata göre: belediye kararına göre bir lira paı·a rak öldürdüm. Sonra da kazan• ; 
ermiyor, fakat ölüm azabiyle kalbim me söylemeden ölmüşlerdir. Bu su- lerim kararırdı. Beyoğlunun arka so Sevim, Sabriyenin son adıdır. Bu iki cezası alınması lazımdır. Bu karar. tım. Diyordu. 
sızlıyor.,. retle cinayeti aydınlatabilecek en e- kağında karakol civarında yere •m - ad arasında onun daha birçok adlan şehrin her tarafında süratle tatb\k e- Dün sabunhanede kanlı bir d' 

Kundura fabrikasında çalışan ta- saslı deliller ortadan kalkmış de - şerek bayıldım. Beni eczaneye götür- vardır. Eskişehirlldir. Dokuz sene- dilecektir. Bunun için icap eden ter- bulunmuş. Ve müddeiumumtliğe ~ 
rakçı Hakkı anlatıyor: mektir. müşler. Ayılmamışım. İmdadı sıhhi denberi birçok adamlarla oturmuş- tibat alınmıştır. ber verilmiştir. Tahkikata el ko1--
"- Altı çocuğum var. 

155 
kuruş Kala kala, elde, üzerinde yürün . otomobilile Beyoğlu belediye hasta- tur. Her adam değistirdikçe adını da Bay Orhan hldiae yerine gtbnit ., 

yevmiye ile fabrikada ça'· .. yorum. mesi llzımgelen bir tek ipucu kalı - hanesine kaldırmışlar. Saat 4,5 ta a- değiştirmiştir. Ali Rıza ile Muhittin ~ J ~ f tekrar tetkikat yapmış kanlı '°~,dil 
~ H.11.d· 1 it i k b"l yıldım. Doktorlar bana·. S · · orada tanımışl rd Ome ya e er Beş senednberi difimden, tırnağım- yor: 11 ıse er şen r en otomo ı - evımı a ır. adli bp mü~inde muayene 

dan artırdım. Gece toprak kazdım, de beraber bulunduğu anlaşılan. ha- - Kızım ayıldın artık. şimdi evi- İki bekar. Sevim ile beş av kadar (Bafı t incide1 mesine lüzum göstermiş ve gön~ 
çocuklarımın gıdasından kestim. Uç diselerin biricik şahidi sarışın kadın ne git dediler. Ben buradan cıktık - eğlenmişlerdir. O sırada Ali Rıza Ha Makalenin sonunda deniyor ki: miştir. Alınacak rapora göre ıaı.-
oda, bir mutfak ve bir 90fadan iba- (Sevim) in yakalanması... tan sonra doğru Haydarpaşava gec - lehe gitmiş ve uzun müddet orada "Fakat bir müddettenberi btitfln kata devam edilecektir. 
ret bir yuva kurdum. Meyvah ajaç, Sevim AJliyede tim. Tanıdıklarımdan şimendiıfer f~b kalmıştır. Sevimin Muhittin ile olan halktml'Zln kafasını meşgul eden bir Bundan başka içinde insan vüeO" 
fidan yetiştirdim. Bet gün 10nra, be- Jandarmalar, onu doğruca acliye rikasında çalışan montör Arap Kad- münasebetini haber alan pamuk tüc suali artık ıJOrmahyı(7.: Tfirldyenin. dünün inhilil ettiği 3 bin kilo 
lediye evimizi başımıza yıkacakmıf. kapıaltı karakoluna getirdiler. Uzun rinin evine misafir oldum. O gün carı Sevimi vanmdan uzaklaştırmış- Milletler Cemiyetile olan münast-- şır sabununun kullanılıp kuUanıl 
Niçin? BJr yuva kurmakla kime fena köprüden getirilen Ali Kaçarda orada prşembe idi. Ertesi gün sabahleyın tır. O sırada Muhittin İpsalaya tayin betleri. hatta cemiyetteki 87.alığl me- mıyacağı hakkında doktorlar ara 
lık ettim? Altı nüfmla sokağa düştü- idi. yani ayın dokuzunda saat sekiz treni edilmiş ve Sevimden habersizce Ada selesi Uzerinde Jlunnak ve dftştinmek sında bir ihtilaf ta çıkmıştır. Jlidi 
jümüz zaman bize kim bakacak?,, Eskişehir müddeiumumiliğınden le Eskişehire gittim. nadan ıwrılmıstır. zamanı gelmemiş midir?" senin tahkikine el koyan Bay ()rb 

Belediye kopek itW memuru Mm gelen tahkikat dosyası da müddeiu _ - Eşyalarını niçin almadın. Sevim bilet parasını Suriye mürnusilinin "TAN ,,a bu sabunun kullanılıp kullanılJıl' '11 
tafanın ifadesi: · mumiliğe verildi. Kadın ihtillıttan -Tekrar gelecektim de onun için.. lıimden aldı? beyanatı cağını beledixe doktorunc\P.' sof'll' 

"- Otuz. J.ira, maapm var. Dört tiddetle menolunmuftu. Tahkikata - ~nin olümlerden haberin yok Sevlm'.;,r 1!.~t~:Wıa~::mı~~ey-W, rlfe "'l:bl"irind tur. A1n'!1i!J:.:.~ ~.~ olm 

;~ı;,-u ~u:::u::-· ilet ~Ş~~;ü:·::::e:i~a:;d:~~:::::::: mı:: ~l.la~~ bil~~hi(yok Bı::w hakim? dm Elektrik Şirketi montörlerinden si7i !~il Asi:~ ;::;nm::ı:i = TabibiadU~n sorulsun. k" 
184 numaralı evde oturan Hatice hizmetleri geçen emnıyet ık inci şu- - ı ıza ı e Mehmetlberaber Kadri Bey namında bir adam ile o- kında bugün bana §ll beyanatta bu- Tabibiadil Salih Hisim ŞeV iJ'I 

iki gozü iki çeıme §Öyle diyor: be memurlannı da getirttikten son - odtı,ıfrupedkallktınız, giderken ~nunla bir turur. Sevim cinayet esnasında Ali 1 d cesedi kimyevi bir inhilllle aab 
e a v a aşmadım h un a: ·· k r ld v • • bunun k 

"Dört cocuğum var. Bunlan ge- ra saat on üçte Sevimle Ali Kaçarın 2 mı, ınsan a- Rıza ile beraber bulunmamıştır. Ali - Hatay meselesi başlangıcından mun a ıp 0 ugu ıçın sa 
çindirmek için tuta Yaninin bahçe- ayn ayn ifadelerini teabit etti. Se - yatını teşrik edeceği adama bir Al- Rızanın {oförü öldürdüğünü işitinrr sonuna kadar fena bir yola ..Olmuş lanılmaaında bir mahzur bulunıD 
•inde güneş altında elli kuruş gün- vimle Aliyi ve Sevimle diğer mf'mur lahaısmarladık demez rni? Cuma günü bu kıza llitmiJ ve ondan ve bugün sfiçlükle çıJulabi*ek bir ğını bildirmiştir. ~ 
delikle çallflyorum. Sekiz seneden- lan ayrı ayn yüzleştirdi. Hldiseye . - Ben giderken Mehmedi görme- aldığı ödünç para ile Eskişehlre kaç- hale ıetirilmiştir. Halbuki asırlar - Muharririmiz bunu bazı tanı;.,ıl 
beri bqırnızı sokacak bir ev kurduk. adı kanpn artist Necli ve annesi de dım. Vedalaşmadım. mıstır danberi d011tça ve kardeşçe yaşannş doktorlara daha sormuştur. Ba piri 
Şimdi yı.lıtacaklarmıı. Ben bu çocuk- getirtilmiş ve sevimle müvacPheleri - İpsalada ölen Muhtddini tam- Cinayetin sebehi bir olan Türkiye ve Suriye milletleri müsbet bazıları da menfi ceva 
larla nereey gidecejim?,, yapılmıştır. Saat 17,5 ta da Sultımah maz mıaın? alacalı mı1 bu işi kendi arallnnda halletmek iın vermişlerdir. 

155 numarada Bayan Mevlılde o- met birinci ceza hakimliği Se\·imle - Tanımam. kanını bulsalardı, muhakkak ki. bu. Bir doktor: ~ 
turuyor. Şunlan anlattı: Ali Kaçann isticvaplannı yapmıştır. - Ya şoför Aliyi? Katil Ali Rıza ile Sevim, Madam gün her iki tarafı da teessüre sev - - Bu aabun kullanılmaz, beti"' 

"- Benim kocam tehit oldu. İki Seuimin sorgusu - Onu da tanımam. Elenfnin evinde bulunduklan üç ge keden vakalann taaddüdüne imkan mekruhtur. İstanbullular her el~ 
çocuğu yokluk içinde b6yütt6m. Er- HAk• . 11 • - İpsalaya gittin mi? ce zarfındta hep NeclA ile gezmişler kalmıyacaktı. Bütün bunlar benim aldıktan sabunun içinde tnan ..a. 
zincandaki tarlamı sattım. İki bin li- a ımın sua erme Seyimin verdi- - Gitmedim. ve otomobil gezintileri yapml§lar- b 1 d re1' r ği cevaplan aynen y phsen şayanı teessüf buldujum hi- lerlnin u un uğunu düşüne · .do 
raya bu evi yaptık. Bvln temeline be B Esk" h" 

1
. a. zıyoArud z: - O halde Esk;-hirden "'"eninin dır. 1 r B b b •-'-• f/fP' S b- -Y- .r..• diselerdir. zar o u . ence u sa un ınu- I' 

nim ve çocuklarımın alın terimiz de . -ed. en
33 

ışedır 1.yımK. ım a. evine Mehmede (Ali Rıza) gön - Katil Ali Rızanın Muhittinden ka- melidir. Fabrikatörün ziyaDJJll~ 
kar t Ş. d" ... ı. rıy ır yaşın ayım azancı Ha k ı k i d b ·· li k d Fransa Suriyede mandater bir dev ışı. ıın ı ,, ... acaklarmış. Ben e- . 

1 8
• 

1 1 
• . - derdi~in mktupta niçin ecvalarımı ça çı ı ı• n en eş yuz ra a ar suçluya tazmin ettirmelidir. .; 

· i ıım e sene evve ev endım K 6 •.J b" 1 ~ M h" · b let sıfatile bu ise müdahale etmek vım yaptırırken 7 ifçi çahftı. . d" Al · ocam polis duymadan bana gönder diye ır a aca6' vardır. u ıttın u para tir. Sabunun miktan 3 bin kilo~ ..MI 
Ev yapılırken kaymakam Da fım ı manyada tahsildedir. AJtı ya yazdın. yı §imdiye kadar ödememiştir. Bun- hakkını haizdi. Fakat Fransa bu m"- f" 

İhıan buralara ıeldi. A ... ı..~a Ory· pnda bir de kızımız var. d t ıelede, orada ya•ıyanlann dotrudan kilosu da otuz kuruş oldujutı8 _._.....__ Sevim (Sabriye) hakimin bu sua- an üç ay evvel Ali Rıza psalaya ~ 900 lira tutmaktadır. 
taçef111enin yanındaki büyük pna- Fakat kocamla geçinemedik. Şimdi line kaçamaklı cevaplar veriyordu. gitmiş para istemi§, alamamış, ve doğruya kendi mukadderatlannı ali - -s-td 

rın altında oturdu. Bet MDe nvel aramızda boşanma davası vardır. Hakim Reşit sualini başka başka Muhittinden yüz liralık eroin alıp kadar eden bu hldlseler etrafında Solıaia altılı ~-....-~ 
::t!~~~md:m,ı:.::ryd!m~ic;1~ntı:'oe-r- geldin~?n glinletde İstanbula niçin şekillerle tekrar etti ve en nihayet getirmiş ve fstanbulda satmıştır. ~:!ü.::~e;li~n:u~:":::~:!a:O::a: almalc ufiyor S' 

- .. J Sevim şöyle bir cevap verdi Sabriye (Sevim) in Eskişehirden Müddeiumumtlik dün ~irnd~, 
lar?,, - Ben mi efendim? Şey .. fstanbu- Madam Sofiye gönderdiği mektupta midir. . dar adliye tarihimizde eşine f9 -A 
Erzino.;ınlı Bayan Mevlıidenin evi la tedavi için geldim. Şimendüfer - Annemle, babamla dargındım . hülUaten tunlar yazılıdır: Ve bütün bunar, 0 muhitte yaşı- mıyan bir hadisenin tahkikile "" 

güzel bir koık halindedir. Kapılan fabrikasında tanıdığım bir genç var- Onun için eşyamı götürmedim. Hem "Madam Eleninin evinde bulunan yan insanlar arasında hugünkft hbil gul oldu. İddia şudur: . ~ 
yağlı boyalı dört odası vardır. dır. İfte onun vaaıtasile otel katiple- ben öyle yazmadım. Polis vasıtasi· etyalanmı polisin eline geçmeden ba beyeunı dojurnuya sebep olmuştur. Yedikulede oturan bahçıvan~ 

K~·nduracı Hakkı şöyle diyor: rinden Necatiyi tanıdım. o bana: le aldırırım diye yamım. gaj yaptırarak göndrmesini Madam Her pye ralmen biru evvel de söy 'k" 1 El ı iamind IC~ 
"- Ben evimi yaptmp bitirin- "Gel seni ağabeyimle tanııtıra • - Polisten niçin korkuyordun? Po Elııiye söyle.,, lemiş olduium gibi, bu meıaele TUt'- ~~= :;"U.:.U be;; kızı ilf:l 'İ-

ciye k.adar tam 15 lira mtıaaade yun. Evlenirsiniz,, dedi. Ben kocam lis malımızı, canımızı emniyet etti- Madam Sofi bu mektubu polise tel kiye ile Suriye arumda araya her· bikrini izale etmiş. Bu te~ ...J 
paruı verdim. Altı nüfusum var. oldutunu ve evlenemiyeceğimi söyle limiz bir kuvvettir. lıısan polisten lim etmif ve bu ıuretle Sevim Eski- hanıi bir yabanc1DU1 girmemesi ite bir çocuk olmuştur. Çocuk ~, 
150 kurut pndelllde ~alqıyorum. dim. Necati ertesi ve daha ertesi gün korkar mı? şehirde :v'1tbl11nm1Stır. daha iyi bir neticeye varablllr. tan sonra Sotirinin ısrarile gi~ıal 
Evkaf parasını alıyor, maliye ah- lerde de bu fikrinde ıarar etti. Yine Ali IC~n ilaJai NaJüle tl.e lıim1 Bu meseleyi Frusanın Aabratla kap bıralulmıt ve çocuk ta ~:f 
yor, belediye ~öp parası alıyor. bir gün otele bir fite getirmiftim. Ne Bundan sonra hik1m dijer auçlu Tahkikat ve hadise etrafında sıkı ki bUyük elçisi Pomet te yalandan zeye alınmıştır. Çocuğun OJtOO'ı 
Çalqmak, imar etmek, verpini cati yine: Ali Kaçarın aorguaunu yaptı. O aa incelemeler, timdi de ortaya ikinci anlamı,, bir taraftan Fransa hUkG- vakit iami yazıldılı için Eleni bit 
sünilnde vermek ıuç mu, ıünah - Sevim, dedi. Senin bir kocaya ıunlan söyledi: 5a .... n bir kadını çıkarmaktadır. Bu meti nezdinde, diler taraftan da Tilr fk t"l D .. , ... _ """ ., ihtiyacın v G 

1 
·er- şe a ı e ara sıra aruUK."11:ı'ze,,- ;J 

mı·,, v ar. e • inat etme, seni a- - Ben Mayısın on birinde Kapadık kadın çok giiRldir. kiye hükameti nndinde bu işin haki · ~ f~~Y ~ 
Belediyenin birdenbire yıkmıya gabeyimle evlendireyim. Kocan V"r- "ftl"~ d 8o l rd k ttl Ali R ·ı be k' h . mJ.f ve çocuaunu görmüş, .. çı ı5.n e çayıra gittim. 24 gün o- n gün e e , a ıza ı e ı eep eaıni bütfin çıplakl~ ile or· seye bunun kendi çocuğu old ~ 

karar verdigi bu mamure, asayif ve mış, ne çıkar. Aranızda bopnma da- rada kaldım. Ekmek almak için Cek- rabr Nadide adıyle Beyoğlunda gö- ta~a koymU§ ve bu tezi mudafaa et· söylememiştir. Eleni evvelki gild-ııd 
sag- lık bakımından ideal bir yerdir. vası vardır. Sen dul sayılırsın. meceye gitmi-+i H t ,....... · · ımn-+ur·· Bu kadının da baka-~ dı m ti ,,-.,. m. uan m a, ....,.. .... ru .,. · uu a ış r. çükpazar polis mevküne ve düJI M 

Burada beş senedenberi tek hırsızlık Bu adamı gördükten sonra cevap mece polisi, berber Hasan beraber Necl.Adır. e!~!""!"!'--------mlll!!~~ d .-lf 
7 

b ak 
v • • •• led" 1 - Katil, Ali Rıza (Mehmet) bi- eiumumiliğe müracaat ec1.- Si 

ve za ıt:ı v ası olmamı~tır. Jandar verecegımı soy un. Cumartesi o..u· _ kahvede oturuyord··'- Gecenin t ÖA--.. dı·x.ı-t•• ao··re Nec1
J!. da T ... ..a • •. ua. -.a ......... .... .. ...., e ' "' ar rinci k11rbanı Ömer Lutfiyi niçin öl tiri aleyhine bir dava açmış. .,.-~ 

ma ve polis yoktur. Sıhhi vaziyet nü ağabeyisini bana tanıttı ve ismi- on birinde oraya bir otomobil geldi. sm ve Adana taraflarında bulunmu• d " · · 6' rr~ 
k ld

. p 
1 

7 lirdü? tırıye ceza verilmesini ve berG 
mu emme ır. s o is kendisine nereye gidiyorsun de- ve hatta Ali Rıza ile Adanadan İs-

Buraya sığınan kıymetli vatanda§ vurmıya belediyenin ell nasıl va- dl. O (Ali Rıza): tanbula birlikte gelmişlerdir. 2 - Muhittini öldürmesinin sebe- rülicezedeki çocuğun kaııile 
Iardan Çoban Ali on bin ceviz ve fın racaktır? Filmli olarak bin vatan- - Uzunköprüde annem var. I:y••ta or_ 1..1..!L - .a 1..• L---- bi nedir? kanının adli tıp itleri mü ~ k t ı ..... -.. ~- ~ CllllU#ICK uır fllUrKUCI mı Bu nokta birinciye nazaran biraz muayene ettirilerek ,.ocuıusıdll 
dık ağacı yeti§tirmiftir. Sinoplu Ah- uaşı ao a a atmanın maddi, ma- ~~. teı,raf aldun. Oraya gtdiyo. ..:ri-1 .... Jj 
medin, tahsildar Mustafanın, araba- nevi ve kanuni meauliyetini latan- rum. Dedi. Ben Jrecliaine beni de be- •· ,_. daha açık olmakla beraber, henüz dislne verilmesini Jatemifdl'· 
cı Niyazinin, balıkçı İhsanın evleri- •al belediyesi naııl alacaktır? raber '6tünneslnl teklif ettim. 0 da Bütün bu tafıillt ve mal!lmatın tam cevabı verilmiı dejildir. Çünkü umumllik bu iddianın tesbltl ..p 
nin bahçelerinde on binlerce ajaç Belediynin yıkmak meseleainde kabul etti. İki liraya pazarlık ettik bize verdJli 1'..W müabet nokta, aebep kıskançlık mıdır? Yokla bira- velA Bleninin kız olup o~ 
vardır. •trdenbire ketfeıttiji kanun saygı. Silivrlde bir teneke bem1n aldı. • hAdlMnln pttlkçe daha kanfık bir lacak meselesi ~idir? Yokaa daha bit ettlnnif, dün de çocuğu 

Bu hin vatandaşın hakh flkl· 11 çok ili.. Fakat acaba belediye Çorluda otomobilin radyat6r ka- bilmece haline .. idilidir. başka sebepler mı var? Bunu henüz 2leden iatemiştir. Şimdi çoeuld~_., 
yetleri ve acı matemleri brpsın- ıu ıuale cevap verebilecek midir: paklannı açamadı. Kahveci Aziz ac- b"'~ayet ~Unddahenberlhe, ~la g~len bilmiyoruz. sının kanlan tıbbıadli mü~ 

u n sua ere a nu,z katı ve 3 - Sarışın kadın kimdir? d ttirilecekdr 
da soruyoruz: Bin vatantlapn se- Kanunlann yapmıya taall6ku o- tı. Sonra Havzaya ıelcUk. Orada bJr açık bir cevap verilmit clejildir 4 S . · e muayene e • 
lds 1ent.'lik emek ve tasarrufunu lan taraOarmı yerine setirdiilni buçuk saat dlnledik. Sonra Umn Şu api pıaJJer daha old · - arıJın kadın kım oluna ol- Kanlar ayni gruptan çık.,.. 
temsil eden bu mamureye balta itl•la e4lyor mu! köprüye- geldik. O-. Zelrklft ben- bl cluruyOI': uk1atı gie sun bu cin~yetle ne dereceye .kadar keme neticesinde yavru .Dd ,.IJll 

-----------------------------------------------~-----~~---a-llk=•d.:::.a=::rd=::ır~·.:_· _______ ra anasına iade edilecektir· 
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Kadıköy. Vakıflar Direktörlüğü ilanla rı 

Semti Mahallesi Sokağı No. No.taj Cinsi 

Üsküdar Muratreis Hamam sokak 5 7 Ahşap ev 
JI AltunizadeKoşuyolu 52 Ev 

• JI JI 56 • 
D • D 46 JI 

il • • 44 • 
• • JI 36 • 
il • JI 40 Hamam odası 

• • 11 34 Dükkan 
JI • • 24 JI 

• • • 22 • 
JI • • 20 Ev 

• JI • 14 Dükkan 

• 1 Küçükçam- 28 JI 

lıca 

• • » 26 JI 
\ 
Boğaziçi Paşabahçe Şehitlilc 36 66 Ev 

Aybk kirası 
Kira K. 

6 50 B 
2 50 
4 00 
2 00 
3 50 
2 50 
2 00 
1 00 
1 00 
1 00 
3 00 
1 00 
2 00 

1 00 
10 00 

Senesi 

ir sene 
JI 

JI 

JI 

JI 

JI 

JI 

JI 

» 
JI 

JI 

' 
JI 

JI 

• 
• 

kadar Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 939 senesi Mayıs sonuna 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 20-6-9 
zartesi saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 

38 Pa-
müra-

~aatları. (3432) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesind en: 

lstanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolayhk 

'yaka-İş yerleri İstanbul cihetinde olan ı;ayın müşterilerimizin Galata 

dar yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütü 

ve ajanlanmız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 t 

den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia d 

bürosunda ndi günlerde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, Cu 
günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirler 

n şube 
arihin-

epomuz 

martesi 
" ... 
mı sur-

atle yapacağımızı arzederlz. "3498,, 

Yapı lıleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
k Pıırkı 1 - Eksiltemeye konulan iş: Ankara İstasyon civannda Geneli 

oirfnci kısım inşaatıdır. 
Keşü bedP.li 300,000 liradır. 

leti ya-
aktır. 

2 - Eksiltme 27-6-938 Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Veka 
pı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılac 

3 - İstekliler Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 
bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alablllrler. 

15 lira 

e Nafıa 
yaptığı 

n bizz:ct 

4 - isteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat vermeleri v 
\"ekfıletinden alınmış müteahhitlik vesilcası ibraz ve buna benzer 
E!ll bÜVİİlc inSa&tJn hMPli Pn A7 150 000 Jirnhlt "lrn-• YO ictcklini 
lAplomah Yüksek Mühendis veya Mimar olması veya bu ~rtları h 
bunlardan birisiyle müştereken teklü yapması ve mukaveleyi 

aiz olan 
birlikte 

lttıza etmesi lazımdır. 
bir sa-5 - 1stekliler teklif mektuplarını İkinci maddede yazılı saatten 

at evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu kabilin-
de teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "3442,, 

lst. Jandarma Satınalma Komisyonundan : . 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli' Ilk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 
30 Kilo Çelik Çember 18 00 

4226 Çüt Nalça 137 34 
165 Kangal Ağaç çiV}. 112 20 51 12 
400 Kilo Monta çivisi 400 00 

50 .. Okçe takviye çivisi 14 00 
110 ., 3. katlı keten iplik 660 00 

73 86 
56 .. 9. u .. " 

324 80 

1666 34 12 4 98 

ı (7) ka-1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı yukarıda yazıl 
lem kundura malzemesi 17-Haziran-938 cuma günü saat 15 

hu1 Gedilcpaşadaki Jandarma Sa tınalma Komisyonunda açık 
de lstan-

eksilt -
ll'ıe ile alınacaktır. 

onda ~ö-2 - Şartname, nümune ve evsaf her sıün adı sıecen komisv 
tiilebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre vesilca ve ilk temin atlarıyle 
~ltsııtme zamanı komisyona gelmeleri. (3251) 

1939 New York SerCJisi 
Dekorasyon Müsa"akası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türk 
)'onu dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

iye pavi-

. 2 - Müsabakaya girecek resimler İktısat Vekaletinin tayin 
hır Jüri heyetince tetkik edilecektir. 

edeceği 

3' - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7-938 tarih 
.\.tıkarada İktısat Vekaletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye 

lt~hıe makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olınası şarttır. 

ine kadar 
komiser-

ecektir. 4 - Müsabakayı kazanan sanatkara 1000 lira müklf at veril 
. 5 - Müsabakaya girip te kazanamıyan sanatklrlara ait eser 
tırade edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayn 

!erden is-

edilecekt' 
ca takdir 

ır. 

lı 6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mev%UU 

l•akkındaki şartname, Türk paviyonu pllnile maktalan ve bu 
ı~~nı gelen izahat Ankarada İktısat Veklleti dahilinde sergi 
~ilir. (1720) (3341) 

.. 

ve saire 
hususta 

komiser-

TAN 

Askeri Mekteplere Maaşh 
Öğretmen Aranıyor 

ok 

ı :_ Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askert orta. 
uluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
li erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 
2 _ İsteklilerden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe 

nuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö
ne alınmak şartile 30 :40 lira asli maaş. 

dile 

ka 
nü 

re 
Yüksek okul mezunlanndan olup yeniden ilk memuriyete girecekle
rle barem 12 dereceden maaş verilecektir. 
3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için, 

iversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yük 
k öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

ün 
se 
o rta mektepler için: Yukarda. yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ
tmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rek ehliyetname almış olmak.) 

re 
re 

B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

mi 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti ıartsız olarak kabul et
ş olmak. 

di 
4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanlann 

lekçelerile birlilcte hal tercümesi, hüsnühal varakası, npfus tezkeresi 
reti ve noterHkçe musaddak diploma veya ~hliyetname suretlerini 
nkarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

su 
A 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
n öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
tenecektir. (879) (3082) 

Ta 
is 

Konya Vilciyetinden : 
Keılfleri Yaptırllacali Muhtelif Sular. 

ı - Konya Vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 klm. uzunluğunda 
an ark ol 
2 - Karaman kazasında 30 klm. uzunluğunda İbrala deresi. 
3 - Akşehir kazasında 30 klm. uzunluğunda Eğri Göl-Koçaş sulan. 
4 - Konyada Meram deresi yataklarının ıslahı ile muntazam kan.allar 

da bilinde alınabilmesi için keşifleri yaptırılacaktır. , 

m 
Bu işleri yapabilecek serbest mühendisler daha mufassal maliımat al
ak üzere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 

MATBAA C 1 LA R A: 
lktısat Vekc11etinden : 

F 
1 - A. - Türkofis "Haftalık Enformasyon Bülteni,, nin Hacmı l - 2 

orma ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sayısının Muhammen bedeli 
500 lira. 3. 

2 

B. - Türkofis "Aylık Bülteni., nin Hacmı 3 - 7 Forma ve baskı adedi 
000 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 4,800 lira. 

C. - Türkofis "Aylık Fransızca,. Bültenin Economique., ın hacmı 3-5 
orma ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 
000 lira. 

F 
4, 

6 
D. - "Sınai Mülkiyet Gazetesi., nin Hacını 1 - 3 forma ve baskı adedi 

00 olmak üzere takriben 10 sayısının muhammen bedeli 750 lira. Müfre
atı ve tahmini bedelleri yukarıda gösterilen mevkutelerin basılması işle
i ayn d .ll olmak Uzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

d 
r 

d 
2 -Taliplerin % 7,5 nisbetüıde muvakkat teminat akçelerini Malun
iklarına yatırdıklarına makbuzları veya Banka Mektuplariyle birlikte 
elmeleri lazımdır. g 
3 - Şartnameleri Ankarada İktısat Vekaleti levazım Müdürlüğünden 

lstanbulda Türkofis Şubesinden parasız olarak alınabilir. 

11 

Devlet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilantarı 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarlan aşağıda yazılı 2 

gurup tesüıat ayn ayn ihale edilmek prtiyle 1/8/1938 Pazartesi günü sa
at 15 den itibaren sıra ile Ankara İdare binasında kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariy.le 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve N.afıa Müteahhitlik vesikası ve teklif
lerini ayni gün saat 14 c:İe kadar her gurup için ayn zarf halinde Komis
yon reisliğine vermeleri l&zımdır. 

Şartnameler 235 kuruı mukabilinde Haydarpafa ve Ankara veznele-
rinde satılmaktadır. (3513) 
Gurup 

1 
2 

laim 

Muzayyak hava tesisatı 

Tav ocakları ve havagazı 

tesisatı. 

Muhammen 
Bedel 

Lira 
47.500,--= 
110.000,~ 

••• 
Devlet Demiryollan ltletme Umum M\klilrlüiünden: 

Muvakkat 
Teminat 

Lira 
3.562,50 
6.750,-.:: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mü-
sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iftirak edebilmek için orta tabaili bitirmif olmak; 
B) Türk olmak; • 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (d8hll) yukan olmamak; 
D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak; 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhht muayenelerinde faal 

servisde çalışmağa mani bir anza ve hastalığı olınamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi U. 

sanlardan birine vi.kıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü saat 14 de Ha,._ 

darpap., Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon İz
mir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardn.. 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edecek

lerdir. 
6 - Kabul ,erait ve evsafı hakkında daha fazla maltlmat a1malc !stf

yenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 

lıtanbul Deniz Ticareti Midlrlüğinden : 
Kumkapı limanının taranarak temizlenmesi ve bu meyanda mevcut 

döküntüler üzerine mendirek inşası için 6 Haziran 938 tarihinde yapılan 
kapalı zarfla eksiltmeye talip zuhur etmediğinden keyfiyet pazarlıkla iha
le edilmek üzere ayni şeraitle 28 Haziran 938 Salı günü saat on bire Wik 
edilmiştir. İst.~klilerin (746) lira (12) kuruş teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektuplarile mezk6r, gün ve saatte Galatada deniz ticareti 
müdürlüğüne ve şartnameyi görmek istiyenlerin de idare §Ubesine mü
racaatları ilan olunur. (3504) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: --< 
Cimi JWiktarı Muhammen Temlnab 

KJlo fiatı 

Odun 318750 Beher 250 kilosu 306 Lira 
320 kuruş 

İstanbul Üniversitesi merkezi ile teşekküllerine alınacak odun 4/'7/938 
Pazartesi günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin ihale _günü kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komisyo
na gel.ıpelerL Şartname, üate her aün Rektörlülükte görülür. (3577) 

lsta .. ul Telefon Müdürljiğünclen: 
I 

İdaremizin Santraller Servisinde çalıştırılmak üzere San'at Okulu Elek
trik kısmı mezunlarına ihtiyaç vardır. 

4 -Açık eksiltme l Temmuz 938 Cuma günü saat 10 da Vekalet Satın
alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. "3580., 

İsteklilerin ellerindeki diploma ve diğer vesaiklle Zat İfleri Amirllğfne 
müracaatlan. (3533) 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ailamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçm

latan aebeplerden birisi de 
apıf aralannın ter veaaire
den piterek, kızararak çocu
ğu rahataız etmeaidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralaymız. Ne adi tu
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhaua yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibara 
alınarak yapdmıtbr. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim 
liğinden: Osmanın Fatihte Çırçır so
kağında 22 No. da Hasan evinde Meh
met aleyhine açtığı davanın cari du
ruşmasında: Müddeialeyhe gönderi
len davetiyenin ikametgAhının meç
huliyetinden bahsile iade edilmesi ü
zerine mahkemece on beş gün müd
detle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan muhakeme gü
nü olan 4-7-938 saat 10 da mahke 
meye bizzat veya bilvekale gelmeniz 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (8426) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

.A:KTIF 
KASA: 

ALTIN: San klloıram 17.152.960 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türlt lira11 

Hariçteki Muhabirler: 
ALTIN: Saft kilogram 9.054.614 

Altma tab•ili ltabil Serbest 
dövizler 
Diter damıer " Bor'111 idi· 
rinc baki7el eri 

Daime Tahvlllerl: 

Deruhte edl,, enakı nakdi,. 
karııhtı 

Kanunun 1 - 8 inci maddele
rıne tevfikan buıne tarafmdan 
vlki tediyat 

Senedat Cttzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esbıam ve TahvD&t Cbdam 

(Derubde edilen ttnb ad 
A- (diyenlD ltarııbtı ltaham,,. 

(Tah.ıllt(itibart kıymetle) 

B - Serbest caham •o tah•illt 

&vanalar: 
Altm •e Davlz Uzerlne 
Tah•illt ilzerine 

llluedartar. 
Muhtelif; 

• 

11 - Haziran - 1938 Vaziyeti 

24.127.010,051 

1U91.489,-
1.228.007,12 

657.271.!12 

12.738.038,33 

15.795,87 

13.639.113,21 

158.748.563.-

15.057.949,-

3.700.000,-
53.50&.073,35 

39.97'7.571 ,58 
6.908.473,76 

102.758.61 
11.258.271,52 

~ekb 1 

• 
Lira 

40.848.508, 17 

857.271,52 

26.390.947,41 

143.890.IH,-

57.200.073,35 

46.884.045,34 

9.311.030,13 
U00.000,-

14.aH.141,92 

344.083.129,84 

lhtlJat Ak~ 
AcB Ye fnkallde 
Hanal 

PAS 1 E 

red&Ylldeld 8-llllotları 

Denahde edil• ftnlı:I ~ 
Kanunun 6 - 8 tnd maddeleri
ne twflbn buiDe carafmdu 
dld tedi7al 

Derallcle ... ..,... aalalln 
bül79ll 

ICartılslı tamamea altm ..... 
Dbeten teda.We naedD• 
Reeüont manhiU Dl•etm tea. 
nacl, 

run Llnm llnduatı: 
Dhta lllabhldaaı: 

Altma talmJI blıO dhlsl• 
Diiw dhisler .. aJacUla kJl,. 

rinc bübelm 

Mahtellf, 

Lira 
15.000.000.-

2.71UH,11 
6.000.000,- 8. 712.234,11 

168.'1"8.HI.-

15.057 .941,-

10.llO.IH,-

19.000.000,-

13.000.000.- ı 75.690.614,-

22.332.113,52 

aue 
12.187.0N.U: 32.187.530,38 

90.170.637,83 

..,_~ 344.093.129,ı..1 

•C"aUU ----

2 Mart t 933 tarihinden ltibaren 
Lkonto haddi~ 5Va Altm üzerine avam °lo 4~ 

MiDENiZ 
lozuli, dillnlz pash, 

kabız çekiyorsanız 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'NU 
tecrübtt ediniz. Mide ve baraakları yormaz ve alıştırmaz. içilmesi latif, te
airi kolay ve müleyyindir. Hiçbir müatahzaraııa kıyas kabul etmez. çünkü 
80n derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON 
isteyiniz ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horoa markasına 
dikkat. 



ız TAN 16. 6. 938 

~-------------------------,, ·~-------------------------.. Iç ve dıı basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 
basur memel~rinin tedavisinde 

REKTA 
'daima muvaffakiyetle 
ŞiF A Yl TEMiN EDER 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü Keıide: 11 Temmuz 938 dedir. -

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
_ ....... I Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık .-DENİZ BANK 

DENl%YÔLLARI iŞLETMESi · M0D0RL0Cl0NDEN : 

17 Haziran Mersin Postası 
ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 

adet mükafat vardır ... 

TabU &mon, portakal .ve turunç çiçekle-

17 Huiran 938 de Menin P09taamı yapan (Sadık Zade) 
vapuTU yalnız bu aefere mabaus olmak üzere Cuma günü aaat 1 

15 de Galata Rrhtanmdan hareket edecek ve Çanakkalede bi
raz fula tevakkuf ederek pazar günü lzmirde bulunacaktır. 

Şimdiye kadar blnlerce klılyi zen9ln eden bu 
plya119oya tıtlrak etmek ıuretll• siz de tallinlzl 
deneyiniz. 

rinden yapllmıı 90 ve 75 ·derece Kapah Zarf Usullle Yapı Eksiltmesi 

H As A N ve N E s R 1 N Yaklflar Umum Müdürlüğünden : 
• E T 1 B A lıııı..I K A 1 - Ankarada Bankalar caddesinde Osmanlı Bankası ittisalindeki va-

Olonya Ve fosyonfannda fenzllGt " kıf arsa üzerine yaptınlacak Borsa, Vakıf Paralar Müdürlüğü ve apartı-
I man binası inpatı maa müştemilat toptan götürü olarak kapalı zarf usu-
enurlne ~vrupa ve Cliinya tarihinde teıadiif lile eksiltmeye konulmu§tur. 
edllemn.. liitün ltrlyatçdar'öna hayrandır. iKi ·MEMUR ALINACAKTIR. 2-Bu inşaatın maa müştemilat keşü bedeli (196432) lira (33) kuruş-

Hutalara hayat Ye tifa Yerir. Sinir, r•Pnmtı, bayırmlrk Ye bü- tur. ~ r • 3 - Bu işe ait proje, fenni ve hususi şartname ile eksiltme şartnamesi 
tün uabt hallerde bir hayat arb.dqıdır. Derecesi yüksek olmuı Çoli iyi almanca Ye inglllzce bllen iki memar ve mukavele projesi (9) lira (82) kuruş mukabilinde Ankara'da Vakıflar 
aolaJlllİ)e muaj için Jeti.nedir. İmana ruh ve hayat veren bedü allnacakhr. Müracaatlar tahriren Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünden, İstanbulda Vakıflar Başmü-
biE ~ malidD.. 1 dürlüğü Başmimarlığından, İzmirde Vakıflar Müdürlüğünden alınabilir. 

Açık kolonya ue losyonlar lı·tres·ı 200 kuruc ETi BANK • ~NKARA de4Ank!::!~t:i!~i~:z~:::::ı!r:~d~e;:::;;;;~~~:~~lu~~~ğ~i!ı: 
f' ıl at Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

r, adresine yapdmahd1r. 5 - Muvakkat teminat (11071) lira (62) kuruştur. 
~~~11~-1~21~-ll~e~-l~d~~~N~.----------------------ll 6-&•ilim~~ec~~~~l~~~ineaHT~~~~~~ 

rin 50, - 1/3 90, • 1/2 110, • 1 litre 210 kunıfL Huan Depom ye kası ve 1938 yılına ait olarak Nafıa Vekaletinden almış ve en aşağı yüzbin 
.f'lbelerile bilimam tuhafiye Ye bakkaliye mafazalarmda. liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bil

diren yapı müteahhitliği vesikası göstermesi ve bizzat Yüksek Mimar ve
ya İnşaat Mühendisi olması veya bunlardan biri ile müştereken tekili ya
pıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri lazımdır. 

JCaraclğer, babrek, tq ve tam1arm 
c1an matneuı_t, ancı1arum, damar 
aeı mklert "ftJ ,, ........... ,."6&~ 

nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

- . -
'ftcutte topbmlım ml4 Grlk -
--- sBıl-madcfP~•ltlr, bnrte-
mtdiır..,ı..tt !q; '&tutman lday 

dır.~ ... 7anıD bar· 

Gkm~abmr. 

INGILIZ IANZllK 

ECZANESi 
BnOCLU- tsTANBUL 

DABCOYICH 
ve Şkl. 

VAPUR ACENT ALI~I 

GDNİA AMERİKA SBlPPİNG 
LİNES ''PALESTİNE LtNE., 

15.000 tonluk lüb 

"POLONIAn 
Tramatlantik Tapuru ile 15 gün
de. bir nuınta~ .-dal··· 
ISTANBUL-KOSTENCE (Pazar) 
İSTANBVL-l'tLtSTİN 

(Perşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yo1cu ve eQ'al ticariye ahT.. 

ICa.teneeye yalanda ıtdecek va
purlar: 19 Huiran, 3, 18, 31 
Temmuz aat 18 da. 
l'Watln'e yalanda ıtdecek vaı>ur 
1ar: 23 Hulran, 5 ve 21 temmuz 
saat 18da · 

H. J. PAJIURIC 
Vapar llıC8Dtul 

"ZlitSKA PLOVİDBA A.. D" de 
Kotor 
BaOcan Antantmm ı .. aeo-
mik lroaferammda .... 
.mı- ........ hat. 

B1J1k l8b modern 

•LOYCEN. 

7 - Teklü mektuplan 27 Haziran 1938 Pazartesi günü saat 14 de kadar 
Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarflann ihzannda, teklif mektubunun yazılışında, bu zarf· 
larm tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin "2490,, sayılı ka
nunun 32, 33 ve ~4 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzumu 
ilin olunur. (3371) 

KAYIP: Maltepe askeri lisesinden 
.. 1..a • .._ ~nı; .. ·-•-lJ to.rlilrnomPn:ı.i 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük 

mü yoktur. 2860 numarada Şakir oğ

lu Mahmut Zeki. 

PUDR·ALAll 
MODASINDA 

Büyük Bir Tebeddül 

Istaııbul Aallye üçüncü hukuk mah Miibcıl40alı "MaJcvaj" 1ccdmaclt. 
kemesinden: Framova AAfe vekili 
avukat Luarak1 tarafından ınüek- CiLDE SURULECEK GAYET IN'· 
ldllnln kocan Beyollunda Nur Ziya ci: BIR PUDRA, TABll BiR GU· 
eski Polonya sokak , 49 No. lu hane- ZELLIK VERiR. 
de ınuklın DimHrl ıı:manoWdla aley· Parlsin pk ve kibar kadınlan, ye
hine mahkeımnddn 938/105 No. lu ni bir moda meydana atllllflanbr· 
doeyuı ile açılan bop~ma davuın- Onlar, bütün IÜD zarfında biç par
da. JkametPbınm meçhullyetl anla- laklık izi vermek.sizin fefkatll çlçr 

· M. aleyhe ilAnen davetiye teb ği bir ten temin eden yeni bir ~ 
plan ra keffetnıltlerdir. 
uı edlldill halde muayyen günde 
gelmemesi huebile hakkında gıyabi 
karar lttibaz ve ilAnen tebliline ka· 
rar verilerek tahkikat 1~'1--838 
Pertembe saat 10 talik edtıınlf ol • 
duluzıdan M. aleyh Dlmltriıdn mez· 
tar gün w .. ııe mıh"•atıede bulun 
mMl veya blr vekil ~'aksi 
halele tahJdkatm 111abıllda icra edile 
celi w bir daha mahkemeye alınmı
,..11 ilb olunur • 


