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Mükemmel bir saz heyeti ile 
dinleyiniz. 

HATAY· MUZAKERELERI -UMITSIZ 
Ediyor Tedhis Hala 

1 
Devam 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransızların Türklere Karşı 
Sahte Bir Oyun Oynadıkları 

Tamamiyle Anlaşdmıştır 
Türk Aleglıları Unsurlar Hô.lô. 

/ ş Başında Bulunuyorlar 
~ntaiya, 16 I Sureti Mahıuıada gönderdiğimiz 

·Muhablrlmlzdenl - Vaziyet evvelki gün ltlldirdlğlm 
ıelıll muhafaza ediyor. Burada ilcl aslreri heyet ara
sında baılıyan mizalrereler, gayet yavaı bir ıeldl· 
fle llerllyor. lu müzakerelerde müsbet bir neticeye 
varılması ümitleri pelr azdır. Çünlcü Fransızların, mü 
zalrerelerde• evvel Tiirlrler lehine alır gibi göründük 
feri vaziyetin aldatıcı ve sahte bir oyundan ibaret 
olduju artılr tamamen anlaıılmııtır. 

Basını 
1 

Kaldıran 
Bir Yılan 

Güya idare, Türk unaunına 
devredilmif, zabıta itlerinin ba
tma Türkler ıeçirilmittir. Fakat 
bu, itin zahiri tarafıdır. Hakikat 
te Franıız Kumandanı Fare) ve 

F ranız miliı kwnandanlan ıibi 
ötedenberi Hatayda Türkler aley 
hi.ne çalıtan müatemleke memur
ları bili aalihiJet]e it batmda-
dırlar. Hataydaki Fran•ız askeri heyeti reisi 

Büyük Bir Ecnebi Tütün Şirketi Bulgarfstana 

Nakletmek için Müsait TekDfler Alda 

Sabiha .Gökçen Atinada 
Atatürk Kızı 
Dost Memleket 
Payıtahtında 

Tezahüratla 
Karşllandı. Bu 
Sabah Selaniğe 
Hareket Edecek 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Sabiha Gökçen dün hareket etmeden evvel ve havalandıktan !lonra vekillerimiz tayyareyi takip ederlerba 

BIM VAT AMDA$1M YUVASI 
YIKILMAKTA'-'. KURTARILDI 

l•tanbul, 16 (A.A.) - Atcı
tüf'İC bugün Savarona t1atında 
BqvekU Celcil Bayar"Uı Htıfici,. 
ye N DahUiye Vekillerini ve 
burün AnJcmoadan gelen Maliye 
Vekilini kabul buyUt'mUflcırdw. 

~ Katil Ali Rızanın 
; Bulgar Karısı Merde 
i Saadet veya Na•cle isimlerini Alan 
~ Meçhul Sanfın Kaclm Yoksa Bu mu? 

Deri»ent cinayeti etrafmda yaptıjmm tahkikat dün yepyeni 
l&fbalara ıirmittir. Tafailitnu 10 unca ayfamızcla hulacakamız. 
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No. 92 Yazan: M. SIFIR 

ançeften Çok Faydalı 
Maliimat Alıyoruz 

MAARiFTE: 

Sarıyerde de 
Bir Orta Mektep 
Açılacak 

DENiZ ve LiMAN ~ 

"Moda,, Vapuru 
Haydarpaşada 
Motörü Batırdı 

BELEDİYEDE: 

Eski Halk 
Şarkıları bir araya 
Toplanıyor 

Ali Çetinkaya 
lstanbula Geliyor 

Ankara, 16 (TAN muhabirinden)
Nafia Vekili Ali Çetinkaya akşam 

Ankaradan kalkan trene bağlanan hu 
susi vagonla İstanbula hareket etmiş 
tir. Romanya elçisi de ayni trenle İs
tanbula hareket etmiştir. 

Asker kaçağı Dançef, kulübeye 
girer girmez, kendi evi gibi he -
men uzandı. Horuldamıya başladı. 
Ben de yorgunluktan bitkin bir hal 
de idim. Mustafa: e 

- Beyim, dedi. Sen, yat uyu. 
Çok yoruldun. Bu herifi ben bek
lerim. Ne olur ne olmaz, belki bir 
hiyanetlik yapar, yahut ta kaçar. 

Dançef, ne hiyanetlik yapacak, 
ne de kaçacak adama benzemiyor
du. Biçare adam uykusunda bile 
gülümsüyordu. Kim bilir ne rü
yalar görüyordu. Mustafa ile Ali 
ağa fısıldaşarak konuşurlarken ben 
de kendimden geçmiş ve uyumuş
tum. 
Sabahleyin, köpeklerin havla

malan, Mustafa ile Ali Ağanııı 

yaygaralan ile uyandım. Köpek -
ler, kulübenin dışında Dançefi gö
rünce hırlıyarak, havlıyarak üze
rine atılmışlar, birkaç yerini de 
dişlemişlerdi. Mustafa ile Ali A
ğa adamı zorla kurtarıp kulübeye 
sokmuşlardı. Dançef, çok kork • 
muştu. Kan akan baldırını uvalıya
rak: 

- Bre. dedi. Hiç bu kadar sert 
kancık görmedim. Yetişmeseler -
di beni yiyeceklerdi. Bunlar Ru
meli damızlığı mı? 

Mustafanın pişirdiği kahveyi 
Dançef ile .içiyorduk: 

Dançef, dedim. Doğru söyle: Ge
ce yolda bize tesadüf etmese idin, 
ne yapacaktın? Dağlarda dolaşa

cak değildin ya. Elbette bir yere 
gitmeyi düşünmüştün. 

- Ne vakit Kazamattan kaçmak 
için yola çıktım. düşünmedim hiç 
bir şey .. Çok dövdü kapiten beni. 

- Böyle gözü kapalı kaçılır mı 
hiç? Elbette bir yere gidecektin. 

- Şimdiye kadar kaçan Bulgar
lar hiç tutulmadı. İşitiyorduk Türk 

köylüleri Bulgarları saklıyorlar -
' mış. Ben de bir köye sığınacaktım. 

- Dançef, benimle İstanbula git 
mek ister misin? 

Başını iki tarafa salladı. İçini çe
kerek: 

- Ah, dedi. Yapsan bir ağalık 
öyle ..• 

- Ne yapardın İstanbulda? 
- Hiç, bir Bulgar vapuruna at-

lar, geçerdim Bulgaryaya. 
- Kapiten seni niçin dövdü? 
- Top yağlıyordum. Bir teneke 

yağ kaydı düştü elimden, onun i
çin ... 

Ceketini çıkardı. Gömleğini sı
yırdı. Hakikaten sağ kolunun omuza 
yakın kısmı mosmor ve parça par
ça çürük için.de idi. 

- Dançef, biliyor musun Ka • 
zancıda kaç top var! 

ma ben bilmem kaç tane .. O be -
nim iş değil. 

- Kazancıda ne' kadar asker 
var? 

- Acıelma köyiinden Umitalan 
köyiine kadar istihktimlarda iiç ta
bur piyade var. Kumandanları Pe
riklis, Nikolaidis, Mihailidic; .. Ora
dan Dimboza doğru ne kadar bil
miyorum. Sonra köylerde de var 
alt,ı tabur .. Amma bilmiyorum ku
mandanların isimlerini.. Yalnız 
biliyorum topçu kumandanlarını: 
Binbaşı Yuano ve Manolis .. Aksu 
köyünde iiç bölük piyade var. Ku· 
mandam Miralay Petridi, Aksuda 
oturuyor. Bu çok iyi adam. Topçu 
kumandanı kaymakam Makridis 
var, bu çok dayak vurur bize, Fe
na adam bu ... 

- Ya kazancıda, çayırdaki ça
dırlarda? 

- Çadırlarda hiç kimse yok, 
hepsi boştur. Kazancıya çok asker 
gelecek imiş. Amma ne kadar biz 
bilmiyoruz. 

- Yunanlı neferlerden işitmi -
yor musunuz? Söylemezler mi si
ze? 

- Yok. Ne vakit biz sorarız. Da 
yak var. Biz onlarla konuşama
yız. 

Dançef, bunlara benzP.r daha birçok 
şeyler söyledi. Fakat piyade ve top 
çu alay numaralarını bilmiyordu. 
Yalnız kendisinin dokuzuncu işçi 

böliiğünde bulunduğunu ve yiiz
başısının İstavridis olduğunu söy
liiyordu. 

Kazancı civarında bulunan top
çu ve piyade cephanesinin mikta
rını ve bulundukları yerleri söy -
lüyor ve tarır ediyordu. En mü-

• him söyledikleri yapılan hazırlık
lara ıı.ll llli. Duııııulı:ııı Rı:u.ı:ıııcıyı:ı 

bilhassa geceleri sevkiyat yaP.ıl -
ması Yunanhlann el altından cep 
heyi kuvvetlendirdiklerini göste
riyordu. fstanbulda buna dair ma
lumat olmadığına göre, bu hazır
lıkların gayet gizli tutulduğu an
laşılıyordu. İleri hareket yapılaca
ğının efrat ağzında dolaşması ve 
bizim köyliilere söylenilmesi her 
halde dikkate çarpacak bir şeydi. 
Bu ciheti de incelemeyi düşün -
düm. 

- Dançef, dedim. Aksudaki as
ker içinde de Bulgar var mı? 

- Çok .. Todorof, Dinef, İvanof, 
Kristof .. Bunlar hep İskeçeli ve be
nim hemşeri.. Benim kız kardeşim 
İvanofun madamıdır. 

- Bunlar kaçmak isterler 
mi? 

- Yolu bilseler. Hep Bulgarlar 
kaçacak. 

- lster misin, bu hemşerilerini 
kaçıralım? 

Snrıyerde de bir orta okul tesls e
dilmesine karar verilmiştir. 

Bu mektep önümüzdeki bir teşrin 
de derslere başlıyabilccektir. Mek
tebin bina ve kadrosu buna göre 
hazırlanacaktır. 

Tarih Kitaplarına ilaveler 
Liselerde okutulan tarih kitapla

rında bu tatil devresi içinde bazı de
ğişiklikler yapımtası kararlaştırıl -
mıştır. Bu değişiklikler yeni hafriya
ta ve yeni vesikalara göre yapılacak
tır. 

Ortamektep Muallimliği 
için 

Ortaokul muallimliği için açılan 

müsabaka !mtihanında yabancı dil 
imtihanının üniversitenin romeno1o
ji enstitüsünde yapılmasına karar ve 
rilmiştir. 

Lise mezunları arasından orta mek 
tep muallimi olmak istiyenler icin 
açılacak müsabaka imtiham bir ey -
lülde başlıyacak, 8 eylül akşamı so
na erecektir. 

İmtihanlar üniversitede yapılacak 
tır. 

Muallim Mektebi için 
Yeni Pansiyon 

Sokağın vaziyeti ve camiin kapan
maması için yüksek muallim okulu 
binasının iiç kat üzerine yapılma -
sına imkan kalmamıştır. İki kat bi
na da ihtiyaca kafi gelmiyeceği ci
hetle binanın yanına bir pavyon ila
ve edilmesi takarrı.ir etmiştir. * Yüksek iktisat ve ticaret mek
tebi iktisat vekaletinden alınarak Ma 
arif Vekaletine bağlanacaktır. Buna 
ait kanun layihası meclise sevkedil
miş ve Maarif encümeni tarafından 
kabul olunmuştur. Mektep, Maarife 
devredildikten sonra Ankaraya nak-
lnl 11nQ/'f'.l1.r +,,. * Üniversite edebiyat fakültesi 
talebesinden bir grup doçent Ali Ni
hadın riyasetinde yarın Edirneye gi
deceklerdir. 

----ô-

MOTEFERRIK: 

Nafıa Müs+eıarı 

Metro Hanında 

Tetkikler Yaptı 

Dün akşam üzeri Haydarpaşada 
bir deniz kazası olmuştur: 

Akaym "Moda,, vapuru köprüden 
yolcularını alarak Haydarpaşaya gel 
miş ve iskeleye yanaşmak üzere iken 
çadır yüklü bir motöre çarparak ba
tırmıştır. Motörün sahibi Hasan ve 
tayfalar denize dökülmüşler, etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılmışlar 

dır. Liman idaresi, müsademenin şek 
li ve kazanın sebebi etrafında tahki 
kata başlamıştır. 

Yeni Akay Tarifesi 
Akayın yaz tarifesi öniımüzdeki 

pazartesi günü tatbik edilecekken 22 
haziran çarşamba gününe bırakılmış 
tır. Bu ser.eki tarifeye geçen seneye 
nazaran daha fazla postalar konul -
muştur .. Yalnız Pazartesiden itiba -
ren Büyükadadan sabahları saat 8 de 
köprüye doğru bir vapur kaldırıla -
caktır. Akşamları da 18,5 ta köprü -
den kalkacak bir vapur doğru Büyü
kadaya gidecektir. 

Bundan başka Akay, yazın mehtap 
tenezzüh seferleri tertip edecektir. 
Bunlar 14, 15, 16 ve 17, temmuzda, 
12, 13, 14, 15 ağustosta ve 9, 10, 11 
eylülde gece yapılacaktır. Büyüka
dadan 21,50 ve 24 te kalkacak vapur 
lar Heybeliden 22,5 ve 24,15 te kalka 
cak ve Bostancıya gidecektir. Bostan 
cıdan da 21,45 ve 24 te kalkan vapur 
lar Heybeli ve Büyükadaya da uğrı· 
yacaktır. Tenezzüh po~alarında ince 
saz da bulundurulacaktır. 

Sis Düdü9ü Tamir 
· Ediliyor 

Yeşilköydeki sis düdüğünün geçen 
pazar günkü siste işlemediği görül
müş ve bozulduğu anlaşılmıştır. Ta 
miri bitinciye kadar işliyemiyeceği 
denizcilere bildirilmişUr. 

Yolcu Salonu insaatı MerKez rıntım nanı ue yınrrı rm-
tım hanı arasında kurulmakta olan 
yeni yolcu salonu inşaatı ilerlemekte 
dir. Binanın beton kısimlari bitiril
miştir. Duvarları örüldükten sonra 
dahili akşamın yapılmasına başlana 
caktır. İnşaat, 6 aya kadar bitirile -
cektir. 

POLiSTE: 

Konservatuvar müdürlüğü memle
ketimizdeki bütün tekke şiirlerini, 

mcvlevi aynilerini, ilahilerini, aşır ve 
naatları, ve 16 ıncı yüz yıla ait bütün 
halk şiir ve şarkılarını ve bunlardan 
başka eski devirlerin kibar klasik 
musikilerini toplatmıya karar ver -
miştir. 

Bu işlerle uğraşmak üzere müte
hassıslardan mürekkep iki komis -
yon kurulmuştur. Komisyonlardan 
bir tanesi dün işe başlamıştır. 

Toplanacak şeylerin hepsi bakır ve 
krom üzerine iki bin yıl dayanabile
cek şekilde plaka geçirilecektir. 

Vali Bugün Atinaya 
Gidiyor 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Üstündağ, Atina payitaht nazırı Foç 
yasın daveti üzerine bu sabah saat 
10 da limanımızdan kalkacak olan 
Adriyatika Foskaro vapurile Pireye 
hareket edecektir. 

Vali, perşembe günü şehrimize dö 
necektir. Yalnız, kendisine refakat 
edecek olan iktisat müdürü Asım Sü 
reyya Atinadan Belgrada, oradan 
Sofyaya geçerek tetkiklerine devam 
edecektir. 

Yeni Planın Tafsilat 
Proiesi 

İmar planının tatbik şekillerini en 
ince teferrüatına kadar gösteren taf
silat projesinin ancak gelecek yılın 
eylül başına doğru tamamlanabilece
ği anlaşılmıştır. O zamana kadar 
mevzii projelerin tatbiki, meydanla
rın açılması gibi işlere başlanacak ve 
bunlar tamamlanacaktır. 

Yeni Köprüden Tramvay 
Geçmlyecek 

Gazi köprüsünden tramvay geçiri 
leceği haberi doğru değildir. Yalnız 
1'1'-1•• ,.T-1-~1 ... j,.J !----"'· .:J--·t...6- -..J--
firmanın kabul eylediği şartnameye 
göre köprüye ray döşemesini istemiş 
tir. Köprü tam olarak tesellüm edi
lecek, sonradan bu raylar kaldırıla
~aktır. 

Belediyenin lıleteceği 
Otobüsler 

Valiliklere Tamim 
Ankara, 16 (TAN muhabirinden)

Vilayet büdcelerinden bazılarında bi
na, arazi ve iktısadi buhran vergile
rile diğer varidat kalemlerinde iktısa 
di vaziyetteki inkişaf ileri siiriilerek 
muhammen varidatın kabulli üzerin· 
de ısrar edilmekte olduğu anlaşılmış 
İçbakan \'e C. H. P. Genel Sekreteri 
bu hasusta valiliklere mühim bir ta· 
mim yapmıştır. Bu tamimde biidce 
muhammenatının tahsilatın seyrine 
göre tanzim edilmesi ve muhammen 
varidatın merkezce muhakkak kabu
lü üzerinde, ısrar edilmemesi bildiril
mektedir. 

Varidatta Artı§ 
Kaydediliyor! 

Ankara, 16 (TAN muhabirinden)-
1937 finans yılı, Mayıs 1938 sonunda 
bitmiş ve Mayıs 1938 sonunda de\'let 
varidatından elde edilen hasılat 262 
milyon 779 bin 714 lirayı bulmuştur. 
Bunun 248.672.075 lirası 1937 finans 
yılı tahakkuklarından ve 14.107.639 
lirası da geçmiş finans yıllarına aid 
tahakkuk bakiyelerinden tahsil edil
mi§tir. 1936 finans yılının ayni ayın· 
da "Mayıs 1937'' devlet varidatından 
elde edilen hasılat bu yıl biidccsine 
dahil olup 1937 hüdcesine dahil olını· 
yan devlet ve hususi ormanlar hası
latı hariç olmak iizere 238.987 .925 li· 
ra idi. Her iki finans yılında umuıni 
büdcede varidat arasında gözükmi· 
yen teherrüat ta nazarı dikkate alın· 
mak üzere 1936 finans yılının 1937 
finans yılına göre hakiki tahsilat faz· 
lası 25.153.234 liraya baliğ olmakta· 
dır. Yalnız Mayıs 1938 ayı içinde ya· 
pılan tahsilat 23.152.506 liradır. Ni· 
san 1938 sonunda 1937 finans yılının 
1936 yılına göre 11 raylık tahsilat faz-:.·___.-.,.. 

;nikd'alJ?.? H"sJirtTn81t'2h~~ .m ı· 
raya yüksel~iş bulugduğuna g&,ı:c :ral 
nız mayıs 1938 ayının mayıs 1937 ~·.c 
nazaran tahsilat fazlası 1.639.407 lı· 
radır. Devlet tahsilatı yalnız bu yıl 
değil, daha evvelki yıllarda da bir 
evvelki yıllara nazaran artmaktadır· 

Belediye reisi, otobüs işletmek ü
zere milli bankalardan birisinden 500 

Bir Amele 
Çöken Toprağın 
Altında Kaldı 

bin lira ödünç alma işine ait müza -
kereleri bitirmiştir. 400 bin lira ile 
otobüs alınacak, 100 bin lira ile ga -
rajlar kurulacaktır. 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunan Nafia Vekaleti müsteşarı Arü, 
dün, eski elektrik şirketinin merkezi 
olan Metro hanına giderek kontrol 
ve tesellüm heyetile temas etmiş, iza 
hat almıştır. 

Metro hanının methalinde ziya -
retçilere, aradıkları servislerin han
gi katlarda bulunduğunu işaret eden 
ı!'ıklı levhalar vardır. Müsteşar, bu 
" levhalardaki eski şirkete ait yazıla-

* Belediye, nakil vasıtalannın u
zaktan iyice görebilmelerini temin i
çin şehir dışındaki ağaçların gövde
lerini boyatmıya başlamıştır. 
* İstanbul belediyesi tarafından 

ihdas edilen aile fişleri usulünü An
karadan sonra İzmirde kabul etmiştir 
İzmire icap eden malumat ve nümu
neler buradan gönderilmiştir. 

Tepebaşında Bostanbaşı caddesin
de 9 numaralı Mançopulo isminde bi 
rine ait evin bahçesinde 3 metre derin 
liğinde bir duvar dibini kazmakta o
lan Osep isminde bir amele, üzerine 
yıkılan toprak altında kalmıştır. Hadi 
seden hemen haberdar olan zabıta ViLAYETTE: 
memurları itfaiyenin de yardımile 

Bilhassa son yıijarda bu arıışlar mün 
hasıran memlekette ekonomik ha~·a· 
tın gittikçe inkişaf etmesinden ve de" 
let varidat membalarının da bu inki· 
şafı takip eylemesinden ileri gelmek· 
tedir. Tabsillt yalnız geçen finans yı· 
lına göre detil, ayni zamanda bUdce 
tahminlerine göre de bir f adalık ar
zetmektedir. 1937 finans :vılı bUdce· 
sinde devlet varidatı 231 milyon lir• 
olarak tahmin edilmi§ti. Finans yılı· 
nın sonunda devlet tahsilat mikdatl 
teberrüat hariç olmak üzere 259 :nıil· 
yon 2855 bin 441 liraya baliğ otdıı· 
tuna göre muhammenata nazaran talı 
silat fazlası 28 milyon lirayı geçıne1'· 
tedir. Tahsilat fazlalıkları devlet "•· 
ridatının bütün nevilerinde biribirle
rine yakın nisbetlerde dağılmaktadıt• 
Devlet varidatının bu artışı, yurd e1'

0 

rın yeni vaziyete uyacak şekilde de
şiğtirilmesini emretmiştir. Bu iş, bir 
kaç gün içinde yapılacaktır. 

Osebi toprak altından kurtarmışlar - Fazla Tahsil 
dır. Zabıta ruhsat almadan duvar yap • 

Edilen 

- Ben blliyorum ne kadar var
sa ... Bak dinle: Bir numaralı Ka
zematta dört yedi buçukluk. İki on 
beşlik top. Bunlar Kazancıda me
şelikler içinde .. İki numaralı Kaze 
matta, dört yedi buçukluk, üç on 
beşlik top. Bunlar Kazancıda Çam 
lıklarda. Üç numaralı,Kazemat (Ü
mitalan) köyünün üstünde ... Bura
da iki yedi buçukluk ve üç on beş
lik top .. Hepsi yaptı on sekiz top. 
Başka yok. 

~D .. k .. Y v un u agmurun Dolmbahçedeki 
Şirketi 

Gaz 
tıran Mançopulo hakkında tahkikata Bina, Arazi 
başlamıştır. 

Vergileri 
nomisinin inkişafını ve ona muvazi "" 
larak halkın tediye kabiliyetinin artı· 

Dalgalar Sandah Batırdı şını ııöstermektedir. Halktn elinde makbuz bulunma -

ması dolayısile bazı yerlerde bakaya •------------J 
bina ve arazi vergilerinin tahakkuk l TAKViM ve HAVA 
miktarından fazla olarak tahsil edil • ~ 

Dimboz köyüne doğru uzanan 
Kazematlarda yok mu? 

Yaptığı Tahribat Yeni şehir planına göre Dolma • 
bahçe gaz şirketi, Dolmabahçeden 
kaldırılacak, Şişli dışında asri me -
zarhğın biraz ilerisindeki Levent çift 
liğinde tesis edilecektir. 

Galatada oturan Sefer isminde bir 
kayıkçı, dün saat 10 da su iskelesin
den yüklediği demir boruları Hay
darpapya götürürken Beşiktaş açık
larında sandalı dalgaya tutulmuş ve 
batmı§tır. Sefer, kurtanlmıştır. 

diği görülmüştür. Bu hal bir.çok şi- ._ _________ _.._. 

kayetlere sebebiyet verdiğinden Da- 17 Haziran 1938 
hiliye Vekileti dün viltyete bir ta - C U M A 

- Orada çok var. Amma ben 
görmedim onları... Sonra Kazan
cıda başka büyük ve yeni toplar 
var. Beş tane on beşlik .. Bunlar Ka
zematta değil, dört tanesi Ümita
lan köyünün üstündeki dağın etek
lerinde, bir tanesi de Maşatalan 

köyünün ilerisinde... Bunlar için 
biiyük kazematlar yaptık. İşittik 
bu toplar İngilizlerden gE:lmiş. Da
ha de gelecek beş tane. Onlar şim
di Bursada imiş .. 

Dün öğleden sonra hava birdenbi
re kararmış ve şiddetli bir yağmur 
başlıyarak üç saat kadar ayni hızla 
devam etmiştir. Saat 4 de doğru şid 
detli gök gürültüleri arasında şeb _ 
rin bazı yerlerine yıldırımlar da düş 
müştür. Bu arada Taşkışla civarında 
bir binaya yıldırım isabet etmiş ve 
bu yüzden yangın çıkmıştır. ltfaiye, 

ateşi, sirayetine meydan vermeden 
söndürmiiştür. 

Sürekli yağmur yüzünden Kasım
paşa, Tophane ve Aksaray semtle -
rinde bazı evleri su basmıştır. Şeh

rin bir kaç yerinde telefon hatları 

bozulmuştur. 

SerCJİ Sarayı için Bina 
Daimi sergi binası için tetkikler 

devam ediyor. Satış bedeli üzerinde 
anlaşma has1\ olursa saray, Maçkada 
kurulacaktır. Sergi binnsmı lktısat 
Vekfıleti satın alacak, lazımgelen ta
dilatı yapacaktır. * Dilencilerin çoğaldığı görülm\iş 
tiir. Dün 28 dilenci tutlarak memle
ketlerine gönderilmişlerdir. * Japonya büyük elçiliği kançi
ları B. Okohira eşile birlikle diin 
şehrimize gelmiştir. Bay ve Bayan 
Okohira, bir kaç günlük tatillerini 
Istanbulda geçireceklerdir. 

Yaramaz Çocuk 
Yaralandı 

Ortaköyde Cavit ağa mahallesın -
de oturan Yunusun 13 yaşındaki oğ 
lu Sntılmış. dut ağacına çıkarken da
lın kır1lması yüziinden yere dlışmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
Satılmış, Şişli çocuk hastanesine kal 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. * Vatman Osmanın idaresindeki 
tramvay ile Robcrin idaresindekı 

2827 numaralı otomobil Karaköyde 
çarpışrnışlardır. Her ikiside hasara 
uğramı§tır. 

mim göndermiş, bakayanın tahsilin
de hiç bir şekilde şikayete meydan ve 
rilmemesini bildirmiştir. * Tunceli vali muavinliğine ta -
yin edilen Kütahya valisi Sedat E
rim ile Kütahya valiliğine tayin e· 
dilen posta ve telgraf umum müdü
rü Nazif diin şehrimize gelmişlerdir. 
Her iki vali yakında vazifelerine gi
deceklerdir. * Siirt vilayetine bağlı olarak ye
niden Baykan ve Kozluk, Isparta vi
liyetine bağlı olarak ta Sütçüler a
dıyle üç kaza daha kurulduğu vil! -
yetlere bildirilmiştir. 

8 mcı ay 
Arabi: 1357 

Reblüldhır: 17 

Gün: 30 

Gfineş: 4.08 - Öğle: 
İkindi: lG.15 - Akşam: 
Yatsı : 21.46 - 1ms~k: 

Hızır: 4S 
Rumi ı3M 
Haı.lrnn: J4.. 

ı2.14 
19. 12 

2.oe 

YURIT A HAVA V AZ1YE1!11 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundıınl<"'' 

ırrıı • nan malumata göre hava yurdun t>ı.I' 
Kocaeli, Karadenlzln garp kıyılarınd~tl ~e 
lutlu ve mevzU ynğ15lı, orta Anad~ıııtl•" 
Egenin şimal tarafında kısmen b gtırl' 
diler yerlerde açık geçmiş, rüzg!ırtar ef\ıı· 
bölielerinde ıarbt, diğer bölgelerde ;19rııı 
bl latikametten, Karadenizln garp 10· yer' 
da, Adalardenlz!nde kuvvetlice. diğer 

- Başka? 

- Yok ba~ka.. Ha unuttum .. 

Kırk makineli tüfek var. Çamlık
larda saklı... Bunlar sandıklarla 
geldi. Biz hep çıkardık, yağladık 
bunları ... 

- Kazematlarda makineli tü
fek yok mu? 

- Yok olur mu? Var çok am-

Dünkü yağmur, bir müddettenberi 
devam eden kuraklık tehlikesini de 

ortadan kaldırmıtır. Sebze bahçele • 

rile, fidanlıklar ve yazlık ekinler yağ 
murdan faydalanmıştır. Bazı yerler

de sert yağış olduğu halde ekinlerin 

yatmadığı anlaşılmaktadır. 

* Dün şehrimize gelen Maliye Ve 
kili Fuat Ağralı pazar ıünü akşamı 
Ankarayı dönecektir. * Esnafın yıllık muayene müd • 
deti bu ayın otuzunda bitecektir. Ha 
ziran içinde muayenl!sini yaptırmı .
yanlardan para cezası alınacaktır. * Rumanyanın Ankara 1efarett , 

atqemiliteri albay Pevdoresko yeni 
memuriyetirıe gitmek üzere şehrimi
ze ıelmiftir. Albay, dün Fransa ata
temiliteri tarafından Parkotelde şere 
fine verilen ziyafette bulunmuş ve 
diğer sefaretler ataşemilitlerine tak
dim edilmlftlr. 

Meksika Sefiri Aynllyor 
Meksikanın Ankara sefiri hük1lme 

ti tarafmdan Lizbon maslahatlfizar -
lığına tayin edilmiş oldujundan dün 
Ankaradan şehrimize gelmtftlr. Ek -
selana Monesterio, salı günü Lizbo
na hareket edecektir. 

lerde orta kuvvette esmiştir. kllPııl' 
txin tstanbulda hava ekseriyetle ·ıcıııııct 

ve yaiışlı geçmiıı, rüzgAr şimı:ıll ls~ıır. s~· 
ten saniyede 6-9 metre hızla esmiş ıol· 
at 14 te hava tazyiki 753.3 mmıne~~eete 
Suhunet en yüksek güneşte 62.4, g dC(lll 
2tUI, ve en dUııUk, 15,'1 santigrat ll•Y 
mitt.lr. 
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l]usüN_I 
Avusturyanın Borçları 
Yazan: Omer Rıza DOCRUL •• :: ••• ···•••••••••••••••...._ 

Eski A\'tlsturyamn borçlanın ga
ranti eden dokuz de\•letten sekizi 
l.ondrada yaptıklan bir toplantıdan 
~0nra Almanya hükumetini, borç fa
tılerini vermemek yüzünden protesto 
etmeyi kararlaştırmışlardır. Mesele 
l11giJtere Avam Kamarasında da gö
tiişülıniiş, ve İngiltere hükumetinin 
~Ünıessillcri, Almanya tarafından fa
l!ler verilmediği takdirde, faizlerin 
~İring hesaplarından alınacağını an
lattıkları için Almanya vaziyet ile 
•llkadar olmak mecburiyetini hisset
ltıiştir. İngilterenin bu imkanı .bulma
lı Alnıanyaya olan ithalatı, Alman
l'anın ithalatından çok fazladır. İngil 
terenin elinde bu imkanın bulunma
gı, Alman mahaEilini hadise ile meş
tuı olmaya ve vaziyetlerini müdafa-
11Ya sevkctmiştir. 
Alınanlara göre A vusturyanın bir 

iakun siyasi borçlar almasının hik
llıeti Almanya ile birleşmemesi idi. A 
"1ısturya 1918 den başlıyarak Alman
ta ile birleşmiş olsaydı, böyle birta
~ bor~lar, ihtiyaçlar hissetmez ve 

lngilizlerin Türkiyeye 
, Vereceği Krediler 

Londra, 16 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor. Avam Kamarası, her 
cepheden enternasyonal ticaret 
meselelerini müzakereye başla
mıştır. Ticaret Nazırı B. Stan
bey, söz alarak Cenubu Şarki Av 
rupası hakkında şunları söyle
miştir: 

"Türkiyeye verilecek krediler f 
hakkındaki kanun projesinin ya 
kında Avam Kamarasında müza
kere edileceği keyfiyeti, İngiliz 
hükumetinin, Cenubu Şarki Av
rupasında ,İngiliz ticareti ile ala
kadar olmaktan fera1:at ettiği 
hakkındaki şayiaların ve düşün
celerin katiycn doğru olmadığını 
isbat etmektedir. 

Hükumet, bu mıntakada tica
reti mümkün ve kabil olduğu ka 

· dar inkişaf ettirmeyi pekçok ar
zu eylemektedir." 

lırünkü vaziyet te hasıl olmazdı. 
~tçlar siyasi mahiyette olduğu için 
.\ırbanya bunları tanımak fikrinde 
~ğildir. Sonra bu borçlan klering _. •••• • ••••••••••• •••••• •• 

''"e kan,tırmak ta doğru olamaz. Nazırlar.Meclisi 
İhtimal ki İngilterenin aldığı vui-

>et, ıneselenin yeniden konuşulması- s ••d f Al l 
~ \'e bir tesviye suretine bağlanma- u e man ar 
~~·saik olur. /şini GörÜşf Ü ~tinin taluimi maeleai! 

ı Prag, 16 (A.A.) - Resmi bir teb-llgiltere hükfimeti hesabına Filis-
~ liğde, nazırların milliyetlerin ihti -taksim projesini tetkik ile meş-
bı.t yacatı hesaba katılmak suretile bazı olan heyet, mesaisine devam e· 
Ct idari meselelerin münakaşa ve mü -tken, vaktile Hindistanın Bingal 
h. zakeresi için bir toplantı yapmış ol-"Q[esindeki tcthiş hareketlerini baı1tır 
"ıa1t dukları beyan edilmektedir. Nazır-
L hususunda gösterdiği yararlık- lar meclisi, B. Hodzanın salı günü B. 
~la şöhret kazanan \'e hatti kendisi 
~ · Henlay'in nıurahhasları ile yapmış ,. ilı:in~i Lavrens ünvanı verilen Sir 
{e olduğu mülakat hakkında verdiği i-~ tart ta Filistinden İngiltereye git- zahati dinlemiştir. 
~.~it üzere hareket etti. İngiliz kay-
"-] B. Bonne'nin görüpneleri 1- arı tarafından verilen maluma- Paris, 16 (A.A.) - B. Bone'nin In 

tore Sir Tegrat planlarını hazırla-
~- k · giliz ve Alman sefirleri ile yapmı~ t~ \'e Filistindeki tethiş hare etin.ın 
"°1 olduğu görüşmelerin mevzuunu, Av "ıtlinü ~rnıak için ahnacak tedbır-
• eti_ tavsiye etmiştir. Filistııı hi,ku- :Upanın vaziyeti ve bilhassa Çekos-

.... ~--- -- ·-·-·- """''-'-'rt. 'OV oır •,, - ---- - u• ~'-)'"'"' Cl;"LUllyUl . 

~t kısa bir zaman tatbikata ne-

Avusturya Borçları 
Berlin, 16 (Hususi) - Doktor 

Şahtın yerini alan doktor Funk bu
gün Avusturya borçları meselesi hak 

ispanya Sahillerine Abluka 

Hareket, Fransanın Çember 
içine Alınmasigle Bir.Sagılıgor 

Bütün Dünya, 
Bombardımanını 

Sivil Halkın 
~ 

Nefretle Anıyor 
Londra, 16 (Husustl - ispanyadan cıelen en son ha· 

berlere 9öre Cümhuriyet hükOmeti de Kastellonun suku: 
tunu kabul etmektedir. Frankistler ıehrin cenubuna docı 
ru altı mil ilerlemiılerdir. Asier Cümhuriyetçilerin 300 
inaktul ve bin esir bıraktıklarını söylüyorlar. .. .. 

Şimalde "kaybolan fırka, namiyle anll~n .cumhu~ıy~t 
Fırkasına mensup (6000) asker Fransaya lltıca etmııtır. 
Bu fırkadan 9eride kalanlar Frankistlere mukavemete 
devam ediyorlar. 

1 Üç Büyük Devletin 
Çine lstikrazlarda 

Bulunacağı Bildiriliyor 
Hongkong'dan Daily Express ga

zetesine bildiriliyor: 

Bugün Valansiyaya yapılan tayya
re hücumları sırasında iki İngiliz va
puru bombalanmıştır. Bombalarıan 

iki Fransız vapuru da batmıştır. Bir ı. 

İngiliz bahriyelisi ölmüştür. İngiliz 
gemilerinden birinde yangın çıkmış 

Emin bir membadan öğrendiğimi -
ze göre Çin, üç büyük devletin mü • 
zaheretini kazandığını gösteren bü • 
yük diplomatik zaferi bu hafta için
de ilan edecektir. Bu üç devlet ln -

•• • • • • •• • • ••.• • • • • • • • • • • •• • • •, giltere, Fransa ve Rusyadır. 

Avusturya Nazi 

Partisinde ihtilaf 

ı Fransada hazırlanan bir anlaşma 
· bu hafta içinde imzalanacaktır. Bu 

anlaşma ile Çin Fransadan silah ala
•' bilecek, hava mütehassıslarile aske

sada bahriyeliler tarafından kurtarıl Londra, 16 (Hususi) - Her Bit .: 

mıştır. lerin bu akşam Viyanaya gidece- .~ 
Sivillerin bombardımanı ği bildirilmektedir. Anlaşılan ı. 

İspanyadaki sivillerin bombardı - . Her Bitler, Avusturya Nazi Par- · 
manı bugün Avam Kamarasında mev tisinde başgösteren ihtilafları tes 
zuubahsolmuş amele mebusu Hender : viye ile meşgul olacaktır. 

son Amerika gibi harbi insanileş - _... • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
tirmek için İngilterenin de hazır olup 
olmadığını ve zabıta işleri için halkı 
tayyare ile bombardıman etmekten 
vaz geçip gcçmiyeceğini sormuş -
tur. 

Mistt-r Çmhcrlnyn \'erdiği ceva 
hında harbi insanileştirmek için ht"r 
teşebbüse hazır olduğunu 11öylenıiş 

ve Hindistanın hudut vilayetinde 
sivillerin İngiliz tayyardcri tara
fından bombardıman edilmedik • 
lerini, sivillerin tahlivesinden ._on 
ra köylerin t'eza olarak liombard1-
man edildiğini, köylülerin kolny

hkla başka yerlere iltica ettiklf'ri
ni söylemi tir. 

Amerika tedbirler alıyor 

ta olan insanlığa yakışmaz bombar -
dımanları takbih etmiş ve demiştir 
ki: 

"Ispanyada devam etmekte olan 
muharebe hususunda bizden evvelki 
hükumetlerin doktrinine ve icraatı -
na sadıkız. Ademi müdahale siynse
tine de sadıkız. Fakat bu siyasetin, 
bütün beynelmilel anlaşmalar gibi, 
ihlas esasına müstenit, mütekabil ol
ması ve ayni zamanda tatbik edilme-
.. ı ı ... cıp t:llı:ı .,, 

ri mütehassıslardan istifade edecek 
ve Fransa Hind'çlnisinden cenubi Çi 
ne demiryolunun uzatılması için ma
li yardım görecektir. 

Ingilteredeki Çin sefirinin yaptı
ğı miizakereler neticesinde Lord Ha 
lifaks Çine 10,000.000 lngiliz Zira.~ı 

borç verilmesinin kabine tarafından 
kararlaştınldığını bildirmi§tir. 

Çinlilerin üçüncü bir diplomatik 
muvaffakıyeti Rusyadan tayyare, 
tank, top, miihimmat t:e motör tP. -
min etmeleridir. Rusyadan gönrieri • 
lerek tayyareler arasında 400 ha1·p 
ııe 100 bombardıman tayyaresi bu -
lunacaktır. 

I 

Sannehrin tuğyanı 

et etmrıt üzere gen ltfiieC:ektir .• 
'l.ondra gazeteleri tarafından veri
\~ llıalfimata göre Sir Tegrat'm tat 
._ ~t tavsiye ettiii plan Filistini A
~·11 alenıinden tecrit etmek ve bunun 
~ •ıı li'ilistinin etrafında telden bir du 
~t ?rnıektir. Bu sayede Filistinc A
lı 11 

•lerninden silah ve çeteci kaçırıla 
~ "c Filistindeki zabit ve jandar
~ih..~uvvetlcri vaziyete hakim olur. 
lıı.."'4llt(i Filistin avuç içi kadar bir 
~lekettir ve nüfusu 1,400,000 den 

Amerikada sivillerin bombardı -
kında beyanatta bulunmuş ve Al - manı ale_yhinde ayan azası Pitman 
manyanın Avusturyaya verilen si - tarafından verilen takrir kabul olun 
yasi borçlardan mesut olmadığını, 

ispanya sahillerinin ablulıtuı 
Bayan Tabui, Övr gazetesinde dün, 

akşam Londra ve Romada intişar e
den ve İtalyanların İspanyol sahille
rine bahri abluka tatbik edeceklerini 

bildiren haberlerden bahsederek di
yor ki: 

Nevyork , 16 (Hususi) - Uzak Şark 
tan gelen haberlere göre Sarı nehrin 
taşması devam etmektedir. Tuğyanın 
kapladığı saha yüz mili geçmiştir. Şid 
detli yağmurların yağmakta de,•am 
etmesi ise vaziyetin vahametini büs 
bütün arttırmaktadır. Tokyo, bu va
hametin önüne geçemiyeceğini !\anı
yor ve yağmurlar dinmezse bir şey 
yapılamiyacağını ilave ediyor. Çinli· 
ler de, Japonlar da vaziyeti kurtar -
mak için çalışıyorlar. J 

"tttr. 
~~!aşılan Filistin hükfuneti bu pli
~ 1ltii1 tatbika başlamış ve herşey
~e\"Vel Suriye - Filistin hududu 
~t~llde bu seddi vücude getirmiştir. 
\ Ç gün evvel Avam Kamarasında 
-~ \t bulan beyanattan anlaşıldığına 
~e Suriye ile Fransa arasında örü
'f~tı telden dunrın inşaatı birkaç 
' sonra nihayet bulacak ve o za
'htı hudut kati bir nezaret altına 
~ 11 olacaktır. ·~--p· 

~~ili duvann diğer Suriye hududu 
'~~nıil olunup olunmayacağı he 
~~-~ili değildir. Fakat Suriye hudu 
' bu şekilde kati kontrol albna 
'~ının çok Jyi neticeler vermesi 
~tadır. 

~~Clızam Bir Tayyare . 
~ıı1>tıorJc, 16 (Husmi) - Dnug!as 
~ ~e kumpanyasının Amerika or
~lııl eacıbına, Atlas Okyanusıı yol· 
~ 1.Q.ıı"" Yapan Boing Clipper admda
ı. ll11ıı ll<ıreden daha çok büyük bir 
·ıç.be,.>"etli gizlice yapmakta olduğu 
~i~ <ılıntnl§tır. Dört gün evvel A
tıııı iltıQ ~~hriyesi böyle bir tayyare
Oq~ 1. lı ıçin tahsis olan 200,000 In-
~ı ~~:~nın iki misline çıkanlma
"fJe ıı ~ dı, Daha sonra yapılmakta o
l l'bcı,::1. dretnotun un motörleri ve 
'loıli~ t' hariç olmak üzere 48,000 

':ı ~i,. -1.f.r~tna mal olduğu anlaşıldı. 
~ lhtteti '?ıral Cook yeni tayyarenin 
.. ~ittir ~ın Çok yü~ek olacağını söy 

""~u~ 
~kaı'ın Katili idama 

~ ~illtı. ahkGm Oldu 

muş ve alınacak tedbirlerin tesbiti i
çin takrir hariciy encümenine göıı
drilmiştir. Azadan biri Japonya ile 
siyasi münasebctlrin kesilmesini tek 
lif etmişse de bu teklü reddedilmiş
tir. 

bu borçların anşlusa mani olmak i
çin verildiğini, ve ticari borçlarla 
kıyas edilcmiyeceğini ve Almanya 
nın bu ticari borçları kabul ettiğini 
söylemiştir. Funk daha sonra tazyik 
tedbirlerinin kabul edilemiyeceği.ni 
söyliyerek .bu gibi tedbi'1erin müna- Daladyenin nutku 
sebetleri bozacağını anlatmıştır. Al- Paris, 16 (A.A.) - Radikal sos-
man gazeteleri de Funk'un beyana- yalist fırkası icra komitesinin vakit 
tını teyit ediyor ve Avusturyaya ve- vakit aktettiği içtimaların sonuncu • 
rilen paraların hep siyasi mahiyet- sunda harici siyasetten bahseden B. 
te olduğunu anlatıyor. Daladye, İspanya ve Çinde yapılmak 

"Bu hal ve t~panyol cümhuriyet
çilerinin ellerindeki sahillerin ab
lukası, Fransanın bir çember içine 
alınmasına muadildir." 
Şu halde kıymetli ve fakat mah

dut olan Fransız - İngiliz anlaşması
nın bir intihara muadil bulunan bir 
siyasetin feci netayicini telafi edebi
leceği iddiasına hangi Fransız ve ev
leviyetle hangi Fransız hükumeti se
habet edebilir? Fransanın doktrinini 
bize bildirmek B. Bone'nin vazüesi
dir." 

Almanyanın Gizli Polisi . , 

Çinlilerin muvallakıyeti 
Hankcu, 16 (A.A.) - Santral Ni

yuz Çin Ajansı, resmi bir tebliğ neş
retmiştir. Bu tebliğde, Çin kıtaatı -
nın şiyenşiyankeu'yu istirdad etmiş 
olduklan bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Şenliu'ya taarruz 

eden iki Japon fırkası da hezimete 
uğratılmıştır. Düşman, aralarında 
yüksek rütbeli birkaç ta subay olmak 
üzere muharebe meydanında üç bin 
ölü bırakmıştır. 

Son 14 Aylık Harici Propaganda Masrafı; 30 Milyon lngiliz Lirasıdır 
Fransada ve bilhassa Pariste idare 
olunan Alman propagandası, ken
dine göre bir şaheser sayılabilir. 
Bu propaganda göze görünmez, fa. 
kat çok mükemmel teşkilata bağla. 
dır. Ve Almanyaya çok pahalıya 
mal olmaktadır. En salihiyetli kay 
naklara göre Almanya son 14 ay 
zarfında, hariçte yaptığı propagan
da için 30 milyon İngiliz lirası sar 
fetmiştir. "'Bilan parası" adını ta-
şıyan propaganda masraflarından, 

gazeteleri ve ~ahı1iyetlcri ~atın al

mak için 120 milyon mark sarfo. 
lunmaktadır. Alman gizli zabıtası
nin propaganda masrafı 20 milyo
na varıyor, Rayhverh ile amele cep 
hesinden her biri sekiz milyon 
mark ve mmleket dışındaki Alman 
lar teşkilatı 50 milyon markı pro
pagandaya tahsis ediyor. 

Fransa zabıta!ıl bu son teşkilatın 

manlar teşkilatı" nın 20 şubesi bu

lunmaktadır. Ve bunlardan her bi 

rinin bir kasadan, bir matbuat şefi, 

bir propaganda şefi, ve Alman giz

li zabıtasına mensup bir şefi var
dır. 

Fran~ada yaşayan bütün Alman

lar, bu teşkilata dahildirler ve bun 

ların hPpsi de, gördüklerini, işittik 
lerini bildirmeye mecburdurlar. 
Gizli :rabıta şefi de bu raporlara ı:ö 
re bunlara talimat verir. Almanla
rın her biri bu dairelere müracaat 
ederek, kendisine verilen her işi 
yapacağına yemin etmek mecburi
yetindedir. Reddedenler, derhal iş
lerinden atılırlar. Bu suretle Al
manlar, istekleri hilafına casus
luk işine sevkolunmaktadırlar. 

linde bir Halk Cephesi milessesi a~ 

mak isterlerse nasıl karşılanırlar? 
M. Paul Boncour HarİcİJe Ne

zaretinde kalmı~ olsaydı "'diplo
matik barikat" adını taşıyan bir tc 
şekkül vUcude getirecekti. Buraya 
mensup olanların vazifeleri salon
lara, ~3ylara, resmi kabullere de
vam ederek Alman propagandacı
ları takip etmekti. 

Almanlar, son günlerde propa
gandacılardan aldıklan raporlar i
çin Vilhelmstras'da yeni bir daire 
vücudc getirmişler \'e ona "Psiko
loji laboratuvarı" adını \'ermi~ler
dir. 

Burada Fransız ve İngiliz efkarı 
umumiyesinde hasıl olan her aksü 
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;ilflCK 
Cimri ve Hasut 

Yazan: B. FELEK 
Hasisl bir iyi tarif edene rastgel· 

medim. Nice hasis denilen adamla· 
nn, yerinde cömertlik gösterdiğini 
ve cömert şöhretli nice kimselerin ba· 
zan son derece cimrileştiğini gördük 
çe bu kusur veya meziyetin tam tari
fi yapılamamasına hak vermekte • 
yim. 

Gerçi malı ''e parayı çok sevene 
hasis deriz. Halbuki • Allah selamet 
versin - Doktor Celal Muhtar üstadı
mız'ın dediği gibi parayı sevmiyen 
var mıdır? 
Şu halde para sevmeyi hasis1ik sa· 

yarsak asıl hasisleri samimi adamlar 
ve geri kalanları da gizli hasisler di· 
Ye tasnif etmeliyiz. 

Bana sorarsanız, hasis başkasının 
1 

faydalanmasını istemiyen adamdır. 
Bunlar ikiye ayrılabilir: 

Bir kısmı bu faydanın kendi elile 
olmasını istenıiyenlerdir. Yani elile 
paraca ve malca ahara fayda vermek 
istemiyene hasis diyebiliriz. 

Ben bunları ehven şer sayarım; 

Çünkü zararları ancak kendilerinin 
başkalttnna yapabilecekleri yardıma 
inhisar eder; ferdidir ve mevziidir. 
Bunların çoğu huylarının icabı hila
fına züiürt olmasalar bile pek gani 
kimseler de olmadığı için zararları 
ehvenleşir. 

Lakin ikinci kısmı yalnız kendi yar 
dımını esirgememekle kalmaz. Baş 
kalarınrn başkalarına yardım etmesi. 
ni de istemez. 

İşte bunlar hasislerin kötüleridir: 
Kerem bir ali haslet ise bu anlat 

tığım çeşit hasislik onun tabantabana 
zıddı olan kuruyası bir huydur. Çiin 
kü bu hasisin zararı yalnız kendi ha 
reketine miinhasır kalmaz, başkala
rının keremine de elinden geldiği ka
dar mani olur. E\'lere şenlik, dostlar 
başından irak. 

Ya bundan da beteri olduğunu söy 
lersem ne yaparsınız? 

Hasis başkasının maddi faydalan. 
masını kıskanır. l\fane\•i faydalan, 
mesela birinin başkasını sevmesini, 
bir teve«.'cühe nail olmasını, bağı~1atı 
masını, himaye «Örmesini çekemi -
yenlere ne diyelim? Bu zümre öte .. 
kilerden de beterdirler. Bunlara ha
sut derler. 

Bence hasut, cimrinin çok altında 
dır. 

A tatürkle Kral 

Jori Arasında 
Ankara, 16 (A.A.)- İngiltere Kra

lının doğumu yıldönümü münasebe 
tile Reisicümhur Atatürk ile Majeste 
altıncı Jorj arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Majeste Altıncı Jorj 

LONDRA 
Majestelerinin doğumu yıldönümü 

münasebetile en hararetli tebriklerim 
le şahsi saadetleri ve Britanya İmpa
ratorluğunun refahı hakkındaki en 
samimi temennilerimi kabul etmele 
rini rica eylerim. 

K.ATATÜRK 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Doğumumun yıldönümü münasebe 

tile göndermiş olduğunuz samimi teb 
rikleri havi telgraflarını büyük bir 
memnuniyetle aldım. Bilmukabele 
samimi surette en kalbi temennileri
mi bildiririm. 

Kral - fmpaıator 
JORJ 

isyan Üstüne isyan 
San Antonyo, ( A.A.) - Meksika

nın muhtelif noktalarındaki yeni kar 
gaşalıkZar, Ccdillo hareketine mü -
masil bir ihtiltil hareketinin doğmak 
üzere olduğunu teyit etmektedir. Bil 
hassa V cra • Kruz hiikumcti dahilin
de federal ordunun ma<l§Zarını tedi • 
yeye mahsus parayı nakletmekte o -
lan kamyonlar, taarruza uğramış ve 
bu kamyonlara refakat eden asker -
ler öldürülmii.§tii.r. 

-.... 
1
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' - ıtı,~e Öldüren şoför Ma~ Cal ida 
~" )'eli 6.rn edilmiştir. İdam hükmü 

hit 0111"e tetirileceği tarih henüz 
l'tttı•ınıştır. 

nasıl iş gördüğünü yakından tlil-

1 
daki yiiksek şefi Von Bohledir. Yal 
mektedir. Bu teşkilatın Almanva-

11 _ nız Fransada "Almanya dışında Al 

~ 

Pariste, ""Kahve renkli büro" 
adlı bir müessese \•ardır. Her ya
rım ayda bir sürü Almanlar, Ber
linden buraya gelmekte ve mahalli 
vuplar liderlerine talimat vermek 
tedirlcr. Acaba Fransızların da Der 

Almanların hütün nüfuzlu muhit 

lerde, bankalarda, borsada propa

gandaları o kadar hünerle idare o

lunmaktadır ki zbıta bunları bü. 

yük siyasi ve içtimai manveralar 

çevirdikleri için bir türlü tevkif e

demiyor. Paris Sosyetesinde yapı
lan propaganda ise daha açıktır. 

Almanya ile alika5ı olan bazı Fran 
sız aileleri, bilerek, bilmiyerek Al
man propagandasına alet oluyor
lar. Ve bunlar mesela Hitlenari 
selam ''ermeyi modaya uygun bir 
hareket sayıyorlar. Salon propa
gandaları yakışıklı gençler tarafın 
dan idare olunmakta ve bunlar sa
nayi ve bankacılık sosyetesine de
vam etmektedirler. Bazı gazetecile 
rin daha başka vazifesi vardır Bun 
larAiman diplomatlarına her hafta 
kimlerle konu~tuklarına \'e neler 
konu~tuklarına dair uzun uzadıya 
malumat vermektedirler. 

lamel tetkik oh'!!nıaktadır. Fakat 
Almanya mühim bir karar vermek 
istedikçe yalnız bu propagandadan 
aldığı neticelere övünmektedir. Bi
lakis onun her kararı vermeden 
önce anlamak istediği her meseleyi 
anlamak için kullandığı bir şahıs 
vardır ki adı Weidlmann'dır. Bu 
ıdamın fikirlerine fel'kalade itimat 
gösterilmektedir. 

Macaristan ve ltalya 
Galip 

Paris, 16 (Hususi) - Bugün ya -
pılan dünya kupası maçlarında Ital
ya Brezilyayı 2-0 yenmiş, Macariı;
tan da Jsveçi mağlfıp etmiştir. Bu 
suretle finale Italya ile Macaristan 
kalmIJtır 



TAN 

~ahk:emelerde 

Fransız Sıgarası 
Kullanan Bir Tüccar 

Kaçakçılık lddiasile Dün 
Muhakeme Edilmeğe Başlandı 

Dün Sultanahmet sulh birinci ce-lsinin kullandığı cigara kağıtlarını sa 
za ~ahke:nesi bir kaç~k~ılı~ iddiasını rarak, alacağım tütünlerin çeşnisine 
tetkik ettı. Suçlu Emın ısmınde Av - bakanm. Esasen Türkiye gümrük -
rupadan yeni gelmiş bir tütün tüc- leri 40 adet cigarayı yolcuların ya -
carı idi. 1918 numaralı, kaçakçılığın nında serbest olarak bırakır. Bina
men ve takibi hakkındaki kanuna enaleyh bu cigaralann üzerimde bu
göre ceza verilmesi isteniyordu. Ka- lunmasına kanunen kaçakçılık naza
çakçılık bürosu memurları Bay Emi rile bakılamaz. Beni çevirdikleri za
nin üstunde iki defter cigara kağıdi- man önümde bir de benzinli çakmak 
le iki kutu Fransız cigarası, üç adet vardı. Ayni zamanda cebimde de bir 
te bir kağıda sarılmış sigare ve bir Türkiye inhisar kibriti çıktı. Ben 
çakmak bulmu~tur. Suçlu kendi _ Türkiycde çakmak kullanmanın mem 
sini müdafaa ederken: nu olduğunu bildiğim için çakma -

- Bay hfıkim ben tütün mübayaa ğımı kullanmadım: Esasen içinde 
cısıyım, Fransız rejisi hesabına Tür· benzin kokusu dahı kalmamıştır. Ce
kiyeden tütün almak için geldim. On bimde çıkan kibrit !e b~~u !.sbat e
hin liralık ta tütün aldım. Bunlar be der. Ben bu çakmagı gumrukte de 
nim sanat ve ticaretime ait malzeme bırakabilirdim. Fakat dönüşümde 
dir. Benim ticaret aletlerim bunlar _ hangi yolu takip edeceğimi bilmedi
dır. Ben tütün alırken çaşnıyı tut _ ğim için ~irnede ~ıra~madım. Di
mak için Fransız cigara tütünlerinin y~r, v.e hır de 10 bın lıralık fatura 
nümunelcrini yanımda taşırım. Ciga· gostcrıyordu. 
ranın hazırlanmasında ve içiminde Mahkeme, resmen tasdik edilmedi
kağıdın mühim rolü vardır. Her ka- ği için faturayı kabul etmedi. Tas -
ğıda sarılan tütün ayni zevki ver • dikli bir faturanın getirtilmesi için 
mez. Binaenaleyh ben Fransız reji - muhakeme başka bir güne bırakıldı. 

SAHTEKARLIK: 

Ali "Karışık .. Helva 

Yapıyormuş 

HIRSIZLIK: 

. Pl6ilara Dadanan 

Bürhan 
1 

İSKENCE: 

Berber Mahmut 
Yeniden Bazı 
Şahitler Dinletdi 
Dün Üsküdar asliye ceza mahke- I 

mesinde Çubuklu karakolunda işken 
ceye maruz kaldığını iddia eden Bey 1 
kozlu berber Mahmudun davasına de ' 
vam edildi. Davanın suçluları komi- ı 

ser Mecit, polis Fevzi, Bedri ve Bak- 1 
kal Seydi idi. Mahkeme geçen celse
de 25 şahit dinlemişti. Dün de Bey
kozda bakkal Ziya dinlendi. O şöy-
~ ş~~~ elli: / 

- Ben hadisenin ertesi günü Mah [ 
mudu gördüğüm zaman tanıyama -
dım. Yüzü, gözü, kolları sarılmıştı. ! 
Her tarafı şiş ve kanlar içinde idi. Fa 
kat işkenc yapılırken görmedim. 1 

İddia şu idi: 
Polis Fevzi evvelce berber Mah -

mudun evinde kira ile oturmuş. Kira 
yı vermediği gibi, kapılarını da tek 
melemiş ve hakaret etmiş. Bunun i
çin Beykoz mahkemesi polis Fev
ziyi beş gün hapise ve 15 lira para 
cezasına mahkum etmiş. Bunlara 
muğber olan polis Fevzi, Çubukluda 
Mahmudu tuzağa düşürerek bıçakla 
ve sonra da karakolda iskemle ile 
dövmiiş ve yaralamış ve kolunu kır
mıştır. 

Mahkeme geçen celsede bbbıadil 
müessesesinden Mahmut hakkındaki 
kati rapor ile polis Fevzi hakkında 
Beykoz sulh ceza mahkemesi tarafın 
dan verilen mahkumiyet ilamının su 
retlerini istemişti. Dün mahkemeye 
bunlar gelmemişti. 

Muhakeme bunların getirtilmesini 
tekit için başka bir güne bırakıldı. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi dün karışık ve slhhate muzir 
bir helva yapma iddiasını tetkik etti. 
Suçlu yerinde eski Bosna mühacirle 
rinden Bigalı kozhelvacı Ali vardı. 

Hakim Reşit hüviyetini tesbit ettik
ten sonra suçluya soyadım sordu: 

Dün. asliye üçüncü ceza mahke -
mesinde, geçen sene Heybeli plajın- İHTİLA.S: 

Ali: 
- Karışıktır, dedi. Bu cevap uze

.rlne hakim ili\Te etti: 

- Demek, sen, kanştınmya, ka
nşık iş görmiye ezelden ahdetmişsin 
ki, soyadını dahi Kanşık koymuşsun. 

1ddiaya göre Ali Karışık yatak oda 
sında pis vasıtalarla kozhelvası ya
pıp satıyormuş. Belediye zabıtası mc 
murları kendisini iş üstünde, cürmii
meşhut halinde yakalamışlardır. 

Hiıkim muhakemeyi şahiUerin ça
ğırılması için başka bir güne bıraktı. 

HAKARET: 

25 Lira Para 
Cezasına Mahkum 

Oldu 

da yapılan birçok hırsızlıkların mu -
hakemesine başlandı. Suçlu Bürhan 
Karatay isminde bir gençti. Hüviye 
ti tesbit edildikten sonra suçlu sabı
kalannı şöyle anlattı: 

- Ankara ağır ceza mahkemesin -
den 14 ay, Kadıköy ve İstanbul sulh 

birinci ceza mahkemesinden de yedi

şer ay hapse mahkum oldum. Anka

ra ve Kadıköy mahkemelerinin ver

dikleri cezalar infaz edildi. Şimdi 

sulh birinci ceza mahkemesinin ver

diği hükmü çekiyorum. 

Son iddia şu idi: 

Bürhan geçen sene fasılalarla Hey

beliada piajına musallat olmuş, bir

çok kimselerin paralarını, çantaları· 

nı, fotoğraf makinelerini çalmıştır. 

Bu arada Bayan Valantiye de vardır. 

Valantiye, 174 lirasını kasadar Alek 

sandıra verdikten sonra, kabinesini 

kilitlemiş, denize girmiştir. Bürhan 

yavaşça kabineyi açmış, makbuzu al 

mış ve sonra da kasadardan 174 li-
' rayı istemiştir. Kasadar da paraları 

derhal teslim etmiştir. 

Şahitlerin çağırılması ve Sultanah 

met sulh birinci ceza mahkemesinde 

lnhisarlardan 
Zimmetine 
Para Geçirmiş 
Polis dün bir ihtilas suçlusunu tev 

kif etti. Suçlu Mahmut Nedim ismin
de bir mütekait memurdu. Iddiaya 
göre, Mahmut Nedim Yerköy inhi
sarlar memuru iken mühim miktar
da para ihtilas ederek ortadan kay
bolmuştur. Şimdiye kadar bir türlü 
elde edilemiyormuş. Yerköy müdde
iumumiliği Mahmut Nedimin Be -
yoğlu malmüdürlüğünden üç aylık 

tekaüt maaşı aldığını tespit ederek 
Istanbul müddeiumumiliğine bildir
miştir. Müddeiumumilik Beyoğlu ma 
liye veznesine sivil bir polis memu· 
ru göndermiş ve Mahmut Nedim ma
aş alırken yakalanmıştır. 

Suçluyu polis dün müddeiumumi
liğe getirdi. Sorgusu yapılırken bir
denbire yere oturarak: 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi dün karışık bir hakaret 
ve dövme muhakemesini neticelen
dirdi. Kemal Gökcan isminde bir de
likanlı evvelki gün kafayı adamakıl 
lı tütsüledikten sonra Sirkecide bir 

kahvehaneye gelmiştir. Orada eski 
sahil sıhhiye memurlarından Meh _ 

verilen karar suretinin getirtilmesi 

için muhakeme başka güne bıra -

kıldı. 

- Ben hastayım. O Mahmut Ne
nim ben değilim, dedi. Halbuki tev
kif müzekkeresine bağlı olarak gelen 
bir fotoğraf kendisine benziyordu. 
Müddeiumumilik, ısrarı, inkarı üze 
rine hüviyetinin tesbiti için Mahmut 
Nedimi inhisarlar umum müdürlü -
ğün gönderdi. ihtilas yapan Mah -
mut Nedim olduğu anlaşılırsa Yer
köy müddeiumumiliğine gönderile -
cektir. 

Kadın Köıes1 

Zarif Bir 
Tayy©rr 

Bu zarif tayyör ince yün
lü l)e tercihen koyu renk ku
ma,lardan yapılmalıdır. Jakf 
tin kol, yaka ve eteklerinin 
kenarındaki dilimli garnitür 
iatenirae a.tragandan da ya
pılabilir. Tayyörün eteği bu 
•enenin bütün tayyörleri gi
bi yandan iki diki~li ve kı. 
aadır. Jaketin önü daima a
çık durur. Göğaün üzerinde 
her iki taraf cep taklidi iki 
İfleme görülmektedir. /çer
den görülen bluz üçer, üçer 
aynlmı' on iki düğme ile 
iliklenip ka,kole benzer bir 

yaka ile süılenmektedir. Bluz 
ya ipekli pike veya ipekli · 
beyaz kadiledendir. 

(BAŞMAKALEDEN MABAT) 

Basını 
' 

Kaldıran 
Bir Yılan 

[Başı 1 incide 7 

B u güzel manzaralar karşısında 
hilal ve sahip kavgası yılanı

nın bir daha baş kaldırmıyacak şekil
de geberdiğini farzetmek hakkımız
dı. Meğer öyle değilmiş. Bu yılanı ku
cağında ısıtan bir taraf zuhur etmiş
tir: Bu taraf ta Milletler Cemiyeti 
muhitidir. 

Türkiye, Cenevrede Milletler Ce
miyetinin sinesinde vücut bulan bir 
taahhüdün yerine getirilmesi için uğ
raşırken, karşısında Milletler Cemiye 
tinin mümessillerini buluyor. Bu mü 
messiller, eski hilal ve salip kavga
sına mahsus nikapları takınıyorlar, 

asırlardanberi tanıdığımız mahut si
lahları kuşanıyorlar. Halayda biripi-
-·~- *-.7 • b•--'T"I' ____ ~ -~ "' -

temiyen insanları biribirlerine karşı 
tahrik ediyorlar, sonra propaganda 
yemi diye kullanmak maksadile bun
lar arasında vakalar çıkarmaya uğra
şıyorlar. 

Bu oyunlar ancak karanlıkta yürü
yebilir. Osmanlı İmparatorluğu cahil 
padişahların elinde uyuştuğu, Balkan 
!ardaki gözler <pan) lı kelimelerin te
sirile bağlı ka.ldığ: zamanlarda böy
le yılanlar içine meydan serbestti. 
O zaman emperyalist efendiler, hilal 
ve salip kavgasının yılanını ortaya a
tar, zavallı insanları biribirine kırdı
rır, sonra kendi hazırladıkları ve yap 
tırdıkları cinayetleri "vahşet, zulüm, 
"kıtal" feryatlarill: aleme duyurmak 
imkanını ararlardı 

Amerika ile 
Tiearet Müzake-. 
resi Bitiyor 

{Ba§ı 1 incide) 

17 - 6 - 938 

Radyo 
l~anbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIVATI: 

Snnt: 12.30 Plılkla türk musikisi. 12.~ 
Havadis. 13.05 Plakla türk musikisi. 13.S 

1 

Muhtelit plAk neşriyatı. 14. SON. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

Snat: 18.30 Plfıkln dans musikisi. 19.l 
Konfernns: Ali K~ml Akyüz (Çocuk terbi 
yesl). 19.55 Borsa haberleri. 20 Grenviç Ti 
sathaneslnden naklen saat ayan. 20.02 rJI 
zaffcr İlkar ve arkadaşları tarafından tfi 
musikisi ve halk şarkıları. 20.45 Hava r 
ponı 20.48 Ömer Rıza tarafından arapça s6! 
lev. 21 Müzeyyen ve arkadaşlan tarafınd 
türk musikisi ve halk şarkıları. 21.45 O 
kestrn: 22.15 Ajans haberleri. 22.30 PlA~ 
sololar, Opera ve operet parçalan. 22.~ 
Son hnberlcı \ ve ertesi ,gilnün progr~ 

23 SON. 
.ı\nkara Rad:vosa 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Sant: ı2.30 Karışık Plfık neşriyatı. t2.5 
PIAk: Türk muiskisl ve halle şarkıları. 13.l 
Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYAT!: 

Saat: 18.30 Plfıkln dans musikisi. 19.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikr1l 
Rıza ve arkndaşlan). 20 Saat ayan ve ar~ 
ça neşriyat. 20.15 Türk musikisi ve hat> 
şarkıları (Handan ve arkadaşları). 21 ~ 
cuk F..slrgcme kurumu namına konuştn 
21.15 StOdyo salon orkestrası: 22 Ajans 
berlerl. 22.15 Yarınki program ve istik~ 
mnrşı. 

ÖLÜM 
olan bir Amerikalı mütehassıs dün Samsun eşrafından merhum Afi 
bir muharririmize şu mall'ımatı ver- DIKAÇTI ZADE Rüştü haremi zul· 
miştir: fiye Aldıkaçtı dün rahmeti rahıtı8' 
"- Amerika hariciye nazırının k t c · b ··nJt na avuşmuş ur. enazesı ugu J 

ideal saydığı tipteki ticaret muahe- Cuma günü saat 11,30 da Istanb1P 
delerinin esas şartı, ticareti güçleş- Belediyesi civarında Binbirdire1'1 
tiren kayıtları kaldırmaktır. Ameri- askerlik şubesi karşısındaki 1 No. l 
ka Hariciye Nazırı, bu vasıta ile evinden kaldırılarak namazı Eyüp' 
milletler arasındaki temasların ço - sultan camii şerifinde kılındıkv' 
ğalacağın , anlaşmamazlıkların or - sonra mahalli mezkurdaki aile kalr 
tadan kalkacağını ve barışa dQğru ristanına defnedilecektir. Mevla ra?r 
yol alınacağını ümit etmektedir. met eyleye. 

Amerika şimdiye kadar bir kaç ~~-~~!'!!"'""------~"".""'!!!"""'_.,,,""!"", 
memleketle bu yolda. muahedeler maktadır. 

imza etmiştir. Fransa bu arada bu- Türk ihracatı arasında başta tii ' 
lunmaktadır. Fransa yeni tip mua- tün geliyor. Amerikalıların sıgar~ 
hededen çok istifade etmiştir. Çünkü hakkındaki zevki kati bir şekil al! 
Amerikanın, kısmen Fransadan, kıs- mıştır. Harmana yiizcle şu kad_ııc-l 
men Italyadan çektiği bir takım Türk tütünü karışır, bu zevki de~'~ 
maddeler vardı ki Italya ayni nevi tirmek ve daha biıyük nisbette "1\1~, 
muahede imzalamadığı cihetle bun- tütünü karıştırmak imkansız gibi }>ı 
lar üzerinde (!Umrük resimleri yal - ~vdir. Zaten hiz kendim~ d ne 
JllL .r.ı:cıtJ:t.au- ff•u.a&u.a u•••• .. -- ~~ ....... v'--11 &Jw•:{.__.,., Ul.J-V&'""-

riJmiştir. Bu suretle Fransız ihraca- • Amerika Türkiyeden ne alır? tıl 
tı, Italyan mallarının zararına ola- Türk mallarının mühi~ ~~ ~ı.:;ıdC 
rak artabilmiştir. Amerikada sntılamaz. Çunku bız ı-
Türkiye ile Amerika arasında bu yol ayni nevi malları istihsal ediy~rtl 1' 

da bir muahede imzalamaktaki güç- Fakat ipek gibi dışarıdan aldıgıf11, 
lükleri iki taraf ta iptidadan takdir malların bazılarını Türkiyede ted~ 
ediyordu. Türkiyenin yüzde yetmiş rik imkanı bulursak çok _merrırı f 
beş derecesinde ticari münasebetle- oluruz. Burada miktar, ~alı~e vcdıf 
ri takas esası üzerine cereyan et yat meselesinin ehemnuyetı _var ti 
mektedir. Serbest döviz hemen yal- Bugün Türkiye<le mahdut mikta , 
nız Amerikadan geliyor. Amerika ile ipek çıkıyor ve pahalıya mal olUJ 
kayıtsız şekilde bir ticari münase - Halbuki Japonyada böcekçilik btJ~ 
bete girişmenin Türkiye için büyiik çiftçilerin tali bir işi halini aırnıŞ f. 
müşkülatı vardır ki başlıcası Ame - Ipeği kadınlar ve çocuklar mebıı"' 
rika malla nın dövizle tsdiye im - miktarda yetiştiriyorlar ve ucuza 
kanlarını bulmak meselesidir. Diğer ediyorlar. ıc • 
taraftan Amerika için karşılıklı mu Sonra mesela Karadeniz sahilıi · 
ahedelcr meselesinde prensipt~n ve rinde havyar çıkıyor. Ha:'Yar ~ed 
şekilden fedakarlık etmek imkansız metli bir ihracat maddesidır. ~ < • 
gibidir. bunu bir ihraç mnddesi haline 1<0

• 

"Herşeye rağmen çıkar yol,, mağa çalışılmasın? ··r." 
Müzakereler başlanırken iki ta - Yarınki Türk - Amerikan J1l~J 

raf ta bu zorlukları biliyordu. !ki sebctlerinde başlıca mesele, 1J 
meleket arasındaki dostluk ve ya - mallarına Amerikada alıcı bU1~ş 
kınlık 0 şekildedir ki: ''Acaba her ve bu suretle Tiirkiyenin Arrıet~l~ 
şeye rağmen bir çıkar yol buhır mu- malları hakkındaki iştira ve te 

111 

met Ihsan oturuyormuş. Yanına so
kulmuş ve kendisine: 

- Seni döveceğim, dedikten sonra 

avucuna tükürmüş, bir sağ yanağı
na, bir sol yanağına tokat atmıştır. 

Sabunları Hergün 
Çahyolarmıı 

Bir kaç gün evvel Kantarcı1arda, 
Ahmet Nuralın fabrikasında bekçi 
Şevkinin öldürülmesile neticelenen 

• 195 LiRA ., 

B iz bu kötü oyunun hizim et
rafımızda tekrar edilmesine 

tahammül edemeyiz. Biitün neşri
yat projcktörlerimizle ortalığı nu
ra boğmak ve kar~ımızdaki kirli 
gayeleri çırçıplak · ortaya çıkarmak 
kendimize karşı da, insanlığa kar~ı 
da \'azifemizdir. Hele :\lilletler Ce
miyeti mümcsı1ili sıfatını naı11lsr. a
lan ve bu hakla Hataya sokulan pa
pas ruhlu adamların böyle bir cina
yeti Milletler Cemiyeti namına işle 
melerine hiç razı olamayız. İnsan
lık için barış ve tesamüh idealleri
nin en yükseğine bayrak olması la
zım relen bir Milletler Cemiyeti, 
irticaa ve dar emperyali!ıt menfaat
lere kör bir iılet olduğunu isbat e
dene varlık hakkını kaybeder. 

Taassup yılanı Milletler Cemiyeti-

yuz?" ümidile böyle bir müzakere- kudretini yükseltmektir. Ticaı:et / 
nin kiilfeti göze alınmıştır. Müzake- nasebetlerl bir kül teşkil ettiğifle ı 
relerde her iki taraf büyük bir hüs- re bu hedefe doğru çalışmak }lC~'t' 
nü niyet göstermiştir. Eğer bir ne- taraf için müşterek bir gaye 010 

ticeye varılabilseydi çok iyi olacak- tır. ·ıe ı 
tı. Amerika hükumeti, ortaya koy - Tekrar ederim ki Türkiye. 1 tc>.;' 
duğu barış prensipinin tahakkuku merlka arasında yeni tipte bıt rrl 
bakımından buna memnun olacaktı. hede imza etmek imkanı bulu~, 

Mehmet Ihsan bunu şaka zanne
derek: 

- Azizim şaka lse bir olur, bunun 
ikisi kakadır, diye cevap vermiştir. 
Fakat Kemal Gökcan iki tokat daha 
aşkedince, Mehmet Ihsan bağırmış: 

- Aman yahu, bir polis yok mu? 

Garson polise koşmuş, bu sırada 

sarhoş ta yere yuvarlanmıştır. Dok

tor Münir yanına koşmuş, in • 
sani vazifesini yapmak istemiş, bu 
defa sarhoş doğrularak ona da kil -
fürler savurmuştur. 

Dün mahkemede doktor davasın -
dan vazgeçtiği için hakim onun da
vasını düşürdü. Fakat, Mehmet Ih
san vazgeçmiyordu. HB.kim şahitle
ri dinledikten ve dosyayı tetkik et
tikten sonra Kemal Gökcanı sarhoş
luktan bir giın hapse, dayak atmak
tan da 25 lira para cezasına mah -
kum etti. 

cinayetin yeni bir tahkikat safhası 
başlamıştır. Bu fabrikada bir sene -
denberi muntazaman hırsızlık yapıl
dığı anlaşılmıştır. Fabrika amelesin
den lbrahim ve babası hemen her 
gün akşamları fabrikanın pencere -
sinden torba ile sokağa sabun atar -
lar, terzi Ibrahimin kız kardeşi de 
bu sabunları tnş1r ve satarmış. Müd 
deiumumi1ik, bunlarla beraber hır
sızlık sabun alan 15 kişi hakkında 

da takibata başlamıştır. 

--o--

Üsküdar Mahkemeleri 
Taıınıyor 

Usküdar müddeiumumiliğinden: 

Usküdarda Ihsaniyede bugüne ka

dar çalışmakta olan Usküdar asliye 

hukuk mahkemeleri 18 hazirandan 

itibaren Kadıköyünde Moda cadde

sinde eski su şirketi binasında ça

lışmağa başlıyacaktır. 

Herkese uygun 

NATTANIN 
Ucuz Seyahati 

23 Temmuzdan 24 Ağustosa ka
dar otel, yemek, tren, vapur, 
pasaport, bütün vizeler, eşya na

killeri dahil, 
(Pasaportu olanlardan pasaport 
masrafları indirilir.) 

Gidiş Köstenceden 
Dönüş Brindiz.iden 
Uçer gün 

Budapcşte, Bc.rlin, Viyana, Roma 
lkişer gün 

Prag, Münib, Venedik, Milano, 
Napoli. 

Birer gün 
Bükreş, Laipzig, Dresten, 
renberg, Triyeste, Atina. 
Müracaat 

Nu-

NATTA 
Galatasaray. Tel. 44914 

nin kucağında ısınarak yeniden başı
nı kaldırabilmiştir. Bu başı bir daha 
kımıldanamıyacak • şekilde ezmek, bu 

noktada en büyük hassasiyeti göster

mek mutlaka Iazımdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

VEFAT 
Mektebi Harbiyenin eski ve emek 

tar muaUimlerinden esleha hocası 

emekli albay Ismet vefat etmiştir. 
Cenazesi Kısıklıda tramvay istasyo -
nu civarındaki evinden bugün saat 
11 de kaldırılarak namazı öğleyi mü 
teakip Altunizade camiinde eda edil
dikten sonra Karaca Ahmet mezar
lığındaki aile kabristanına defnolu
nacaktır. 

Son kati netice Amerikadan nere- sa bu hadiseyi bedbinlikle kafi 
de ise gelecek cevaba bağlıdır. Bu mağa sebep yoktur. Iki ta:11•

1
1, 

cevabın yeni tip muahedenin imza - mümkün olan yollardan gıdı rl 
sına imkan vermesi ihtimali azdır. başka bir şekilde bir anlaşrrıııYll 
Fakat bu imkansızlığın tahakkuk et- halde varılacaktır.,, M 
mesi, iki taraf arasında hiç bir fena ıJı~ 
duygu uyandırmıyacaktır. Ortada Türkiyenin Amerikadarı a 
kaybedilmiş bir şey yoktur. Yeni tip tayyareler . çf 

w T .. kıYe muahede mümkün olup olmadıgını Ankara, 16 (A.A.) - ur Jı.l~ 
aradık, imkan bulamayınca eski va- mına Amerikadan mübnyaa 0

,111 ıı 
ıu~ · ziyete döneceğiz. bazı tayyarelerin Kanada yo ·l'ed 

Iki tarafta da çok iyi niyetler var. ecnebi hükumeti hesnbına. se~1111d 
Münasebetlerimizi Amerika Harici - diği haberleri işitilmektcd.ı~~~i tc>1 

ye Nazırı B. Hull'ün ideal saydığı lu Ajansı bu hususta atı 
yoldan ilerletmeğe imkan bula~a - lumatı vermeğe mezundur. arıe ~ 
yınca başka yollardan a_nlaşma ım - Cümhuriyet hükumeti bug siP~ 
kanları aramağa ve bu münasebetle- dar vaki olan bütün tayYa:~ufi" 
ri çoğaltmağa elbette çalışılacaktır. !erini yalnız Vaşingtondakı urıı.ıtl ~ 

Son zamanlardaki tecrübeler şunu çiliği vasıtasile yapmıştır. l3 kiil ,.ı 
göstermiştir ki Türk piyasasında A- ricinde hiç bir hususi tcşek kete 
merikan malları için çok geniş satış şahıs Türkiye namına har: gostrf 
imkanları vardır. Buna karşı Türk zun değildir. Bunun aksint kfıtll~ 
mallarının Amerikada satış imkan- mek istiyen iddialar sahte 
ları bir takım güçlüklerle karşılaş - başka bir şey değildir. 
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TAN 
Günclelk Gazete 

TAlll'nl ....... H ...... _..., .... 
.. y ..................... , ..... 
lrarlla 1111tlll ........ .., ...... ,. 

&8011& BBDBLI 
Tldrbw ...... 

1400 Er, l ... llOO Er, 
TIO kr, 1 ki 1IOO Kr. 
400 Kr, 1 ~ - Kr, 
ıao Kr, ı ~ • ICr. 

l(f11el' .... .... tttn.edme debil ol-
~ mmaleke&r - il, il. .. u .. 
dar. Maae bedeli ,..mdlr: .Adlw ...... 
.,.. • lır:muttm· C....,lllD ...... 
11ra ıe lmnllak p11 ~ r •· 

il a 
cleilhllr. Her ........ 
tedavi tareıJIİI ara'91Ü 

-- ..... eı..i hak· 

'"~--- • 1Ml78 kaqıhk 0-kayaealardan biri bir mektup gön-
deriJW. Diyor ki: 

' dnklt fla.dild •evir ara· 
~~,. .. tllvllt 19tlftbme arumdald 
.,...__tq:wu 1aaeet ,.1ı. Tflrk 
bdul ......,__ l'lllatt deiuJ'mak 

ıa 1 mcl1t ı, .. ••• •••· •• el•••· 
1 GONON 11U1!1 n ERi 1 ol• • .... ..ayeti v• • .,..._. 
- lar. Feaalıla ıM p••a•ı-. nalıiın ortada• kalkat;a· 

ı.ır mesele delll, aneak dolanı aaem 
lekete ay4ah bir usa• olarak ye
dflblilek ..... .._ •• ı-a w. 
memurlar, peuldarı Jletittfreme
metl: koilnlalle çocuk yapmaktan 
................... ,..... 8411ra 
IDUftD elime H lira PS17or. Dört 
çoeaimn Yar. Ba maaşla nasıl daha 
fada ~ak lsteyebllirlm?" lul19rlltan Uya•ıyor i••• 1a...-.re11 • ı llitdllerlal ı•• mrarlt bir ,.111ıc1e 

l'aan: il. Zelıeri711 SER'l'EL avllfuyorlar. • 
8alpristuın Balbnluda laasml 

Wr meyJdl nrdır. Blılken ittifakına 
.an dmetler arumü tekbafln• kal 
....... Balkaa BlrU...-. hotlamnı-
7D -..leketler Balprlatamn ban 
m79tha4en istifade ederek orunu kea 
dl alfaları ahma almak isterler. Ba 
e.lrl9 81llprlataa Jllılbn deYletlerl 
tpmle Alman ntlfmana en d)'ade IÜ 

M ela 1119111Jeht olmaftar. Ba)p
rlatan llaraeatmm dörtte flçflntl Al
llWl71a7• sevkeder ve bfitiba maal 
ma4ülerl Alman7aU. setirtir. 

bd.adl ntlfun ll)'UI lstllhm Mr 
mukaddemesi olarak kullana• Ahnan 
Jar Sof)'ada aittlk'9 lmvvetlendller. 
Ba kawwetl......ın timdi •llimel 

1 

1er1a1 ...... ,.e bafb7oras. 
AlmeBtar AYUStmya)'I ilhak edip 

Jllıllranlara dayandıktu •• Tanada 

•lr ftlo lhduma karar verdikten son 
ra Alman pseteleri Blılkanlarda n~ 
fa mmtaka11Dün haUe bafladılar. 
Jlitlerln Roma siyaretinden sonra da 
Do7p ~eına,_ ZaytUD8 saetesi 
BaJkanlan Almanya ile İtalya ara· 
mnda ntlfus mıntakalarma ayırmak 

llamnudan ...... ,....ıar -.retıi. 
B•aefrlyat• .......... _..... 
~ O nkte bür Nul taraftublı 
........ ,.._iai• yine Nasi tA· 
fll\m~e1fek11Y&'Mt1.tl:!~~JH 
---. CMU"Nrfblpm~~· tuw. 
laaa ü7enmanın ltlnmana ileri ıtlr-
dl. Velçef diyor ki: 

"Tecavfb ve lstill tehlikeleri kar· 
IWDÜ kftçtlk Tuna devletleri kaYVet 
lerbıl .ııteıtlnnek n anlapnek ıme
tlle mflıterek menfaatlerini mfidafaa 
hnlrAnlannı balablllrler. Şimdiye ka· 
ür ba devletlerin menfaatlerindeki 
lttlrak ba clerece barla bir p)dlde ıö
ttbuneml" blrlef1Dek ve enlepnak lh 
u,._. hiç bir aman ba 4ereee anla· 
plm,emıpı.,. 

Ba ltlr ayanıkbk alhıetidir. Bal
lrn lttlfakmın kaYVetlemneai arare 
tlal .... IWlr• tlnlederi kabul· 
.. mtltteflktbtm. Ba llMlrin yeline 
...... ltallg-nı Balprlatan tefkll e
~- Çbldl ba ktlplk •llrmn ... 
.... .-078 kadar ba blrUp slrmek 
....,..... daym..,._.a. Y11kandaa 
..._ tehlike ona ba arareti ,._._. 

....... n ba sararet mllle• ve tlnlet 
'9 •Qalmaya betJemıpa, o nklt 
...... tama Balkan Birliiine sinne 
,..._ mbi kalmı)'aeaktır. 

...... ittifalmaa dahil dnletler 
........ tam kendi aralumda sinnek 
~.aklmrbd her ...... apqa .a,.ı.. ..,,, .__ -a.a __ ._.__.._ 
...... _~ "~--..-....-· Tna Ye .,,.,........... ....._pmu karmak 

1ılet,w •••Jetler brpamda BaUrn 
~ ...... vulfe, afak, tefek 
~·""' bir tarafa lnrakarak, bir
' .. ft. .. ,.. Mr blok ..... 
~-ıekıir .• Blltiba Balkan deYletleri-

~ ':" ...... 71 mil)'oalak bir blok 
ptlm. B• bWE )'edl milyona 

ü~M--~--- pbraWJlr. 88)'le bir Ov 
••en1ana n Yalaa Şarkta btl-

• W1MI tehJau>ni bertaraf etme
lllfwır. 

i;;UNDA.ı 
• 

Çolak Hasan 
Dün Asllcll 

NU... ........ im eem17etln lla• 

ı Yazanı R at Kaynar 
(HAYDARPAŞA USESI TARiH •VALLl•I) 

yad meteleleriHea biridir. Bir mem 
leketba lldlaullal, lktludl refahw 

arttmnak, bfiJfik .... ,.ı laarebtlerinl 
,artttmek, ~tlmal kelkınmeunı, liJ'a 
al mab•emetinl temin etmek ~in al 
,___ arttırmala Uatiyaeı nntır. 

B uıQnldi terbi;pe metodu
nan iatediii feJ', talebe 

ile muallim arumda kartdddı 
hürmet kartdıkb aempati ve 
kartdık aevaidir. 

Talebe hocuuıa •Yll ıc;.ter
diği gibi hoca da talebesine a,m 
saygıyı ıöeterecektir. Eakl terbi
yede talebenin saygısı korkfYa. 
hocanın saygın ıurura dayeayor· 
du. Modern terbiyede talebenin 
saygısı sevgiye, hocanın saygın ve. 
kara dayanır. 

Bu .... ıöre adem yeflftirmek, 
buıün tatbik edilen terbiye meto
dunun ruhudur. Sevgi Ye vekal, 
ancak hürriyetin bAkim olduju sa• 
halarda yqar. 

Hürriyeti bırakalım, en sıla in
zibati tedbirlere bqvurahm, le'V'

glnln yerine deıbal korku 18981'· •e 
ftkar arbk .watr. Wi• ,._ 
etrafa Mldm o1aaa.-. ....... 
ttcem fU olar: 

C enf' ıubm l1nrJ1c1nA lf nrsı 
dalkavukluk ...... llOc•• 

m kt'riınmek tÇtn ayjt fliae eme
uıe, lahte tavırlar takınır. Bu mü
nuebet tüli de, buıünkü rejimin 
ilrendilf adem tipini yantmakta 
batlı bapna lmil olur. Talebeml
zln,rlyah bir •711 a&tenn..tni 
latemlyoruz. Kendlslnl aklaması
na taraftar dellliz: Gençler bilt6n 
iyilik, fenalıklarile ~ ol
duiu gibl görümnelldtr. Ancak 
böylece talebe ruhunun ton deh
lizlerine inmek, lyflik taraflarım 
çoleltmak " kötülük taraftarmı 
azaltmak mfbnJdin olabUfr. 

ldeallmlsln esu hatlan bu IOo 
kilde çlzildtline ,an, arblıt ctt.ıp
lin perdeli altında illa lndbatl ted 
birlerle pnçleri JOl'IDaktan uut 
durmalıyız. 

Dünün terbiye metotlanm g(l
den, dünün hocası, talebesinin h~ 
metle elflerek 1e1'm veınl6id.ne 
kU'fl udece kapnı lkünü oyna
tır, yahut biraz insaf sahibi ile .. 
lin1 anc.k 10 untlm kalduvak 
mukabele ederdi. 

BUdnJdl ıenç adımın selimı 
karpaında modem muatliıll, der
hal •)'Dl tekilde ayni saygı ile p~ 
kuını~. 

Modem terbiye metotJannı tat
bik eden muemmı.r l9ın b1'flbkh 
uygı en IUlllmu bir prenalp o
larak zihinde yer .ıı,... 

Genç adam, nmf fçJftdtı herhan
gi bir tekilde hilrmettlzltktw1Mılu
nuna, dünün terbiye 1ftetoftu der· 
bel bu hareketin cem ile kup • 
lanma11DJ emrederdi. Modaoa me
tot ceza vermez. Bu hilrmetatıhtl 
dojuran AmiJJerl arqtınr. Hür • 
metaizlik latidadımn ceu yardı • 
mile ortadan kalkacalı yolunda 
bir vetıme bpılmu. 

Difi fiddetle atnyen bir aclaınt 
hepse atınız, zincirlere vurun. ne 
kuanacalwmz? O ad•mm Ulta1'8• 
hını kesmek için difini seclaYi et
mekten bqka çıkar yol )'Oktar. 

-M ~·:.;··:.:: 
kaideleri tatbik etmez. Bu fllll ,_. 
pen çoeuju tetkik eder. Bu fUll 
meydana pt1ren Amlllr.l &rap 
nr. BiWiD Jaükibnlerial 'N1'1r1rm 

tkı noktayı ~ ıözönfınde tu • 8 u elçakhlı lrtiklp eden ço- G eçen gün, tecrilbelerlne, bil- Rfik6mederia ntlflll llyuetlerinü 
tar: BUnlann biri kendlatnin vak- cuk, babumdan ini f91dl- giltne htırmetle balh bu- 7er alan naaluıelr ptlrme, ntutlat-
hıe çocuk old~ ve ç->eul• mah- de aldıjı bir haltahjm tesirile mi . lundutum brl muallim arkadq, lık hakka Termede scs.terdlli mllla-
fUS afecaiıhk meyillerini duydu- hareket etmiştir? milphedelerlnclen blrlnl fU tekil- malla allfasa olan llatiyaema söre de-
lu~ · Çocujun ruhl durumunda bir de anlattı: illlr· İktıla4I mebnlsmalan, me•eat 

.&&lnctal de çocuğun hareketini bozulduk var mıdır? İçinde yap· _ Smıflarılndan btrlnde yaptı- ntlfma ıeçlndlrmefe klfl plm17ea, 
alçer~, phlf gurur hislermi bir dıtı içtimai muhit, böyle bir teca- tım hususi kODUflUJar eaD911Dda lflhlllln ıtlnd• ,ene arttıia, rebbe 
ttafal .,.-akmak ve akbn icabını yap vüze lmkln verecek kadar kötü ve yandan fazla çocatun mefUJll ltl- tla fOialdılı memleketlerde, maha· 
'1ak lAzım geldilfdir. bozuk mudur? yatlara ballı oldufunu g&ıdthn. elr ........ mhl oWaklan pbl, 111-

Eski terbiye metottan çocukla- B 1h 1 ld blr1 _ 1 Bunlann emntye~-ı ._ ____ ..,__ fan mltma ll7uetl takip edenler 
u üç t ma en unn mev- "'m ..-uwm. .. aNır is 8fm1I -a-ı-.a.. 

ıın cinsi hayatlanna k&J'fl daaına cut oldupnu farzedelim. Bunlar kendilerini möJlettbn: Yılladan • "' • 8 n ~va---· 
~yt kalıyorlardı.. karpsında hiddet ile pddet ile ha- beri bu mefUDl itiyadın teslrÔ.e ya- ::':.:. -:ı.;:.. ~~*: 
1 Düne kadar ıeceleJln mefUlll fr. reket etmek, talimatnamelere daha pdıklanıu, şimdiye kadar ne ana, emm ••· 8lmle arul Wlalana be-
~yatlaruı telirUe ertfti gün bit- sıkı inzibati tedbirler, cezalar koy- ne de babalanmn bununla meşgul Hl allaa ladıll nr. İktllHI bllaa-
bı bir hUde ka!'flllUU plen bir mak neye yarar? Modem terbiye olmacbldannı, feDa neticelerini mamam ..._\dratle Mprmak ıp., 
klebeye, IOrduğumuz riyazi~ da- metodunu ihmal ederek terbiyede hiç ldmlenin kendilerine ölretme- aaı.. arttumak m•elell, lktllMI, 
alannı btlmedlll için sınıf dön- botubofuna lrtlcaa dolru gitmtf clilfnl, fena arkad•tlına meydanı ltdmal meselelerin bapada seıe..ı.-

clüriilüyor, hakaret ediliyordu. Bu oluruz. Fakat uı1 bekJedilimtz bot bularak bu itiyadı yaydıklannı •• bbHir. 
müabet neticeyi elamayız. söylediler. 

IÜD bu gibi mefUDl itiyatlar' bir Asıl mtMtele, kötil itiyatları kö- Bu auut. IDt cWa Pdlllm .. • 
eevl hutahk dlfe karplanıyor. ta- künd .. kmek 1 .. 1.. ita ...ı,.e brpmnü, okayuemnm 
~~~Jtt=ııı\ln~:~:,:ı:: en ao ~~mu- maa beDa lr8l'p mtn salııtı• 1* -~ıtiiJ'"" ,....~::,. hltltl•_., ...._.. t....-ı...,..,.... ......._bulunan, yapalım lh- ...._tlll see'* J'etittlniae m...ı.e.I 

mak. raht durmunu Wah etmek, tarlann sonunda bana karp gel~n çok Mi1tlk bir ehemmiyet abr. Ço-
unntl duyuluyor bilnyeVt lnzalan varsa tedavi yo- bir genç vardı. Bu gayri tabtt ha- eak ftttlrtmeye kup, kanmımı aJth. 

lstisnat olarak meydana oelen, ı ak &... ---• ... __.birler "-L-t .._ 
e unu aram tır. reketini miiumeha ve ubır ile kar 115• ~ - •ar, • ._ .. .., me-

gayri tabü ve çirkin nidi1eler kar- SCmta, genç ademlarde g6rülen ~ .. 9"eblld aramayı da- aele:rl halle lift delildir. " lira ... 
l:;:"C\ 'IJUC ~1-lıV.l,l. ~ ~M.~ .. f>oll•JukJar)a milr'dele • ... fi .. •s•• .... ~ ~ 
ı;;.- ı.t 1mrlrı1111••••,.. ~ .. -..... _.... ~ • .,..,_..,, trq ,_...,.. '* 

• Eaefle IÖ)'~ lkunmr ki, ne na gün geçtikçe yaklqtı. Nihayet fedakarlık JaPlllllbr. B'll88nldl Jaarat 
Hocuıu ıilih 98km çocufun ana, baba ne de muallfmler bu sa- kendisile samimi bir arkadq ol • pahaJıbiı ve ferdlerin ~ mlWa-

llareketleri karpsmda tiddetli bir haya llyik olduju ehemmiyeti duk. n tetkik ediline, Mr çoeat- bir .t. 
infial dııymaquı çok hakhm,, çok vermiyorlar. Fenahla göz ~. Yıllardanberi milptell olclutu le Mldeeslae kap mal•••• veba 
tabiidir. lPakat bu lınekete sebep maide, fenahfm ortadan kalkaca- lllefUIDitlyatlarclan ibaret illetln imli MWeeU aUeleria fula çoeak JaP 
olan uvt, ruh!, lçtbnel hıtllerl lh· lmı farzederek kendi kendllertnt feci safhalanm göz yqlarlle an- IDa)'a mtllalt ........ anlaphr. 
mal edersek tedavi yolunu hiçbir çot ararh bir IMilde avutuyor.. lattı. Sınıtımdıld hata talebeml, o ı..ı• • 19)tlllalı? B11 l~tbnal 
zaman bulamayız. lar. (Arllml: _,. e. dtan 1 ttJ ......... PCJDek, alleleftn çoeü 

I•• - n ~".-o•-.!._ ar mn on - ---.n ~ ==~:...= 
G O N U L 1 Ş L · E R 1 :=::.-.-:-....::::-~ 

rmw- - - - - - - _ _ _ Mltnaek ta, eeml~ ildiwU nfalü-
- _zzzzzxunau;. .. ,., ... ._.............., ........ ...._,. .. -...................., le m.._•lp olarak )'tlrlr. 

SEVGiDE GÜÇLÜKLER BAŞLA YI CA m!~ =~ N': r-------------------!!!1!11 fmmı Rtmaa lpa alıJMCak Wblr
Ber inli itinde bir saman p11T 

ki slçlüler, anlapnema•lı•lal', kaT 
salar batJar. Ba, ..... b&diaeleria 
tnldle, ..................... . 
ima pllr. l'ıle ba 18,Hlkler, ini· 
ae pçllmeae aJTlhkJa 111,hqet b• 
lal>lllr. Ballnıld .............. -
ı.ıu ltertanf ediline ..... .... 
..,._ hnet bnnır. itte baıtla 
ılse h mtlfldll n llUlk unuınler
ü 1J1 ve feu hareketleri söstereıı 
•1r Hal U.te.ı •eri7onım. Bu ....ı
leri okuduktan aema llf9iulald ı-. 
.. ta tetkik ...... keMi vasl79tf • ............. 

llrlncl s ... , 
Bu pupta sonlu ... ...Wea 

dlftllne "evet,, eevabı ftnblU • 
~ .......... nlt pleee. 
ilnis sflçlillderi is lnnkmakmıa 
ınvaffakı)'etle •th1abllinlnlz. Me 
aell ilk iki ıaall ele ·a1uus: Sıkma 
11 U17an balar. Bbaaeaale1la adma 
tı ile kaqalaftılDm ......... 
riade d1ll'lllaJ'lp ona sirmttmnllk
ten Phni7e phfm. 
'Optacı ve dirdlnc8 aaallere Po 

u... ..................... ... 
.. ..,.... ..... celdaln· Çfba 
ldl ... ~ olnaU ltlr ..... 
venaetı ........... Jlal16WrK ile 
.... ,_ .............. Sarp 
~W.teMltblfıaıa ..... ...,.. ..... .... 

Keadlnl .............. bem. 
ms. Kederli n mite.lir sir1a • .. .,.. ..... 

1 - lıkıntıyı tlrdDID· 
llllz aaına11 •l11lrle11lp a • 
dtar Mllell11Qaf 

•-...-......... 
atar "-lcwlle •ı..t me• 

4 

•ettlca ................ 
•lalnlzf 
ı - ............ ı, ... 

1 - G ..... ve fevrf ha
reketlere elddt gldy • 
.... ııaı ......... , 
·- IHlldllle ka .. lat· 

bllftlZ ...... MUkaVe • 
111ette ulın ıleterlr mı. 
el11lzf 

1 - Ne olurea elaun 
m ... ı. yapaoatı11a. ta • 

hammDID terolh eder mı. 
el11lat 

t - T...a.a11aaa ke· 
llıneı.r. ,,........... fi -
..... ...41111111 lllltlllhtla 
llalcle -..ON ıca,..1ıp Mi 
nak ... ya ıirer mlal11Iat 

lml• •iri n Mlki ü ltlrineial, -.. 
nlA dolan çoeaklan malaa&u et
mektir. Ba ~ pdUIDI, oka· 
m911111, flsyolojlk n dlmall lnldpfı
aı temin için, ailelere içtimai yardım 
mle11eıelerbıln orpnlu ltlr ımette 
;yardım etmeleri prttır. Bizde içtimai 
;yardım mı ...... 1er1 ba uhaü am, 
bilhma ltasBa Avrapa •e Amerika
ü elftta PIJl llml bir tekilde çalıtmak 19111 ınllteoavl• bir va 

•lyet alır ın,. .... , 

4 - lıerl 11tDrmıy..._ 

1 - Nerelerde ciddi ve 

prarlı olmak llaımıeldl 
Olnl bilir mlal11laf 

4 - Nedir hatalan 
effetm ... 111 ı.ttlr m..,.lst 
1 - hvılllnln lcal'll 

111ua111ele111ad., 011u11 .,. 
vetkl 111Gn....,.ıert11dekl 

ı - K•vea ederken dl. •Mmı bllmesler. Ba meselenin esuh 
llftı.t tlltllt ... 111 bilir mı. ı.lr fÜIW• laaJll lfla, bana bir deylet 
•ı.t ......... ppmak, •IHmetla nflfas 

4 - Kaytayı k•ybettlk il,......._ a-a-.t ,mun. -.k MI· 
... .... ,. .......... ... • ·~- y-

llafam eclelllllr ve IMNI· J'lk lılr ,_ ftl'....t lhaa. 8 çoeak tlo 
......... ı .... ı "" ......... •• .-...... el~ ...., ..... lldsl kalan, ba lldsbd 

•ıa t.ı.1111 ..,...,.,... •I· .. em. ,.elttlıell aile, memleketin rak .... 11l1M1e•....,....• ........... , ...... , ........ ,.. Mr falt yapan ... 

~--··----------------.. leıllr. Mtlfm .. ,....._ malaaelr me

e • 
• ................. ..ı.rıı.r. 
letmeJI& hı h ,.., ... 
............... •ıNkle:rla-Bek 
lemektea hl,blr uman sarar sör -
meainls. Karar lstlyen meseleler
.. ashak&r, bnrh n eeaar lktla 
met ....m• ...... ki l6arnu 
m utuu. T ... •at n df '"1111-
rl ...... 

...... af ...... ,.. .... ,. af-
fedlals, ,.. ... teJtJUsert ... .. 
larUrMM•·• 
~ .... ~ .... 

tlllnı, ..... ıa.m.,....... v .... -
~-.... b ........ .. 

Blw .............. ... ............. " ...... . 
kat1m oını-a aa1 ....... o. ..... 
W.. bvp .... bl pktılı amu bv 
sa etmek ..... lçlaisl sehlrlemek-
tea iyidir. Çbldl lp.bi kemiren 
brtlb~MJirft ...... 
tlnlsl .elalrter. Xfanetll bir adamla 
ende .... ,.apdaeü bvp -.V• 
*'71 bvvetleadlrlr. Fakat I.._ • 
ds .. ,ı. için YeJa ••••us •tr 
..... leln hUlae p1sarma,.... 81-
........ wbaat: ..... ettlll-ls 
....... Mr.., 117.....,... 

Ginll Do1tor. 

Hh••••• enel, p11k ve aile mese-
lealle .. tlmnak lkma. Tedavi ..__ 
talanndan en mflhtmmı .. orpabe 
~Wr7 ..... dlr. 
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llektrlk T•lsofl Yapllacn 
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SENFONİLER: 
DANS MUSİKİSİ: 21 Lliypzlg: Senfonik heyet, alto tenor. RESİTALJ .. ER: 

HAFİF KONSERLER: 

-
konııerl, 20 Berlin kısa dalgası: Ellenceli 
mwlkili program, 20 Varşova: Londradan 
karışık program nakli, 20.30 Prag: Fok 
orkestrası, 21 Uypzlg: Sopran, tenor, 
bas, radyo orkestrası, 22 Ostrava: Musi
kili ve şarkılı sahneler, 23.20 Prag: PlAk 
konseri, 24.10 Peşte: Çigan orkestrası 

Muallimle 
Talebe Arasında 
Saygı ve Sevgi 

(Bqı 5 incide) 

günlerce, aylarca tedavi ile me§
gul oldum. 

SIVASTA: 

Bir Dam Çöktü 
4 Kişi Altında 
Kalarak öldü 

7.10: Bertin kıs:ı dalgaııı: Hafif pa1.nr 
konseri (8.15: Kezn). 11.45 Bertin kısa 
dalgası. Marş musiki~. 13 Berlin kısa dal
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı). 13.2; 
Biıkreş: Prede!;cu orkestrası (14.30: Deva 
mı). 16.15 Berlin kısa dalgası: Fantazl 
musiki serisi. 17.30 Berlin kısa dalgası: 

20.35: Peşte (Plaklarla). 
!\IUJITELi:F: 

l 1 Berlin kısa dalgası: Yaz güneşini 
tasvir eden şarkılar. Hi.15 Bertin kısa 
dalgası: Vemer Trenker'in sarkılarından. 
17 Berlin kısa da"ası: Yaz için bestelenen 
şarkılar. 17.30 Bertin kısa dalgası: Vi10 
lonsel ve piyano konseri. 18.30 Peşte: Şar 
kılar. 19.10 Vtıt'$ova: Şarkı resitali. 19.20 
Prag: Halk şarkıları. 20 Bükreş: Haplnln 
şarkılarından. 20.30 Brllno: Saksofon ve 
armonik (şarkılı). 22.05 Varşova: Chopi 
nln eserlerinden plycıno (Orkestra refa
katlle). 

OPERALAR, OPERETLER: 
Asabiyeti gün geçtikçe azaldı. 

Normal neşesi yerine geldi. Çalış
malarında ilmi ruh haklın oldu. 
Zulmetmek kaprisleri yerine in
sanca muameleler; istihza, dedi
kodu yerine müsamaha kaim ol
du.,, 

Sıvas, (TAN) - Yıldızeli kazası

nın Çırçır nahiyesine bağlı Adıs kö

yünden Mustafa oğlu Mehmet Kızıl

yar ailesi bir felakete uğramıştır. 

Bunlar, köyden 8 kilometre uzakta

ki Ayan yaylasına çıkmışlar, ora

daki büyük kulübeye yerleşmişler

dir. Mehmet geceleyin dışarda iken 

kulübenin damı çökmüş, 25 yaşında

ki kansı Kezban, kızı Hasne, iki ya

§lndaki oğlu Mustafa ve komşuları 

Halilin kızı dört yaşında Fadik al • 

tında kalıp ölmüşlerdir. 

24.10 Peşte: "Turklsh tlmes in Hun
gnry., mrvzulu İngilizce konferansı. 

21 Rilkreş: Blyet'nin "Carnıen., ope
rası, 22 BrUno: Thomns'ın "Mignon,. 0-

pera~ıı. ~-..... ..... ........, ................................. , 1 

- Salı, 21.6.1938 -
ODA MUSİKiSİ 

-"""""'""" ""'"'""'"" ,,, ,,, """"'1 
18.20 Prag: Yaylı sazlar kuarteti. 20.20 

Bükreş: Odn muslksf konseri. 
Askeri bando. 17.45: Neşeli konser. 18 Peş 
te: Çığan orkestrası. 18.50 Osrava· Hafit 
orkestra konseri. 18.50 Berlin kısa dalga!!ı 
Neşeli akşam musikisi. 19 Prag: Leh mu
sikisi. 19.17 Prag: Karışık program kon
seri. 20.10 Llıypzlg: Şarkı Bandoneon, 
Baliıllıyka, ksilofon, piyano. 20.30 Peşte: 

SENFONİLER: RESİTALl,ER: 
Muallim arkadaşın bu tecrübesi, 

talebe arasındaki hAdiselerf ne gi
bi bir ruhla karşılamak lazım gel
diğine çok canlı bir örnektir. Bir 
hastalığın dayakla, disiplinle teda
vi edilemiyeceğini pek iyi takdir 
edebilen olgun insanların talebe 
hadiselerinde teşhis ve tedavi yo
luyla yürümek ihtiyacını duyma
maları hayret edilecek biı: şeydir. 

20.45 Bukreş: Senfonik radyo orkestrası 
(Rogal~klnin idaresinde) 21 Lfıypzfg: Ş3r 
kılı senfonık konseri. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bertin kı~a dalga!lı: Sabah konse
ri (8.15: Keza). 12 Berlin kısa dalgası: 

DANS MUSİKİSİ: 
12: Berlin kısa dalııası. 21.50: BUkres 

(Pl!ıkln kab:ıre numaralan). 

11.l!I Berlin kısa dalgası: Piyano mu
slksl (Brııhmse). 18.40 Brüno; Slovak 
halk şarkıları, 19.10 Ostrava: Piyano re
:fakatlle şarkılar. 19.15 Bükreş: Çift pi
yano konseri. 19.10 Varşova: Piyano re
sitali. 19.45 Peşte: Macar ı:;arkıları (Çi
gan refakalile). Orkestra konseri. 21.10 Brilno: Halk mu

sikisi. 21.10 Bilkreş: Akşam konseri. 22.15 
BUkreş: Plflk konseri. 23.15 Bilkreş: Pltık 
la gece konseri. 23.30 T..dypz.lg: Pliik kon

Hnfif mwılkl (13 ve 14.15: Devamı). 13.25 
Bukreş: GlorJ.!eıı orkP.strnsı. 17.45 Rrrlin 
kıııa d:ılgası: f ş 11onu konseri. (1 R.50: Ke
Zw). IR.30 Peşte: Radyo orkestrası. 19.10 
Vıırşova: Frcımıız eserlerinden konser. 
19.15 Blikrf'ş: Plllk konseri. 20.30 Vnrşo. 
va: KUçi!k orkestra. 20.30 Prng: Operet 
va Is ve S<'renadlar. 21,05 Ostr:ıvıı: Hnlk 
konseri. 21.30 Peşte: Radyo orkestrac;ı 
(B. Kors:ıkov). 21.30 Berlln kısa dalgası: 

, ................................ , ............ ,.......~-~ 
~ Pertembe, 23.6.1938 j 
~ ..... I I I I I .1 ..1 1 -.1" .l"-

DANS MUSİKİSİ: 
Dervlı Dedeyi Öldürdüler 

seri, gece musikisi 23.35 Prag: 

OPERAJ,AR, OPERETLER: 
19 Varşovcı· Franz Leharin, Land des 

Lacchelens op«ıreti. 

IIAFİF KONSERLER: 

22.10 Varııova. 23.10 Peşte. 23.30 Ltty
pzlg. , ................. , ............................................... ~ 
' Cumarteıi, 25.6.1938 ~ 
~ ...... .......... ..... I'-,,.,,,......, .... ,,. ....... """'~ 

ODA MUSİKİSİ 

7.10 Rerlin kısa d::ılgnsı: Neşeli havalar 
(8.15: Devamı). (10.45: Halk musikisi). 
13 Berlln kısa dalgası: Hafit musikisi 
(14.15: Devamı). 16.30 Berlin kısa dal
gası: Halk musikisi. 17.45 Bcrlln kıt'la dal
gası: İş sonu konseri ( 18.50: Devamı). 
18 Ostrava: Kilçük karışık program. 
19.20 Prag: Fok orkestr:ısı (Balet operet 
ve vals musikisi). 19.30 Peşte: Askeri 
bando. 20 Berlln kısa dalgası: Bahriye 
bandosu 20.1 o l!iypzig: Piyano: Bahriye, 
:larlnet, tenor. 20.30 Prag: Yayll sazlar
.'la seren:ıdl:ır 20.35 Varşova: Annonikle 
birlikte ş:ırkı. 21 Peşte: Gitar konseri. 
21.30 Bükrcş: KUçiik orkestre konseri. 
22.15 Bertin kısa dııtıınsı: lfaCif musikisi. 
22.25 Ostrnvıı: Slıiv musikisi. 22.25 Peşte: 

SENFO!'°'JİLER: 

Hoca ile talebenin dövüşmeleri
ne, biribirlerini vurmalarına kar
şı seyirci kalmak, bunu mazur 
göstermek, hiçbir vatandaşın ha
tırından geçemez. Hadiselerin üze
rinde ehemmiyet ve alaka ile dur
mak lazımdır. Fakat esaslı tedavi 
yolunun muallim ile talebe ara -
sında karşılıklı sevgi ve saygı kur
maktan ve her hadisede sebep ve 
ona göre çare aramaktan ibaret ol
duğunu hiçbir zaman unutmama
lıyız. 

Sıvas, (TAN) - Seyfik köyünde 

bir cinayet i~lenilmiştir. Mehmet oğ

lu Recep ile Bekiroğlu Derviş dede, 

bir tarlanın miras kalması ve sürül

mesi meselesinden kavga etmşiler, 

Derviş dede ağır surette yaralanmış, 11 Berlin kıs:ı dalgası: Oda musikisi 
konseri. 19 Bratislfıvn: Triyo musikisi. 

Büyuk orkestra konseri. 22.10 Vnrşova: 
Şarkılı konser. 22.45 Berlin kısa dalgaıa: 

11 Brrlin ktsa dalgası: Senfonik kon
ser. 23.45 Peşte: Macar senfonik orkes
trası. 

RESİTALLER: 
9.15 Berlin kısa dnlgnsı: Mozart ve 

Hnydnin eserlerinden konser. 17 Bertin 
kısa dalgası: Piynno, kemnn sonntlnrı. 
18 Varşova: Viyolonsel, piyano sonatları. 
19.30 Peşte: Piyano refakatlle şarkılar. 
20 Bukrl'ş: Sopran tnrııfınd:ın şarkıl:ır. 
20.05 Vnrşova: Koro havıılnrı. 

Küçük konsc>r. 22.45 Bukreş: Plllk kon
seri. 23.30 V:ırşov:ı: Plakla klasik musi
ki. 

HAFİF KONSERLER: 
hastanede ölmüştür. Recep tutulmuş 
tur. 

DANS MUSİKİSİ: 
23: Pe te. 23 15 Varşova. 

f ,,,, ,, """""" ,,,, .,,,, .1 t,,,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, -

t Pazartesi, 20.6.1938 -

-,, _,,,, ,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, .,, I 
Sl-~NFONILER: 

22.15 Prag: Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER: 

ODA MUSiKİSİ 
20 Vnrşo\•n: Oda musikisi konseri. 

RESİTALLER: 
9.45 Berlin kt!ın dalıta~: Alm:ın şnrkı

ları. (11.15 Şarkılar). 16.30 Rerlin kısa
dalgııııı: 7.lmb::ıl musikisi. 17 Vnrşov:ı: Ş:ır 
kılı konııcrl. 18.30 Brrlln kıs:ı d:ılg:ısı: Kil 
çUk kP.man konser!. 18.40 Prag: Viyolon
sel sonatları. 18.40 Brnfüıltıvıı. Keman k'>n 
seri. 20 Bf'rlln kısa dalgası Şarkılı resl
tnli. 20.15 Hııkreş. Soprnn ve tenor tarn
!ınrlan şarkıl::ır. 20.30 Brcıtislfıvcı: Slle1.y:ı 
havaları. 23 Vnrşova: Şarkı r('sltali. 

DASS ~fUSIKiSi: 

Metropol otelinden çignn orkestrası. 22..t5 
Bilkreş: Orkestra musikisi nakli. 23.15 
Daiınn: Karışık fnntnzi musiki. 23.30 Bira 
tlsl~vn: Plitklıır. 23.40 Uıypzlg: Eğlenceli 
gece musikisi. 

OPERALAR. OPERETLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası: Yeni operet 

musikisi. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta 
sonu programı. 8.15 devamı. 9.30 Fante:ı:l 
Macar musikisi. 13 Berlln kısa dalgası: 
HafiC musiki (14.15 devamı). 13.25 Bük
reş: KüçOk radyo orkestrnsı. 14.30 plfık, 
15.15 Rerlin kısa dalgası: Schubert'in Po
lone7.lerlle Macar fantezileri. 17 Varşova: 
Salon orkestrası. 17.45 Berlin kısa dal
gası: İş sonu konseri. 18.50 devamı. 18.45 
Ostrava: Asker' bando. 19.05 devamı. 

18.45 Brüno: Hafif musiki. 19.17 Askert 
konser. 19.20 Prag: Snlon orkelitrası. 20 
Berlln kısa d:ılgası: Neşeli hafta son11 
programı. 20.10 Ltıypzlg: Karışık prog
ramlı iki saat. 22.10 Varşova: Küçük or
kestra, 22.45 Bilkreş: Hafif konser nakli, 
23.15 Brüno: Pliik musikisi. 

ZILEDE: 

G R 1 P l.N 
Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, 

kırgınlık, ürperme hisseder et
mez hemen bir kaşe 

7.10 Bl'rlln kısa d:ılgmn: Hafif kon.~ 
(7.15: Devamı). (9.30 Neşeli havalar). 
10.45 Berlln kısa dalgası: Aııkert b:ındo. 
12: Orkestra. 13: Hafif musiki. 13.25 Bük 
rcş: Pltlk konııerl. (14.30: De\•amı). 15.45 
Berlin kısa dalgası: PHlk musikisi. 16.45 
Berlln kısa dalgası: Orkestra konseri. 
17.45 Berlin kısa dıılgnsı: İş sonu konseri 
(18.50: Keza). 18 Prag: Fok orkestrası. 
18.50 Osrava: Keman ve orke~tra. 19.15 
Biıkreş: Pliik konseri. 19.20 Prag: Fok or
kestrası. 21 J~ypzig: Karışık neşriyat. 

21.20 Brüno: Radyo orkestrası. (Piyano 
ve orkt>Stra!!ı). 21.3& BUkı:eş .(Uzun dal
ga}. P~k konseri. 21.45 Peste Çigan or
kestrası. 22.50 Peşte Orkestra (Almanya 
Mac:ırtstıın nrUstik konser mubadele!tl). 
23 Varşova: F,skl pl~k musikisi. 23.30 
LftypıJg: Kolonya radyo orkestrası. 

18: Varşova 22 45: Peşte. 23.30 L."ıypzJJ'{. 
,............. ......... ..... ...... 1 .......................... ; 

ODA l\lUSİKİSİ 
22.JO Varşovn: Kuartet konseri, 23 

Vıırşov:ı: Kentet odcı konseri. 

ODA :\IUSİKİSİ 

Balta ile 
Ağır Surette 
Yaralandı 

~ Çartamba, 22.6.1938 1 
RESiTAI.LER: 

19.15 Berlin kısa dalgası Kltısik oda 
triyosu. 20.35 Varşova: Trlyo konseri. 
22.45 Peste: Caz ve trlyosu. ~ ... ... ,,,...,,, ... ,, .1 ,, ...... ,, "

SENFONiLER: 11.15 Berlln kısa dalgası: Piyano, vi 
yolon~ı·l muslksi, 17.15 Brüno: Yugoslav 
şarkıl:ırı, lfl.30 Peşte: Piyano konseri, 
Ikrlln kısa dalgası: Piyano konseri 
(Jlrnhms), 20.05 Varşova: Şarkı resitali, 
(Mozart, Dethovcn, Schubert, Llszt), 
20 20 Biikreş: Beşik şarkıları (20.45 k~
man konseri', 21.35 Bratlslava: Şarkılt 

konser, 22.30 Prag: Piyano musiksi (Bir 
piy:ınoda dört <'il, 23.20 Peşte: Piyano -

RESİTALLER: 

Zile, (TAN) - Kervansaray kö
yünde kanlı bir vaka olmuştur: Bir 
harman yeri meselesinden dolayı Ll
tif oğlu Ali Göz ile Halil oğlu Ali ve 
Ali oğlu Ali arasında kavga çıkmıı
tır. Bu son ilcisi, Latif oğlunu balta 
ile beş yerinden yaralamışlardır. 

Mecruh hastaneye götürülmüş, öteki
ler tutulmuştur. 

OPERALAR, OPERETLER: 
17 Varşova: OpereUerden parçalar. 

ODA MU iKISi 
15. Berlin kısa dalgası: Oda mmıikiııi 

konseri (Haydn). 21.35 Bükres: Oda mu
sikisi konseri. 

RESlTAl.LER: ----.._ .... ~ .. -...... .. -
17·15 Prng: Keman konseri (Devamı). 

19.10 Vnt'$ovn· Şnrkı resital!. 19.30 Berlin: 
kısa dalgası: Şarkılar. 19.35 Peşte: Keman 
konseri. 20 Varşova: Piyano resitali. 20 
Berlin kısa dalgası· Halk ş:ırkılan. 20.05 
Bukreş: Sopran tarafından şarkılar. 20.05 
Peşte: Şarkılar. 20.30Prng: Slovak hn1k :sar 
kıları. 21.05 Prag: Pıyano - Keman sonat
ları (Dvorak). 21.30 Berlln kısa dnlga!'lt: 
Zımbnl konseri. 22.10 Bllkres: Şarkı kon
seri. 

23.05 VarşO\·a: Filelberg in idaresinde 
Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Herlln kıc:ı::ı dnlga!;ı: Neşeli musiki 
popurisi (8.15 Keza). 13 Berlin kısa d:ıl
gası: Hafif musiki. (14.15· De\•amı). 13.25 
Bukreş: Pl~k konseri. 14\30 Bükreş: Man
dolin konseri. 15. Plak muslkic:ıt. 16.tS 
Berlfn kısa dalgası: Kti~Uk konser. 17.'15 
Berlin kısa dalgası: iş sonu konseri 
(18.50: De\'SJTI,). ll.Ş,r::ıtl•Uva: Marş, \'ııls 
ve şarkıl:ır. lB.30 Berlln kısa dalgası: Halk 
musikisi (19.15: Devamı). 18.40 Prag: Ka 
rışık orkestra konseri. 19.10 BrUno: Köy
Hl musikisi. 19.15 Bilkreş: KHçUk radyo 
orke<ıtrası. 19.15 Peşte: Çigan orkeırtrası. 
19.40 Prag: Tanbur orkf'strası. 20.15 Peş
te: Pltık musikbıl. 20.30 Varşova: Klfısilt 
vnl~ler. 22.45 B!ıkreş: Lokantadan konser 
nakli 22.15 Pe;ıte: Opera orkestraııı. 22.13 
Prag: PDpuler plfık musikisi. 2~.30 J..:"ıyp
zig: Neşeli gece muslkl!!l. 

OPERALAR, OPER•;TLF.R: 
9.45 Berlin kısa dalgası: Vagner ve 

Verdlnln e .. erlerinden. 20.25 Bukreş: PlAk 
Iarla "Mignon, opernsındnn sahneler. 
21.45 Berlin kıs::ı dalgası: Yeni operet 
havaları. 

ODA :.'\IUSfKfSİ 
22.10 Brcıtisl~\·n· Kemnn, Viyolonsel, 

Flilt vesaireden mürekkep od;ı musikisi 
konseri. 

kt!ınıın con:ıtb"ı 

DANS MUSİKİSi: 
19.15 Bi\kre_ş. ' ... ,,,, ... ,,,, ,, ,, ,, ,. ,, """""" ~ 

~ Cuma, 24.6.1938 ~ " ..... , ..... .... .... ......................................... ~ 
SE~FONİLER: 

17.30 Berlin kısn dnlgnsı: Senfonik kon 
Sf'r, 19.10 Vnrşovn: Senfonik konser, 22 
Prng: Çek fitı\rmonisi, 22.30 Berlin kısa 
d::ılgası: Senfonik konser, 23 Varşova: 
Sl'.'ıtfonlk konser. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası Karısık musi
ki (8.15 keza}, 9.30 Bahriye bandosu, 
10.30 Harif musiki, l 1.45 Berlln kısa dal 
gnsı: Şehir bandosu, 13 Hafif musiki, 
14.15 devnmı 13.25 Bükreş: Pliik konse
ri, 14.30 dev:ımı, 17.45 Berlln ktSa dal
gası: fş sonu konseri 18.50 devamı, 18 
Brüno: R:ıdyo orke.strcısı, 19.20 Prng: 
R:ındo mıııkn, 19.40 Bilkreş: Mandolin 

20 Peşte: Çigan orkestrası refakatile 
Macar şarkıları. 20 Varşova: Viyolonsel 
ile sonatlar. 20.15 Bükre~: Güzel sesli
lerin plAklarından. 

DANS MUSİKİSİ: 
16.30 Bcrlin kısa dalgası. 18 Varşov3. 

21.15 Bükreş. 21.30 Berlln kısa dalgası: 
22 Uypzig. 23.30 Prag, Brüno. 

ADANADA: 

Ankara Hava Seferleri 

Yakında Başbyor 
Adana (TAN) - Cenup hava yo-

lu yakında işlemeye başlıyacaktır. 

Ankara - Adana hava seferlerinin 

şimdiye kadar başlayamaması, şeh

rimiz hava limanı inşaatının henüz 
bitirilemeyişinden ileri geliyor. 

Hava meydanındaki büyük hanga 
nn inşaatı tamamlanmıştır. Devlet 
havayolları teşkilatı memurlannın 

vazife görecekleri binanın inşaatı 

da önümüzdeki haftalar içinde ta
mamlanacaktır. 

Bir Adam Tafla 
Öldürüldü 

Zile, (TAN) - Hatippınar köyün
den Behlül, Mürsel, İlyas, Ahmet, 
Aziz, Haydar, Ömer ve Adil bir me
seleden dolayı kavga ettikleri Bay
ram oğlu Fazlıyı taşla yaralamışlar
dır. Yaralı dispansere getirilmipe de 
ölmüştür. Suçlular yakalanmıştır. 

Kızın ırzına 

Tecavüz Etti 
Zile, (TAN) - Üçkaya köyünde 

Hasan oğlu 25 ya§lllda Ahmet, gece
leyin evine girdiği Hüseyin kızı 13 ya 
şında Elüenin ırzına cebren tasallt1t 
etmiş, üstelik kızın eşyasını da çalıp 
kaçmıştır. Ahmet yakalanmıştır. 

GRIPIN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, so
ğuk algınlığına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç zararsız 

GRrPIN 
Icabmda günde 3 kaşe alına

bilir .. Ismine dikkat. Taklitle
rinden sakınınız ve Gripin ye
rine başka bir marka verirler
se şiddetle reddediniz. 

öteki odadan ayrılmış bir odada buldum. Oda, lof" 

tu. Kadın arkadaşım beni yeni ayrılmış gibi karşı· 

!adı. Halbuki onu görmiyeli hayli zaman olmuştu. 

Kadın arkadaşım, intihar odasına gitmezden evvel 

bana izahat verdi: 

Siperlerde Aragondan gelen - arkadaşlarla, Mad
ritten gelenler, antüaşlst Almanlar, İtalyanlar En
dülüslüler, biribirlerile kardeş olmuşlardı. Va7.ife 
başında olanlar şartların müsaadesine göre mükem
mel çalışıyorlar, herkes subayına itaatin ehemmi
yetini anlıyor, kendi bilgisile bir şey yapmıyor. A
ğaç kovuklarının, siperler arasındaki kuyuların, kum 
torbalarının kıymetini anhyorlardı. Hücumda mü
tehassıs askerler giQi mahirdller. Franko, Madridi 
alnmıyacağını görünce onu tahribe koyuldu. -66-

Bu adamı eve getirmek hususunda, evin sahibi 

kadın ısrar etti. Kendisi bu adamı her zaJ!lan tahkir 
edenlerden biriydi. Fakat yaralandığını, çok kan 
kaybettiğini işitince, adamı kendi evine aldı. Kadın. 
bu adam eğer bizimkilerin eline geçerse canını kay
bedeceğinden korkuyordu. Hiç kimsenin bunun bu
rada olduğunu bilmesini istemiyordu. Bu da, herkes 
gibi Allahın kuludur, bu faşist olamaz, eğer faşist 
olsaydı, Almanların, İtalyanların aleyhinde konut" 
mazdı, diyor. 

Bir milyon insan sabahtan akşama, akşamdan sa
baha kadar öliımü bekliyorlardı. Ölüm, hiç beklen
miyen bir dakikada hain ufuklardan, tayyarelerden, 
emniyetsiz göklerden, makineli ttifeklcrden başları
nın üzerine inebilirdi. Franko, Madridi muhasara e
demedi, fakat onu tahribe kouyldu. İspanyanın mer
kezini, onu alamıyacağını bildiği için tahrip ediyor
du. Bu işe Alman, İtalyan tayyareleri, pilotları ge
tirmiş, bunlara milli topraklan bedel giistermişti. Bu 
ne vatanperverane bir histir. Eğer bir memleketin 
halkı, gönüllüleri, hürriyetlerini kurtarmak için sa
vaşmazlarsa, o memleketin hali ne olur? Biz kuv
vetli hür, her inkişaf imkanına açık bir vatan isti
yoruz. Franko, kabiliyeti mutavassıt bir asker, 
muhteris ve hayalperver, kardesi Ramon gibi dima
ğen hasta, adam, İspanyayı kan~ bulayarak zaptet
mek istiyor. Franko tahrip ettiği bu şehrin üstünde 
halkın bu derin nefreti arasında yüz binlerce, gö
ğüsleri parçalanmış evlatlarının başını tutan anala
rın arasında hüküm süremez. Frankonun za!eri me
zarlıklarda yaşıyabilir. 

O gece, karanlık basar basmaz, benim mıntakam

daki ağır hücum başlamıştı. Adamlarıma iltihak için 

cepheye gidiyorum. Bir sübay da benimle beraber 

geldi. Saat on birdi. Bombardıman devam ettiği hal

de karanlık sokaklardan ilerliyorduk. İlk defa ola
rak 32.5 luk top güllelerinin küçük fasılalarla üze
rimizden geçtiğini duyuyorduk. Toplar oatladıkca 

kalbimden yaralanıyordum. Ben Madritli değilim, 
Fakat Madridi seviyorum Madrid benim evimdir. 
Hayatımın en mesut, en bedbaht dakikaları bu so
kaklarda, bu köşelerde geçmiştir. . . . 

Bir glin Moncloa Plaza'dan dönüyor civardaki 
barakalara gidiyordum. Yıkılmış, boş ' evlerin, so
kakların, ufuklnrdnn ufuklara uzanan harabelerin 
manzarası ve verdiği azap ne hudutsuzdur. Bir za
manlar yaşıyanlann burada bıraktıkları boşluk, 
geniş camekan.lı dükkanların, muazzam binaların taş 
ve topraktan ıbaret harabeleri, ne tahammül edil
mez bir boşluktur. Sokaklnrdan ikide bir mühimmat 
yüklü kamyonlar geçiyor, tramvaylar islemiyordu. 
Sükut, bütün bir şehrin içine çöken sükut, zulum ve 
şiddetin çizgileri idi. 

Lope de Rueda sokağında bir zamanlar evimde in
tihara teşebbüs eden yaralı bir faşist hakkında ma
llımat vermeyi vadeden arkadaşımla, bir evde ran
devum vardı. Giderken, kafamda bir çok meseleleri 
halle çalı~ıyordum. Tayyareler, başımızın üstünde U• 

çuyordu. Kolunda, sepeti, elli yaşlannda bir kadın, 
merakla havaya baktı, bir kapının içine girmi:ve ha
zırlandı, gülümsiyerek bana sordu: 

- Bunlar takip tayyareleri midir? 

- Hayır. Bunlar üç motörlülerdir. 
Kadın acele evin içine, etrafı telle örülmü§ evin 

sahanlığına girdi. Tebessümünü dudaklarından ayır
.madan tekrar sordu: 

- Acaba evimi yerinde bulacak mıyım? 

Tayyareler geçinciye kadar ben de buraya sığın
dım. Bana, eğer evini yıkarlarsa, içinde dört sandal
yası, ayağı kırık bir masası olduğunu, yalnız kedisi 
ölürse, ona esef edeceğini söyledi. 

Ailesinin bütün fertleri hep cephede idi. Kocası 
Peguerinos'da, oğlu, Casa de Campo'da imiş. 

/ - Onlara, harbi kazanıncıya kadar eve dönmeme
lerini tenbih ettim, dedi. 

Allahım, bu faşişlerden ne zaman kurtulacağız? 

"Faşiş'' halkın asilere verdiği isimdi. Faşist keli
mesinden daha manidardı. Üç motörlüler geçti. Kar
şımızdaki evlerden ikisinin üçüncü kattaki balkon
larının uçtuğunu, duvarlarının yıkıldığını gördük. 
Dışarı çıktık. Kadın yarı dolu sepeti kolunda edalı 
edalı ilerledi. Bir iki sokak ötede tekrar bir infilak ol 
du. Tayyare bombaları, madenleri berhava etmişe 
benziyordu. Bombalar patlamadan evvel toprağın, 
evle.Qn sarsıldığını duyuyorsunuz. Sabahları Mad
rit, tayyarelerin siperlerden yüklenip getirdikleri 
yüklerini, barakalann, bizim siperlerin üzerine de
ğil, kadınlann, çocuklann, ihtiyarların başlan üze
rine boşaltıyorlardı. 

Ben yoluma devam ettim. Her infilakı duydukça 
kendi kendime: 

- Bunlar hayvanlardır. Müstemleke arıyan hay
vanlardır, diyordum. 

Arkadaşımı bir amele evinde, kırmızı bir perde ile 

- Adam, kendisi ne diyor? . 
J Bu adamı eve getirmek hususunda, evin sahibi 

kav~metin cinnet olduğunu. bizim imanımızın. mil
letdaşlarımmn elinde ölmek olduğunu söylüyor. 

Evvela yaralarını sarmamızı reddetti. Şimdi bir 
şey söylemiyor. Kadın, bugün çamaşırlarını değiş· 
tirdi. Ona cephede olan oğlunun çamaşırlarını ~iy· 
dirdi. Ek clefa olarak onun minm~ttnr gözle baktığını 
gördüm. 

Vakıayı iyi anlamamıştım, arkadaşıma bu adanıı 
bizimkilerin sokakta öldüreceğini hissedince. ken'. 
disinin neden böyle birdenbire değiştiğini sordull1· 

- Ben halkın ona hücum edeceğini anlayınca, o· 

na doğru koştum. Sarhoş değildir, yaralıdır, göğsün: 
de bir kurşun yarası vardır, dedim. O zaman heP51 

değiştiler, evvela merak ettiler, sonra ona acıdılar. 

Jt.. • ·ni 
Arkada§tma, ne zamandanberi onu takip ettığı 

sormak istemedim. Arkadaşımın onu ilk benim evirn· 
de gördüğü gündenberi takip ettiğini tahmin ediyor
dum. 

f Devnmı var J 
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._I _E _K_O_N_O~M __ ll 
tcPIYASAUR: .-- GONLOK : BORSALARDA ı 
iki gün içinde , : PIY ASA Zahire Satışlan 
30 Bin Kilo Ege · Niçin Bor~aya 

Murat Efendinin Yüreği 
· Fena Halde Oynamıştı 

Yapağı Satıldı ~ "E::i..-=E ·· Kaydedilıiıiyor? 
Sovyetlertn son günlerde kıvırcık • kw'uftan ve le1't 'butdqlar 5.lO-l.1'1.1 ".l'lcam ve .ııire bonum~ 

ve verll merinos yapaldarına allka kurut arumda •tılnutbr· ' 97& dahil maddelere ait sa 
~ 1 ' : * ' IÜJlÜ gülliine bJdedilmesl borsa nl-gösterdikleri ve mühim bir mikdar ' Anadolunun muhtelif mmtalmJmm • ıaınnameet hükümlerl icaplarından 

yapak alacaJdan haber ahnmıftır. Ve 
1 

dan ,.uruen 25 bin kilo arpedan bir , cbr. Bazı tüccarlann nlpmnameye 
rilen yapak siparifleri cinslerine gö- , ıu.nu Jdloeu f,22-4,21 kurut aram aykırı olarak aatıflanm vaktinde 
re kilosu 62 • 63 kuruştandır. Ege , , da. be7az mwrlarm ldlCllU UO lw- ', b d ttirmedikleri baklwıdaJd bir _ 
mıntakuının muhtelif yerlerinde de : : ?'U1tan aatılnuftır. ' ço~ ~yetlere rajmen bona idare-
yapak aabflan devam etmektedir.Yer , Menin mıntakuı ~tlanndan el si, bu gibi satıfları men için henüz 

l>iye, mınldanıyordu. (1) 
Birdenbire kapı açılmıfb. Hamit --eli, bqını çevirip bakt1jı za

"-n, pplamı~ı. Çünkü kapının 
iillGnde, Hamit Efendiye analık va 
llfeatnt ifa eden (Perestt1 kadm) i
le AbdüJAzizin valdesi Pertevniyal 
~ batalası Cevher Al• vardı. 

Perest11 kadın, gözyqlannı sile 
~ ilerlemiJti. Evveli, Hamit E
'-cıinin elini tefkatle tuttuktan 
"-ra onu, Murat Efendinin yanı
._ doğru ıürüJdemifti. Bap, daha 
"'ıa yutıklar arumda bulunan 
"-•t Efendinin omuzuna dokuna· 
'-it • . 

- Aslanım!.. Bu fellket yalnız 
"- delil. cümlemizedir. Hepimi
'ba cilerleri hWı oluyor. Amma ne 
"-?. Tann, ne verir de kul götür 
~.. Pertevniyal Kadın Efendi. 
~~göndermltler. Müsaade 

_,,.:_,_ .. lame& il 
~. , iN611MC IOY 

l>enılftl. 
llurat Efendinin fena halde yü

"11 Dynamıftı. Hiç ummad1lı bir 
~. •mcasının annesi tarafın 
._ gönderilen bu haberi merak e-
~· evveJA dolrulmq, oturmuı. 
~ hıçkırık ,ehkalarile sam -
Ja lll'lıla ayala kalkmıfb. Söylene 
~ IÖzleri dinlemeye hazır oldu-

anlabnlfb. 
Ceirher Ata, Murat Efmdinln a.. 

kadar ıeıer.t ,_.. ---~ 
.... lllla etmifll. JllJerlni hOrmetıe 
~ıntnıatende kM~1-

ba .. •ı.--.ıw........_.., 

~ ~ Efendi Hazretlerine .• : 
~ ~ namıma .. hem de, kar
~ namına .• tefekkürler e
r ..... ~ür ve lffyetlmnt temen 

'~ bqb.. hiç bir anu-
~· 
~ -la, yerle beraber bir 

. . ederek, IÖzüne devam 

~~~ •• böylece arzede
~ hazretleri ..• Sonra ao-

Artık veliaht dalre.ı, 
~ • Biz, bOnkir dal
~,~- Kendileri buraya 
~ ııakletmet arzu ederler.,, 

~ lılrdenbire ıdnJr. 
......... ~ Batım, pencereden tara-'"'llllttl Birkaç uniye lük1it 

... IOııra: 
~~•lefler içinde 7• 
cı, · Muaaade buyunwılar, 

~~-- .. ~ tııı.ı..-- Nluederdt. Bir lfla >' ~tı da CmabeıJind o.um 
tt ·~ lllQd~ ilacı Mahmut .. 
~Buildzatm~ 
~ ~ (lfabe,Jln lrAtlplerlnden Be 
M~ not edfbnlttlr. Bu bur 
~~ baJanaa o llUlud not 
. · - ~~. "" .. 

li fabriblanmız için de külliyetli , u bin kiloluk bir parti kiloeu Mer - müsbet bir karar vermemiftir. 
yapak alınmaktadır. Son iki gün i- , sin te.limi ,.nne Ul lauultu, Trak Eski vaziyetin ayni tekilde deva -
çinde Ege mıntakasında 25 - 30 bin nnın kuo'emlerlndm on Qç itin kilo q piyasada yeni münakapl•ra yol 
kilo arasında yapak satılmıt ve ki- luk bir parti kilom uo-us Jwrus- ' açllllfbr. Bu münakqalar dün bor-
losu cinslerine göre 51 - M kurut a- , tan verilmiftir. · sanın holüne kadar sirayet etmiftir. 
rasında verilmiftfr. -A Son ... n .. 1-.fa ptvaaamızdan tiftik al 

OOn1rll Atıflarda Jtaradenlsln le ·---·- J 

fındıkları 47,5 1amaftan. Anadolu~ mak latiyen büyük bir müeıaeeeye lakla Sahılan Harareffl 
paklan 41 kunqtan, be7az pepirler 60 - 65 bin kilo kadar tiftik aatıl-

Bakla mmtakalarından gelen haber 10.22-32.08 kuruttan ve kaıer peJnlr dJ.iı halde bu satıflar, gününde bor-
lere nazaran, bu sene kuru bakla mah •' lerbıin ltllo.u 41-55 kunll aruında saya bydedilmemi§tir. Donaya u-
sulü çok iyi olduğu gibi piyasalardan •tılauftlr. bf m1ktannın ancak bir kısmı yaz • 
talepler başlamıf ve satıtlar hararet- • • • • • • • • u • • •• • • • • • • • • • • • •.. clırıbmf ve bu suretle tiftik1ere dlf 
lemniftir. İki gün içinde yüz bin kilo memleketlerden alıcı yokmuf hlai 
kadar kuru batla kilosu 4,20 kurut- ODADA: verdirilmi§tlr. Fiyatların dÜfÜl'Ü}me 

tan satılmıftır. si için bundan daha basit bir çare ol-

S•m. Hallnde Dinki Deri Tüccarlan mıyacap tabildir. Yapılan aabfların 
Sattılar fiyatıan yiiklek olduju için bu fl-

llk Topl t yatlar bonaya yazdırıldıjı takJirde 
Bamya kilosu: 30-35 kuruf .. Saim 80 IYJ bütün tiftik müstahsilleri, küçük tiic 

kabağı: 3-4 kuruı. Yer fasulyaıı: 8-9 ou·· n Yaptılar ~~ ~~~o~~~~ldfi:at~..u~ 
kuru,. Çalı faıulyası:: 9-14 kuruı. Ay ~&Dil uaAU .uu-.. ~ ,, uw,,-~ 

vakit gelince, kendilerine arzede - de) ye çevrilmlf, böylece dakikalar tekadm fasulya: 10-12 kuruı. Kır do Ticaret odasmuı ihraç maddeleri- ceklerdir. 
rim. geçmiftl. Nihayet Abdüllziz, kol- matesi: 15-18 kuruı. Bakla: 1-1.50 ku mizin her biri hakkında ayrı ayrı Bazı tüccarlar, hu 10n hlclile be-

Diye cevap vermif .. Tekrar hıç- larını iki tarafına aça aça, ağır vi1 ruf. Araka: 6-7 kuru§. Bezelya: 5-6 rine bona idaresine müracaat ede• 
kıra, hıçkıra ağlayıp feryat etme- cudünü iki tarafa çalkıya çatkıya kuru,. Semizotu: 1-1.50 k~f. Dol- tetkikJer yapmaJa ve bu maddeleri rek vaziyetten fiklyet etmtııer, gün 
mek için, dudaklannı ıaırarak, pen Arz odasının sağ tarfından, ve ka- malık biber: 22-35 klll'Uf. Sivri bi- ihraç eden tüccarlanmızla temas - lük sabflannı bonaya yudınmyan-
cerenin önüne doğru ilerlemifti. pının kubbesi altından geçerek u- ber: 35-40 kurut. Yaprak: 7-9 k\U'Uf. 1arda bulunmaia karar verdiği i~n 1ann cer.aJandJrılmasım latemifler • 

Perestu kadın, derin bir teessür yebanm sol tarafına doğru komnuı Sarmısak: 3-3.50 kUl'Uf. ham deri tüccarlan ilk toplanbyı dir. 
içinde bulunan Murat Efendinin da olan tahta doğrulmuf.. bir besme- Enginar adedi: 2-5 kuru§. Pathcan yamıflardır. Deri ihracatının tanzi- Halbuki, borsa idare heyeti, 6te ; 
ha fazla üzülmemesi için Cevher le çektikten sonra, ilk defa olarak (Bq) 7-8 kUl'Uf. Patlıcan (Orta); 5-6 mi ve tüccarlar arasında tesanüt ve denberi devam eden bu yoldaki sabf 
A~ ;··-t tmi-+i Bi iki at babasının tahtına oturmuştu. -L bo ) .., ... k Jara brp daima hareketsiz k•lm11-

6aya ~,.. e ıı- • r sa kunış. Patlıcan (uf- y : .,.... u- ahenk temini IUl'etile her tiirlii zor- -.. 
1 

... __ ~-ı "--'"' eden tüc _ sonra, saray memuriyetlerinin en İlk defa olarak, sadrazam Kızrıs-
1 

... k Marul ır.n ~· 111111&-.r wv3......... _,...... 

ruf. Hıyar: -. uruı. : uv san luldann ortadan kaldınbnaeı için ha- carlann borsaya alt lflerde evve1l 
yüksek derecesine vlaıl olacatın- h Mehmet Emin Pap biat etmiftl. tim 1 klll'Uf. • aırlanaak ....ıar bir rapor halinde ,__ .... 

1 

menfaatlerini dr...n ... -
1

-a 
dan emin bulunan CeYher Ala, üa- Onu, kaptanı derya ve da'"84ı f8h- aauY& ~a 
tmte birkaç t.menmı eWktea r17ar1 il~ Ali ~ ~ .,. Panear demeti: 2,IJO - 3,SO karat. toplanacatbr. Bu raporlar Iktuat Ve lbımcbr.Tüccarlann hak1annı ezmek 
IOllft, malrur bir eda 1Je 191'1 _. JmıifU, O andan itibaren Veliaht Solan: 1,2&-1,50 lnınlf. Maydanoz : klletine gönderilecektir. Diğer ihra- müstahsilin bin bir zorluk ve feda-
çekllerek pbp gitmiftL Aziz Efendi, Sultan Abdüliziz un- 50 santim, 75 santim. Dereotu: 50 san cat tüccarlan ela odada aynca top _ kirlık içinde iatihsal eylediii mah • 

Cidden çok hassas, ve mütflk }>ir vanını iktisap edivermişti. tim, 75 santim. Nane: 50 santim, 75 ....... ı.lardır sulünün bir kurut <Wıa fazl•11mı sa. 
santim. lantılar ya.,__ · hl-bJl::::l lmJrAnlamn ~ bl-ka\be malik olan Perestu kadın, Altı yüz senelik tarihin bin bir : - - "' -

ısbrap ve eıillf'jflncllWiliDaii Au Mcl••terlnl awtnde akhPA k Pu ldlma: 10-11 lndllf. C.. WI- Ç••Mhı• :-_: _ - "'-
0 

--- • .......... ..._ • 'ı"dı~~ ~~ 
rat ve Hamit ~~~enbl- dyebaıun altına, ıdmdl ele W"tıııfie1 :"1()..15 kunq. Çilek yerli: 30-40 ku lf y ld vazifelerine tamamen •JAM& o-.aa .. 

d • dedilın~--;:1-i l"n•. ÇileL 11111-ı.u·. 15-llll 1P.·-··. Kavun l lr Teki apı 1 i .. in bu hareket tarzı bir .... ı.. itiru-re terketmemifti. Murat Efen inın hl hadise kay ..,. . -~ ıı. a:.n:6 1.u ..... U9 ~ -- -, ~ua 
valc:lesi Şevkefza kadın, daha hA • Vakit geç olduğu için, istical 15-30 kunıı. Vipıe: 14-17 kuru§. Dut: Brükselde kurulan çukulata beynel lara da yol açllllfbr. 
JA kendi odasında saçım, bqım yo- gösterilmif, biat merasimi uzun 7-10 kU!'U§. Şeftali: 17-30 kuru§. milel ofisi şehrimizdeki çukulata fab- = 
larak atlayıp, feryat ettill için, aürmemi§ti. Karpuz: 50-80 .kUl'Uf. Limon ecnebi rikalannın da ofise yazılmalannı is- DIŞ TİCARETIMtZ : 
Ojlunun yanına gelecek halde de- (Devamı ""') 100 adedi: 300 • 400 kW'Uf. temt§tir. Fabrikatör terimizin bu tek- • 

iUdl. Kalbi ayni at.,le yanan Pe- ı----------------------- lifi kabul edecekleri anlaplrnakıa-dır. ltalyanlar rasta kadın da ayni teeaür ve • 1 
:::u:~;:~:1'=~~~t!: :: L O k M A Nlmmm~mmmıHI .;. ~=an:::: :::::!~:::u: Koza Almak 
=-ı:=:~-ı::: 1 MEKIM N ==~ol!: istiyorlar 
diph olarak dönecek olan Abdüll- Ah. G 1111 T L ~ Rı • · leniyor. Bir Italyan firmuı memleketimiz 

zizin avdet alayım Ptermemek i- ~ '-J .:::::::; ------------ elen çok miktarda koza almak ümre 
çin onlan sahil tarafmduı uzat- '\ c. D. Marçily ismindeJd mümeantnı 
~s ~ Yoh köfkü DENiZ SUYUNUN TESiRi r B o R s A . ecı:ı:=ı.ı:.::: 

iskelesine, kıymetli balılar, Denb •111 llOlaktm. Ba lriQrlk rlalenbm •• k Hrlallk IOnra u . yapılacak mübayaa b•kkında fUD)a-
• çuhadan yol keçeleri yayümı,_ teefrl de._ ... ileri pllr. tDua blrluıç uat drer. a-dan dolayı 11 - ı. na n söylemiftlr: 

tı. Topkapı sarayı erklnı, AbdüJA- 80fak nya ılrlaee IUdn tlt8r na, ~· kuneti artar, nabn .. _ .Firmamız iki senedenberl 
aizi burada karplaJDlflardı. •- arbsmtlaa reablyoa p llr, 19vqlar. Vlcadtbatbl daha kuv· Ç B K L E R Türk kozaları üzerinde uzun ve mil-

.Artık bütün pfkınlık ve 1ersem- bandan istifa•• eder. vetU dayanmıs. Acıı11 Ka,..... him tecrübeler yapmııtır. Bu tecrü· 
1du h dakika -+n. Denis •llJll ko)'11 ve allr bir m Kanumdald imana ldlreellder, 
MfP ıeçen.. ve er g,...._. oldaia l~ln, neakblı •:ral dnece- 71bıd• 11 derec•lnde eolahr. Be- Londra 8.23 ı.21 beler çok dejerll neticeler vermif ve 
çe, phaının birdenbire iktisap et- de olan bayatı bir ••da daha u mosloMa ,...._ •, Nmlannda 41 

125
.
3075 12

5.1
1 

- bizi pek memnun etmiftlr. Bu sene 
till ~her an artan bir gurur lttlttlr. Bundan dola71 ~mu nlaltetbule artar. B•an l~ln d.m Mew-Yark de yapılacak aon tecrübeyi biru ge-

bfaeclen AWülblz. uray erklnmı tedil olar. Bu da •• lair 171U11. ...yolan bmnlara bi pllr. Parla 1·4925 ı.sı_ nlfletmek V. gelecek sene kati suret-
haflf bir el lfareti ile se1'mladü:- dir. .,.°;!t ~ ;::: •=~ llUlno u 175 1: 5 te lfe bqlamak arzusundayız. Bu 
tan IODra, binek tapnın önünde du Denk 

1
•111 .......-. On4aa... ellerler .... • laanket ederler, .=anı :: ::.. sebeple koza cinsleri üzerinde tetkik-

ran sülün libi ~ bir Arap atı layı, dem banyom hllana a;ral u- •- L- t ..1-L.- ı-a .. , _ _.___ ler yapmü: ve koza -tiftirenlerle maau mauaJ t..lıi de yapar. a... ._. ı• lllU'.... Berlln 50.14 IOJlll ~-
na binmifti. Denk 111711 ko111t tasla Ye kav- Vllcudlalldn bittin -::. .... ; BrQbel 21.m 21.4275 ya'kından görüfilp tanıpnak için mem 

Bu genç ve gürbüz adam, atın Gs- •etli bir ...... ..,.. demektir. llly leri, ....... ,.__ .... net AUna 1.H 1.145 leketinlze geldim, bugün de Bursa-

tüne pek yak•pn1fb. Senelerden- le olmasile •• ılnirleri uJdnlefti. :!d'ıi..'=.~~!".:...W:: =İuv:: =- !::!5 !:! ya gidiyorum. Bu arada gelecek se-
beri, Sultan Mecidin mariz ve ca- rir n kuvvetlendirir. lan folforla blslyom daha iyi bir· Madrid 

8
.
9125 

ı.w ne için bize JAzun olacak çok mik • 
zibesiz çehresini aördükçe içlerin- Denlse slrillnce, on- ricat 8- ...-ıer. l'akat denis banyosu Y• VU'fOva ıa.m 

2
u

15 
tarda kozanın alım tarz ve tekilleri 

de garip bir eza ve fatibfaf dUJ'&ll- serin~. teslrlerinl elbette billrıd- nma••t lae idrar daha lak ilk p. Budapefte H.92 25.04 iiı.erinde §imdiden tetkiklerde bulun 
lar, fimdi Abdülbizi o oynat A- Dls: .uaın insana titreme ••lir. ne- Ur ve ltudanada albtlmln ~akar. BflkNt O.llT5 O.IM15 mü: ve mümkün olduiu takdirde 
rap ab üzerinde al al vanatıan, kat f• darahr, deriıl b111'11Ş11l'd. Pakat, Deri daha iyi Wer. On• kam Bellrad .2.81 2.875 bilhassa Bunada bir anlaınna vak • ~ b-lar brik• ,. unlye için e ••r. .._a_ı 1. - - dla L.1...:1 .. ..a-ı -

291
• - • r-- ~ :bt emesi, iri sivab ıözlerini ele- - .... ICDWUelfte-. ·-a ...... ~- Yokohama -· .. -.M.. --L , .. ivorum. Maksadımız müstah ~ Titreme seeer, deri lllDll' n • pbnnak ~ itin • a•u eJıem- Stokbolm ıum 12.2771 Ula& ..,.. .. ~ 

vire devire baklflarile görünce: i°" Defe. dtbellr, nalns ~-· mlyetll oWaima• •lllnbüs. llOlkova 21.87 21.TU lillerle aramızda mümkün oldup 
- İfte .. bul, hilnk&r... )iti•• deri tberindül uamarlar Denls ~ abdrlerin dUJ'P- kadar az mutavusıt bulundurmak ve 
De-'·'erdi. Çok tabiidir ki, bu ....._., ,oldah h•lde sonra onlar aanu, huebt kaüetlnl artmr. A- p A B A L A a bu IUl'9tle bem firmamıza ve hem de ~ ~. •••la i~rislnde dmnar. ~_,_, _ _._ L- ti ... __ ._ .... __ _ 

IO-zı-, anc- L '---
1t d:'.ı'-lerin i- •-- .a..s... ......... -ne - _,,___ mOstabsillere kazandırmaktır. Bu ae 

... - .,... U9U&A0.. UU1I ba htl~um etmiş oı ....... hal- ... IOIU'8 -L.br ...... t .... pek 
fadesi idi. Çünkü, gürbüz bir peh- .. •lar daralır, kan tekrar dqa.. Mftf olaa :i:kıer ._. 1-Qeaua- ne de biraz koza alacajız. Bu tefeb-
livan vilcudü ile hükümdarlık • n;,a ~ •lir. Deals ~- ... IOUa yandulu .... airm p büdmOıün ~ piyasan üzerinde 
NllDda, en ı.A .. m .. bir münalebet :::._ ......._ fa,.U .. 1'C9 ...... Ur, ........... •tefi ohlr. iJi bir tem npacajını ve fiyatıan 

.. IMi.... iyon deall• bu Md...._ De-ı-._ ..a 1..6 .. 1.- • ...__...,_. "-• bile m __ .. 6 de.M1..11 •-~- h aq , ...... lean ~ ---.- 1&m1t ediyorum.,, 
.......... a"'"- .__ ra atbk duyar. l'aluat dem ......... _ • ı •a.uııır.1-ı de 

A bclilJAziz, kendisini yayan ta- banyosu fasla deftm edene ilk i;~mro';:!'t ....... -;:'i:ıı.-
tip eden hilktlmet ricalile hidlse tekrar ıellr. ı.... ,_w.. de edemlyeceklerü ablne lnklbu 

saray erkAnının önünde. at oynata- titremlye ı..ı.r, •• •ticed ~ )'Üllt llaet ohlr. 
rü dotruca Rırkai Saadet daire- iyi olmu. ller halde ...._ ...,.._ Deals ••1•• ..,_lana ... 
_._ ,._.la ••-•W d ·-·· bu ikinci titrem.ala ....... 9"ft ........ . ....... ~ 
-e gltmifti. O, --. w11uen ua üne meydan vennemeJWal&. olmıyaalu u ..... ~ ...... 
ile metlulken. Sultan Mahmudun Demde fada .....,.. ta • • tatt•ı•ı eıet1k1n1a1 Mllrl.. 
tahtı da Ablalar bpwmm dJe- •oiraau •lr ~rnk. ..._,.. ,_.. Denk~ tnılt .......... 
bam altına natledilmiftL ... t darmaldar - ...... .-- r1ae t..u ......_ _...... M 

Kubbe a1tuun ve liWı hHlnesl- • •ea1s ltanyesa YlcMlaW., ... 78-1 .- blQ-ı..r. ç.a ... 
..... - lyUlkler )"aJtU: ....................... ~ Din önGnde, bÜJÜ bir kalabalık bi- ne.a içladelll ............ -- ...., teeak1ua Mbl• ılE lcla _. 

rllmdftl. Bitin ıWer, CBMm.11& n .._. ...... wekhia wbr,... - llApır, ..... 

YURnAf 
Çilek mnümiiade oldupmu

m uaatma. E• bduu kavanoz 
bnaoa ncel " life file panap 
J"81tU'Ü kilerllll .......... ltla 
......... u.ıuu... .... p. 
.. ........ tiı ..... .....,. • 
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Katil Ali Rizanın Bulgar 
Karısı Nerede ? 

Hatay Müzaker 
leri Üm · tsiz 

Derbent faciası, henüz tamamile pasaportla Halebe ve Şama gidip gel 1 yacak kadar mühimdir. Eğer, bu doğ 
aydınlanmış olmamakla beraber, tah mekte ve ipekli eşya kaçakçılığı yap- ru ise; bu kadının Yanola yani Saa
kikatın yeni ve son safhası bu faci- maktadır. Kuvvetli bir kanaate gö- det olması akla gelebilir. 

Fransız hakimiyetini temail 
den yüksek mahkeme ile M 
ni gibi hain hakimler de hali 
zif elerine ayni salahiyetle 

Sabiha Gökçenin tayyaresi 

Sabiha Gökçen 
Atin ada 

Atlna, 16 (TAN muhabirinden) _ mayüz eden Türk kadınının hukuk 
Balk~nlarda bir tayyare turuna çıkan müsavatını elde edeli sanki bir çok 
Ataturk kızı Sabiha Gökçen saat asırlar geçtiği zannedilebilir. Reisi -
11,25 ~e Tatoi_ hava meydanına ye- cümhur Atatprk kızı Sabiha burada 
re inmış ve Atına elçimiz, başkonso- ve Selimikte kendisine, Atatürk'e ve 
los ve bayanlarile Türk kolonisi Baş memleketine matuf hararetli ve sa
vekil Metaksas namına bir hariciye mimi sempatiler içinde yaşıyacak

memuru, Hava Nazın namına Aerod tır." 
:~m kumandanı, Atina Belediye Re- Elefteron Vima gazetesi de şöyle ya
ısı, Aero klüp, Türk - Yunan ticaret zıyor: 
ofisi, Balkan cemiyeti reisleri ve Yu "Sabiha Gökçenin Atinaya gelişi 
nan tayyare zabitlerinden mürekkep milletimize dost ve müttefik memlc
çok kalabalık bir kitle tarafından ha kete karşı duyduğu en güzel hislerin 
r~retle karşılanmıştır. Atina elçimi- tezahürüne vesile olmaktadır. Daha 
zın Bayanı ve diğer karşılayıcılar ta- dün Başvekil Metaksas'ın da Mise -
rafından kendisine buketler sunul- longi'de söylediği gibi Türkiye il~ Yu 
muş ve doğruca askeri tayyare mekte nanistan biribirine çözülmez bağlar-
bine gidilmiştir. la birleşmiş bulunuyorlar ve diğer 

Askeri Tayyare Mektebinde müttefiklerle birlikte Egede ve Bal
Kıymetli tayyarecimize askeri tay- kanlarda sulhün kuvvetlenmesi için 

sıkı iş birliğinde bulunuyorlar.,, 
yare mektebinde beyanı hoşiı.medi e-
dildi. Mektep kumandanı, "Büyük Şehrimizden ayrılırken 
dost Türk milletinin şanlı reisi Ata- Atatürk kızı ve kıymetli tayyareci 
türkün kızı ve Türk tayyare zabiti miz Bayan Sabiha Gökçene, dün sa
sıfatile" Atinaya yapılan bu ziyaret- hah Yeşilköyde parlak bir uğurlama 
ten fevkalade sevindiklerini söyledi. merasimi yapılmıştır. Riyaseticiim -

Sabiha Gökçenden cevaben dost Yu hur umumi katibi Hasan Rıza Soyak. 
nan tayyarecilerine Türk tayyareci- başyaver Celal, Başvekil Celal Ba
lerinin selamlarını getirdiğini söyle- yar, Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras, 
di ve kendilerine Türkiye çiçeklerin- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya. Vı:ıli, is 
den yapılmış bir buket sundu . .İzmir- tanbul komutanı General Halis Bıyık 
den Atinaya bir saatte geldiğini, ken tay, şehrimizde bulunan mebuslar, ha 
disine gösterilen büyük alakadan va subayları ve Tükkuşu talebeleri, 
duyduğu sevinci üadeden aciz oldu- kendisini uğurlıyanlar arasında bu-
ğunu ilave etti. •ıunuyorlardı. · 

anın sebepleri hakkında oldukça k.a- re, Muhiddin de Ali Rızaya bu işler- Fakat Nadide adında bir kadının 
naatverici kuvvetli ihtimaller söyliye de yardım etmiştir. da mevcudiyeti henüz tam olarak 
bilmek imkanını veriyor. Bunu an- Aralarındaki münasebetin bilinemiyor. 
latmıya yarıyacağı bakımından ev- derece ve hududu Adli safha 
veliı. hadisenin kısa bir hülasasını ya Bu suretle bu safhada üzerinde du 
palım: rulacak en mühim nokta, Ali Rıza ile 

Derbentte bir hendek içinde bir ce-1 Muhiddin arasındaki münasebetlerin 
set görülüyor. Tabiidir ki, adliye ve evvela, kaçakçılık işile alakadar ol
zabıta derhal hadiseye el koyuyor duğudur. Çünkü, Muhiddinin ölümi
ve kısa bir araştırma neticesinde cc- le neticelenen ikinci cinayetin kör • 
sedin şoför Mehmet Lutfiye ait ol- düğümünün çok kuvvetli bir ihtimal
duğu meydana çıkarılıyor. Ve katil le yine bu kaçakçılık işi olması çok 
de İpsalada Muhiddini öldürdükten mümkündür. Çünkü: 
sonra ölü olarak ele geçiyor. ı _ Adanada beraberce ve uzun 

Burada iş büsbütün karışıyor. Çi.in müddet ayni işlerde çalışmış olmaları 
kü katille Muhiddin arasında olduk- 2 - Hattiı. katilin Muhiddinde bu 
ça eski bir tanışıklık olduğu mey • yüzden beş yüz lira kadar bir alacağı 
dana çıkıyor. bulunması, 

Sır nereden baflıyor 3 - Bundan bir buçuk ay kadar 
Hadise, böylece İpsaladan başlıya evvel, Muhiddinin bir defa daha lp

rak kalın bir esrar perdesine bürün- salaya gitmiş olduğunun tesbit olun
mektedir. Çünkü katil ölmüş, malum::ı ması, 

tından istifade edilebilecek bir tek ki 
şi kalmıştır: Katilin İpsalaya getirdi 
ğini söylediği sarışın kadın ... 

Fakat bu ifade, doğru mudur? Doğ 
ru ise kadın ne oldu? 

Tahkikat yapılıyor 
Kısa bir tahkikat katilin hiıvivetini 

tesbit ediyor ve İstanbulda Madam 
Eleninin evinde bir kadınla beraber 
oturduğu anlaşılınca o kadının peşi
ne düşülüyor. 

Nihayet Sevim, asıl adile Sabriye 
Eskişehirde ele geçirilerek İstanbu
la getiriliyor. 

Fakat bu kadın sarışın değil smer
dir. ve yapılan sorgusunda her şeyi 
inkar etmekte, ve Ali Rızayı son giin 
lerde tanıdığını, Muhiddini ise hiç 
tanımadığını söylemektedir. 

Sonra kadının vakadan bir gün ev 
vel Eskişehire gitmiş olduğunu sabit 
olması da, üzerindeki şüphelerin bü 
yük bir kısmını ortadan kaldırmak 
tadır. 

Binaenaleyh, eğer vak'a Slrasımıa 

otomobilde, bir sarışın kadın var idi
se, bu Sabriye (Sevim) değildir. 

Sarıfın kadın hayal mi? 

4 - Muhiddinin. İpsalada dahi ha 
la bu işle alakadar olduğunu göste
rir emarelerin mevcudiyeti; 

a - Muhiddinin bankada üç bin 
lira gibi küçük bir memurun me!-'ru 
maaşile artıramıyacağı bir parası ~ar 
dır. 

b - Üzerinde ayrıca bir de bono 
bulunmuştur. 

5 - Çok enteressan diğer bir rıok 
ta da, katil İpsalada Muhiddin tara
fından görüldüğü sırada geçen bir 
muhaveredir. Muhiddin Ali Rızavı 

görünce jandarma çavuşunun ya~ı
na gitmiş ve 

- Sana bir sır vereceğim demiş. 
fakat arkasını getiremeden katil ta
rafından öldürülmüştür. 

Demek oluyor ki, katilin çok kork· 
tuğu bir sır vardır, bu sırrı da Mu
hiddin bilmektedir. 

İşte en esaslı nokta budur: Bu sır 
nedir? Kaçakçılık mı? Bir kadııı 

~-leni mi-9 Yahu~ daha ba~'kl!-qcy 

ler mi? 

Yanola Saadet kimdir? 

Hadisenin tahkikine el ku.rcuı müd 
deiumumi muavini Hakkı Şükrü ttün 
saat 17 de evvelki gün serbest bıra
kılan Uzunköprülü arabacı Aliyi Müd 
deiumumiliğe davet edilerek kend1sin 
den bazı şeyler sorulmuştur. 

Aliden bilhassa şunlar sorul~uş
tur: 

1 - O gece otomobilde kan leke
leri var mıydı? 

2 - Ali Rızanın elbisesinde kan le 
keleri ve tabanca görmüş müdür? 

3 - Ali Rıza nereye gideceğini 

söylemiş midir? 

Dün bir muharririmiz arabacı ile 
görüşmüş ve bu sualleri sormuş -
tur: Ali şunları söylemiştir: 

- Ali Rıza Çekmeceye geldiği za 
man gece idi. Kendisine Çekmece po
lisi nereye gittiğini sorduğu zanıan. 
Uzunköprüde anası varmış onun ya
nına gideceğini söyledi. Ben de U
zunköprüye gitmek istedim. Yanına 
binecektim. O kuşkulandı ve: 

- Hayır dedi. Ben yanıma adam 
bindirmem. Sen şöyle içeriye kurul, 
rahat et. Böylece Uzunköprüve ka
dar geldik, karanlık olduğu için oto 
mobilde ve Ali Rızanın üstünde kan 
lekeleri görmedim, göremezdim. Ne 

reye gideceğini daha evvelce söyle -
diği için de tekrar sormadım. Beıı o
na rehberlik etmi~ te değilim. Çün
kü o Uzunköprü yolunu biliyordu. 

Evrak getirtiliyor 
Diğer taraftan İstanbul müddeiu

mumiliği oiomobllin ve oradaki tah
kikat dosyasının Ali Rıza ile Muhid
dinin öliimlerinden sonra üstlerinde 
çıkan kfı_ğıt ve eşyaların İs'ıanhula 
aönıi~r.i~s:,iıu io;;~mi&t.i.1' 

Öğrendiğimize göre bunların hepsi 
de bugiin gelecektir. 

Hikmet Onatın •Özleri 
Müddeiumumi Bay Hikmet Onat, 

bir muharririmize demiştir ki: 

vam etmektedirler. 
Bunlar i~ başında 

müddetçe, Türkler lehine yapılmlŞ 
bi gösterilen müsamahalı hareke 
sadece alınacak esaslı Ye ciddi ted 
teri <iııleınek için ortaya siiriilmüş 
leli oyunlardır. Suriycdcki Ara 
hala nümayişlere devam ediyor 
Antakya hükumet binası taşlan 

tır. Hattn Osman adında bir Tiirk 
ci Antakya sokaklarında feci bir 
rette (;}diiriilmiişfür. 

Ilafitke upulculuk devam etm 
dir. Halepten Antakyada mukbn 
ınıyan binlerce Ermeni Hataya p 
mektedir. 

Bütün bu hadiseler, vaziyette 
bir değişiklik hasıl olmadıjud 

Fransızların bize karşı vaziyet a 
ta devam ettiklerini gösterme 

Tütün işçiliğim· 
için Bir Tehlike 

(Başı 1 incidl} 
sebebi ile nakil ve yol masrafi 
kısaltılması ve de{;.<iştirilmesi bul" 
su da şirket meclisi idaresini a 
meşgul etmektedir. Şirketle B 
ristan vapur ve şimendifer i~ .. ,..., .. 

arasında bu hususta bir müzakere 
anlaşma zemini hazırlamak ve 
garistanda işlenecek tütünlerin ı 
ve ihraçları esnasında yapılacak 
liyata ait ücretlerden de tenzilAi 
pılmasını temin etmek için 
beri çalışmakta olan Fon Rey~ 
minde bir Almanın mesai ve ta ... 
sutu son günlerde müsbet neti 
vermiştir. 

Oniimüzdeki temmuz ayı lptidt 
~ında şirket murahhasları ile B 
rlstan vapur ve şimendifer ida 
ve tütün işçileri birliği mura 
rı arasında Sofyada bir toplantı 
pılması da karar altına alınrnıştsı: 

Oğrendiğimize göre, tütünl 
'Bulgaristandn işlettiği ve Bu t 
pur ve şımendııerıın- ıaarelerının 
pılması arzu edilen tenzilata mu 
kat ettikleri takdirde şirketi> 
ye kadar yaptığı umumi masr 
dan yüzde on bir, on iki nisbe 
bir tasarruf temin edebilecektlt· 

Başvekili ziyaret Kıymetli tayyarecimize hareketin 
. Daha sonra Gökçen elçimizle bir- d~~ evvel Başvekil ve vekillerimizle 
lıkte Başvekili ziyaret etti. General vılayet ve parti erkanı ve Türk Ha
Metaksas, kendisine memnun ve mü va Kurumu tarafından buketler ve
tebessim bir çehre ile takdir ve iltüat rilmiştir. 
larda bulundu. Tayyarecimiz, dün kendisile görü 

?aha sonra Aero klüpte kabul res şen bir muharririmize kısaca intiba
~ı yapıldı. Kli.ıp reisi bir nutuk söy- lannı anlatmış ve şunları söylemiş. 
lıyerek bu z" t " 

Diğer taraftan, katilin İpsalaya ge
tirdiğini söylediği bu sarışın kadın 

hikayesinin uydurma olması daha çok 
akla yakındır. Çünkü, gerek vaka
dan evvel Büyiikderede, gerek ora -
dan, İpsalııya kadar geçen yolculuk 
sırasında otomobilde böyle bir kadı
nın mevcut olmadığı muhakkaktır. 

Hô.dislmin hakiki çehre•i 
Bizim hususi tahkikatımıza göre, 

birinci cinayette, yani şoför Meh -
met Lutfinin ölümünde söylendiği gi 
bi bir kadın parmağı yoktur. Bu cina 
yet, çok kuvvetli bir ihtimale göre, 
sırf, otomohili kaçırmak için işlen -

Sene 1927 .. Mavi gözlü ihtiyar bir 
adam, Muhtelit Mübadele Komisyo· 
nuna müracaat ederek Rum olduğu
nu ve Yunanistana gitmek istedil7i 
1 o 
ni söylüyor .. 

Komisyon kimsenin Yunanistana 
gitmek istemediği bir sırada bu ada 
mın oraya gitmek arzusunu şüphC!li 
görüyor ve işi zabıtaya havale et:ii· 
yor. Yapılan tahkikat bu adamın Ka: 
ta1da oturduğu, rumlukla ZE'rre ka -
dar alfıkası bulunmadığı ve hahs muh 
lis Bulgar olduğu neticesini veri -
yor. İhtiyar adam Kartalda sütçij -
lük yapmaktadır. Ve Yanola adında 
sarışın güzel bir de kızı vardır. O sı
ralarda bu kızcağıza bir şoför musal 
lat olmuştur. Fakat kız ve babası Ali 
adındaki bu adamla münasebet kur
mak istememektedirler. 

- Düne nazaran vazivette yeni hiç 

bir değişiklik yoktur. İpsaladan iste
diğimiz tahkikat dosyas1 ve eşya he
nüz gelmemi tir. Bunlar geldikten 
sonra vaziyetin aydınlanacağını ümit 
ederim. Bugiine kadar katilin eski 
karı~ı Yanolayı öldürdüğü hakk.nd:ı 

da bize bir ihbar yapılmış değild!r. 

naenaleyh şimdiye kadar şehri 
yapılan tütün işçiliğinin m~__.a 
kısmı Bulgaristana intikal ecte"""". 
tir. Yapılacağı muhakkak göriil" 
!aşmanın vuku bulduğu takdtrdf 
ketin kendi malı olan ve hnleO 

palı bulunan depolarında bO.-.. ,- ,,.. 
pek az iş olacak ve şirketin 
altında bulunan diğer depol"' 
de yeni konturnt yapılmıyJ 
liye edilecektir. 

• _ ıyaretten dolayı duydu- ır: 
ğu memnunıyeti çok samimi bir li- - Dost Balkan memleketlerine kı 
sanla anlattı. sa bir turneye çıkıyorum. Seyaha -

Ankarayı ziyaret etmiş olan azala- tim üç gün sürecektir. Şimdi doğru-
rının oradan gördükleri cand k _ ca Atinaya gidiyorum. Yarın ~abah 
b r· hA an a 

u un atırasını hiç bir zaman unu- Selaniğe geçecek ve Atatürkün doğ-
tamıyacnklarını ve dostluğa dostluk- duğu evi ziyaret edeceğim. Bundan 
la karşılık fırsatını bulabildikler" .. . ı ıçın sonra Sofya ve Belgrada giderek ya 
çok bahtıyar olduklarını ilave etti rın akşam B"'k t b ı y 

D h T 
.. k H · u reş e u unacagHn. 

a a sonra ur ava Filosu o i B". 
k 

nun gccey ukreşte geçirdikten sonra 
·ıymet ve azametine hayran oldukla Cumartes· .. .. İ t b 1 d ·· 1 i ·· · .. 1 gunu s an u a av et ede 
rını soy ed ve guzıde Turk tayyare- ceğim. 

cisinin şerefine kadehini kaldırdı. Kn Bayan Sabiha ... 
bul resminden sonra Atatürk k . Gokçen, yalnız ba-

' ızı şına ıdare ettigyi t ·ı 1-
Gokçen, öğle yemeğini elçilikte hu- küçük bir u u a ayyaresı e evve a 
susi olarak yedi. ar ç ş Y pmış ve tekrar tay 

Y. e meydanına indikten sonra kendi 
Bayan M etaksasın çayı sıni uğurlnmıya 1 1 . . ge en erın ellerini 

miştir. 

l - Katil Ali Rızanın şoför Meh
met VLütfiyi, Büyükderede sarhoş 
etmek istemesi herhalde sebepsiz de 
ğildir. 

2 - Katil ile, Mehmet Lutfinin ev 
velce kat'iyyen tanışmadıkları da 
artık tamamen anlaşılmış gibidir. 
Bunlar belli olunca, katil tanımadığı 
bir adamı, başka hangi sebeple öldü
r1.!bilir? 

Çünkü Alinin külüstür bir Ford 
otomobili vardır. Ve Kartalla Ya!m
cık arasında işlemektdir. 

Mavi gözlü ihtiyarın, Yunanistan;:) 
gitmek istemesindeki sebep zahiri, 
belki de hakiki sebep işte budur. 

Yani bu şoför Alinin edepsizliğin
den, şerrinden kurtulmaktır 

Bin Vatandaşın 
Yuvası Kurtarıldı 

(B<ı§ı 1 incide) 

KadreCıınon~n Ka~ 
Biikreş. 16 ( A.A.) - Köstlfl!" 

keri mahkemesi, sabık denıif' 
f ızlar şefi Kodreanunun karcı.ı' 
reanuyu memnu rozet taşı 

dolayt yedi ay hapse mahktt• 
tir. 

duğu bir çeşmeyi yapmak içlP 
nılacaktır. 

l,in hukuki taralı ~ 
Dün bir hukuk nlimimize 

/:.:::~am altıda, Bayan Metaksas ta- sıkmış ve bu arada T.. kk 
rafından şerefine verilen çay ziyafc- sine: ur uşu talebe 

ikinci cinayetin sebebi 
İşin bu tarafı bu şekilde kısmen 

aydınlandıktan sonra mesele ikinci 
cinayete geliyor. Yani katilin, İpsa
la meteoroloji istasyonu memuru Mu 
hiddini öldürmesi meseı~sine.. Bu-

Bu şoför Ali, katil Ali Rızanın ta 
kendisidir. Ve neticede her şeye rağ 
men yılmamış, ne yapıp yapıp Ya
nola ile evlenmiştir 

Bu Ortaçeşmelileri yalnız ,son yıkıl
ma tehlikesinin tehdidinden kur
tarmalda kalmıyor. Varlıkları bakı
mından tam hir «-mniyet ve istikra· 
ra kavu~tııruyor. Çiinkii: "Vaı:i:re· 
tiniz ynpı kanununa a:vkırıdır.'' teh 

didi senclerdenh('tİ hu vatandnsla· 
rın haşı iistiinde bir ~ahr ~ihi dur 
mu tut. Dairelerde is takihi ile "C· 

çinen tufeyli ıınsurl~r vakit 'akit 
hundan istifadeye kalkmışlard11 

"Para toplayın verin, avukat tutup 
tehlikf'nin ciniinü alalım." iddiac..ile 
defalarla halktan paralar toplan
mıştır. Elti kuruş giindelikle \'&h-

tinde, Nazırlar ve birçok mümtaz şah "- Nasılsınız arkadaşlar? d" 
slytler hazır bulundu. Akşam saat do rek onlarla da vedalaşmıştı;:· B~~e: 
kuzda elçi ve bayanı tarafından elçi- dan sonra hazır bulunanların alkısla 
likte yirmi dört kişilik bir ziyafet ve rı arasında tayyaresine b" k · 
rilmiş, ve davetliler arasında hava, naya doğru havalanmıştır.ınere Ati 
payitaht ve turizm nazırlarıle hava 

Kurmay Başkanı bulunmuşlardır. MÜDDEİUMUMİLİKTE: 
Sabiha Gökçen yarın sabah er-

kenden Selaniğe hareket edecek ve 
orada bir, bir buçuk saat kaldıktan 
ve Atatürkün do~duğu evi ziyaret 
ettikten sonra Sofyaya mütevecci
hen yoluna devam edecektir, 

Atina gazetelerindeki 
hararetli yazılar 

Yunan matbuatı cesur Türk tay
yarecisi Bayan Sabiha Gökçeni hay
ranlık ve samimiyetle selamlamakta 
ve resimlerini neşretmektedir. 

Proia diyor ki: 
"Türkiyenin mukadderatına ha -

kim olan yaratıcı dahinin tahakkuk 
ettirdiği büyük ıslahat bariz vasıfla
rından birini de genç bir tayyareci 
kızın cesaretinde gostermektedir. Mil 
li faaliyetin bütün şubelerinde te • 

ihbar Doğru Çıkmadı 
Evvelki gün öğle üzeri, müddeiu

mumiliğe şöyle bir ihbar yapılmış • 
tır: 

Katil suçuyla tevkifhanede bulu
nan Sarı Hüseyin şimdi Küçükpa -
zarda iki jandarma ile beraber bir 
meyhan,ede rakı içmektedir. 

Müddeiumumi muavini Necati, 
Emniyet müdürlüğünden bir komi -
serle dört polis alarak otomobille 
hemen hadise yerine gitmiş, fakat 
ihbarın doğru olmadığı anlaŞJlmış -
tır. Tahkikat neticesinde katil Sarı 
Hüseyinin, kendisine ait bir kayığı 
satmak için tevkif ane idaresinin ma
lümatı altında iki jandarma ile Kü
çükpazara gitmiş, ve dönmüştür. 

güne kadar topladığımız malumattan 
çıkan netice, bunu da aşağı yukarı 
aydınlatacak mahiyettedir 

ilk tanışma 
Muhiddinle, katil Ali Rızanın taııış 

malnrı hayli eskidir. İptida 1 
E k' ht d ' on arı, 

s ışe ır e görüyoruz. Muhiddin tay 
yare başçavuşudur. Ali Rıza da ora· 
da bulunuyor. Ve aralarındaki müna 
scbet iptida buradan başlamıştır. 

1933-1937 senelerinde Muhiddin 
Adana rasat istasyonu memurluğu
na tayin ediliyor. 

O sıralarda Ali Rıza da Adanada
dır. Ve zahiren kamyon işletmekte
dir. Fakat işin hakikati, Ali Rızanın 
kaçakçılık yaptığı ve bu yüzden cok 
para kazandığıdır. Onu Adanada ·İs
tanbullu Mehmet diye tanırlar: Çiin 
kil elinde Mehmet adına bir nüfus 
kA~dı vardır. Ve bu ada çıkarttığı blr 

Y anola nerede? 
Evlenmeyi takip eden kısa gün _ şan bir kadıncağı7., birkaç sene için 

ler içinde biz Yanolayı Saadet adile de hu suretle ı·erdiği para ycki1nu· 
tanıyoruz. nun on beş litayı bulduğunu siiy-

lemiştir. Ortac;e~me için hundan 
Fakat Saadet, bir müddet sonra 

birdenbire ortadan kaybolmuş ve bir 
sonra hu iiziintiiler kiikiincfen si· 
linecck ve ~·arına gih·cn hağlamnk 

daha görülmemiştir. miirnklin olacnktır. 
Bir rivayete göre Ali Rıza kendisi-

ni Hnlebe kaçırmıştır. Diğer bir thti Son yıkılma tehdidi üzerine Orta-
ma! onun Bulgaristana kaçırıldığı çeşmeliler yuvalarını korumak için te 
yolundadır. şebbüse ,gccmişlerdi. Çoğu Beykoz fab 

.,., rikasındn ~alışan bu işçiler, hep bir-
uçüncü bir rivayete nazaran, ka- den işleri başından ayrılmıyacakla-

til onu da öldürmüştür. t t had" .. ··- .. .. .. rı için dun halktan elli kişi itiraz is-
ş e ısenln kordugumunu yal - tidası yazdırmak üzere izin almıştır. 

nız o ve onun söyliyeceği sözler çö : Bugün de diğer elli kişi itiraz ı"stı"da-
zebilecektir. 1 

Nadide diye bir kadın sı yazdırmak için izin alacaklardı. 
var mıdır? Bir taraftan da avukat tutup mini mi 

ni bahçe şehrinin varlık hakkını ko-
Diğer taraftan katilin cinayet gü- rumak için halk arasından birkaç yüz 

nünden bir gün evvel Beyoğlund.a lira toplanmıştır • 
sarışın ve söylendiğine göre çok glı- Haber aldığımıza göre avukat tut
zel bir kadınla bir arada görüldüğü maya lüzum kalmadığı için toplanan 
hakkındaki haber de yabana atılmı- o para. rtaçeşmenin çok mühtaç ol-

Medeni kanunumuzun bir 
şöyle der: Bir adam bina yaP 
komşusunun arsasına tecavüS 
se komşu bunu haber aldıktall 
ancak on beş gün içinde itirt' 
lir. Bunu yapm!lzsa bina y,,P 

hakkı mahfuz kalır." ...;. 
Kanunun böyle bir rnadd~ 

mesinin ı;ebebi aşikardır. M b1f 
tandaşa ait emek ve serve:. 
bahane ile heder olmarnas~ ,,. 

Bahsettiğiniz evlere geJın 
ye bunların vücudiinü sene 
ri biliyordu Senelerce sonrı:,.. 
mamurevi yıkmaya ne kan 
akıl ve insaf bakımından 
maz." 

• 
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BULMACA 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 & 6 1 8 9 10 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bel~nın pilsküllilsü 
2 - Kibarlık - Su kabı 
3 - Kuleslle meşhur eski bir şehir -

Nezaketsiz, kaba 
4 - Su - Bir renk 
5 - Gümüş - Parçah 
6 - Avuç içi - Eğri 

7 - İhtimal - Bir erkek adı 
8 - Çok işe yanyan bir hayvan - Zen

ğin köylii)'e derler - Edep, izzeti 
nefis 

9 - Sebep - A vrupada meşhur bir dağ 
silsilesi 

10 - Nezaketsiz - Çok kullanılan bir 
askeri tabir 

YUKARIDAN AfA61YA: 

l - Nezaketsiz 
2 - Öfke, çabuk kızmak huyu 
3 - Allah - Melek - Su. 
4 - Bir erkek adı -Büyük bıçak 
5 - Amudu fıkarl 
6 - Kuvvetli bir gıda - Bakanın so

nu - Bir renk 
7 - Yeni evli kıza derler. 
8 - Baba - "ve diğerleri., mukabilin

de kullanılır • Bir renk 
9 - Kaba kumaştan palto - Çok tatlıdır 

10 - NezakeW, kibar - Sevgisiz bir hay. 
van. 

~-----.... , köy Sandık Makbuzlan 
fstanbul ("Hwyeti tarafından 

köy sandıkları için makbuz bas
tmlmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) im· 
ruştur. 

TAN l\fathaasında satılmaktadır. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kalınlı · 
1!'ında makine transmisyon. şaft. 
'<asnak ve v11takları ucuz fiyatla 
1at1Jıkt2r. TAN matbaasına mü
... ,.""t Pffİnjp,, 

- 111 ihtira ilanı ·-~ 
"Müselles şeklinde Çadır be

zi" hakkında istihsal olunan 2 
'!· sani 1926 günlü ve 416 sayılı 
ıhtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrilferağ 
veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada İktısat Hanın
da, Robert Ferriye müracaatları 
ilan olunur. 

TAN 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 
Tophanede Boğazkesen Kadriler c addesinde tahtında dükkanı olan 

eski 108, 126, 128, 130, 132, 134, 126, yeni 1,126 128, 130, 132, 134, ıu 
No. lu apartıman mahlulen Evkafa intikal ederek otuz seneden beri ev
kgfça kiraya verilmekte olduğu cihetle bu gayrimenkul 2782 No. lu Va
kıflar Kanununun 44 üncü maddesi mucibince kadastroca Evkaf namına 
tesbit edilmiştir. Tasarruf iddia edenlerin U1Ulen mahkemeye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (3553) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden : 

Eb'•dı Mene mlkibı 

4232 adet Köknar tahtası 
1840 • • • 

28566 • 
12420 JI 

• 
• 

1t 

• 

0,015X0,20X4M. 
0,02 X0,18X4 11 

o.oı5xo,1sx4 11 

0,02 X0,14X4 11 

50,788 
26,500 

257,000 
139,100 

473,388 

Yukanda mikdar, cina ve eb'adı yazılı 473,388 mette miklbı kereste 
Ankarada Marangoz Fabrikuına teslim şartile satın alınacaktır. İstek
lilerin fiatlı tekliflerini 24/Haziran/938 Cuma günü saat 14 de kadar 
Ticaret şubesine vermeleri. · 

Bu kerestenin prtnameeini almak isteyenler, her gün saat 13,5 ile 15,5 
ğa kadar Ankarada Ticaret Şubesine, İstanbulda Fındıklıda Satınalma 
komisyonuna müracaat edebilirler. (1813) (3507) 

Müzayede ile Satıhk KGQİr Köık 
Ü•k0d8r lor• Memurlulund•n: 

Göztepede tramvay santral istasyonu civarında Taşmelctep eo'kaltnda 12 numaralı 
1340 metre meyvalı bahçesi bulunan 6 oda, 2 salon, iki banyo, iki mutfağı, elektrik, 
su, havagazi bulunan iki bölilklü yeni inşa edilmfş klrıir köşk Üsküdar İcra dalresin-
den 938/1526 No. 1ı dosya ile 6 temmuz 938 çarşamba günü saat 14 te müzayede ile 
behemehal satılıktır. Fazla tafaillt: Galata Ada han No. 10. Tel. 43837. 

lıtanbul Jandama Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli llk teminatı 
metre 

14.000.000 Boz renk makara ipliği 
6.000.000 Beyaz ,, .. ,, 

Lira Ku. 

5180 00 
1920 00 

7100 00 

Lira Ku. 

388 50 
144 00 

532 50 
1 - Cinsi, mikdan, tutarı ve ilk teminatı yukarıda yazılı beyaz ve 

boz renkte makara lpllii şartnamesindeki müfredata göre Istanbul Ge
dikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca 4 Temmuz 938 Pazar
tesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Her iki kalemin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi iki
sinin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

3 -Şa"tname, evsaf ve şekil nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin prtnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıya -

caklan kapalı zarflarını eksiltme günü saat ona kadar adı geçen komis
yona vermeleri. (3630) 

J • - - -- - - · - ·-· ------ - -

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti .Mahallesi Soka&! No..sl Cinsi Aylık kira 
L. K. 

Üsküdar 
Boğaziçi 

Selimiali 
Yeniköy 

Tekke içi 29 50 
00 Dabağhane arkası l 

Istanbul asliye Birinci hukuk tica

ret kısmı riyasetinden: Galatada 
Mahmudiye caddesinde 17 No. lu 
mağazada kırtasiyecilikle iştigal e-

den M. Karuana ve şeriki kollektif 
şirketinin şeriklerinden Mişel Karu-

ananın vukuu vefatı üzerine verese

sinden kızkardeşi Mari Halaris vekili 
İstanbul Alelemci handa mukim avu 
katHamdi tarafından fesh ve tasfiyesi 

1 

talep edllıniş ve mahkememizce 37/ 
463 sayılı dosya ile mezkur şirketin 
fesh ve tasfiyesine ve tasfiye memu-
ru olarak Galatada Adalet handa 

İstanbul 4 cü icra memurluğun
dan: Ahmet Nurettin: Beyoğlunda 
Firuzağa polis karakolu karşısında 
çıkmaz sokakta annesi Zekiyenin ya
nında oturmakta iken halen ikamet
gahı meçhul; 

,. MEMUR ARANIYOR - 5-6 No. larda avukat Bul'hanettin 
1 tayin edilmiş ve sözü geçen tasfiye 

I - Askerliğini yapmış, Yaşı 
otuz beşten aşağı ve lise mezu- memunı dahi emri tasfiyeyi ikmal 

Haticenin aleyhinize asliye 4 cü 
hukuk mahkemesinden istihsal eyle
diği 37 /1609 sayılı ilam dairemize 
tevdi edilerek 1921/38 sayıyı 
almış ve 270 liranın maama
sarif temini için tarafınıza gönderi
len icra emri zahrına verilen meşru
hatta mezkur ikametgahınızı terket
tiğinizi ve yeni ikametgahınız da meç 
hul olduğundan icra emrinin merci 
kararı mucibince bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmekle bu 
müddet içinde borcu (hükmolunan 
teminatı) ödemeniz lazımdır. 

Bu müddet içinde borcu ödemez 
veya tetkik merciinden veya temyiz 
ve yahut iadei muhakeme yolu ile 
ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar getir
mediğiniz takdirde cebri icra yapıla 
cağı ve yine bu müddet içinde mal 
beyanında bulunmanız ve bulunmaz 
iseniz hapisle tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanda bulun -
du4unuz takdirde yine hapisle ceza
landırılacağınız icra emri makamına 
kaim olmak üzere ilitnen tebliğ olu
nur. 

nu bulunmak şarttır. ve şirketin mevcudunu aWradarla -
II - Ecnebi lisanı bilenler ter-

cih edilir. ra taksim etmiş ve bqbca yaplla -

III - Taliplerin mektep diplo- cıık bir şey kalmamıt olduğtindan 
hla suretiyle haklannda kimler- 18-5-938 tarihinde tasfiyenin hi-
den malumat alınabileceği. 
~V - Vazıh adresleriyle latan- tamma ve evrakın mahkememizce 

ul 359 Posta Kutusuna bir hıfzedilmesine karar verilmiş oldu -
mektupla müracaatları. 1 

........ ••••••••••• ğu ilan olunur. 

lstanbul Jandama 
~iktarı Cinsi 

Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin İlk Eksiltme günü ve saati 
Bedeli Teminatı 

L. K. L. K. ---16 kalem Dağ malzemesi 2384 15 178 81 2/7 /938 Cumartesi saat 10 da 
22 n n n 2498 85 187 41 2/7 /938 Cumartesi saat 11 de 
.1 - Cinsi, miktan ve beherinin fiatı şartnamesinde yazılı 16 kalem dal malzemesi 2 temmuz 938 cumartesi 

IUnu saat 10 da ve 22 kalem dağ malzemesi de saat 11 de İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda açık ek 
~ . 

lllelerle satın alınacaktır. • 
2 - Her iki eksiltmeye ait malzemenin tahmin bedelleri ve ilk teminatlan ayn ayrı yukanda yazılıdır. 
3 - Şnrtname ve nümuneler her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 

l'i i - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı lazımgelen veısikalan ve ,ilk teminat mektup veya makbuzla
le eksiltme saatinde komisyona gelmeleri. (3629) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira Kuru~ 

624 46 

434 20 

434 20 

420 52 

273 94 

220 52 

1136 04 

779 90 

427i 86 

Pey parası 
Lira Kuruş 

46 94 

32 57 

32 57 

31 M 

20 55 

16 54 

85 21 

S8 50 

320 84 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi -
nin valde hanı avlusunda eski 39 ve 
yeni 38, 39 No. lu kagir odanın ta
mamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi
nin valde hanının 1 inci katında es
ki 35 ve yeni 35/36 No. lu kagir o
danın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi
nin valde hanı avhuunda 43 No. lu 
kagir odanın tamamı. 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesi
nin valde hanı 1 inci katında 61 N o. 
lu kagir odanın tamamı. 
Çakmakçılar Day&hatun mahallesi
nin valde hanı 1 inci katında 34 N o. 
lu ve üstünde odan bulunan kagir 
mutfağın tamamı. ~ 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi
nin valde hanı 1 inci kat 60 No. lu 
ahşap mutfağın tamamı. 

Fatihte Hasanhalüe mahallesinin ca
mi sokağında Hasanhalüe vakfından 
568.2 metre murabbamdaki arsanın 

tamamL 
Fatihte Çıkrıkçı Kemalettin mahal
lesinin cami sokağında Çıkrıkçı Ke
malettin vakfından 238,95 metre mu
ra bbaındaki arsanın tamamı. 
Balıklı Rum hastanesi akaratından 

Uzun çarşıda Yavatça Şahin mahal-
lesinin Uzunçarşı caddesinde eski 59 
ve yeni 244 sayılı klgir hamn 216 
hisse itibarile 132 hiaaesi. 

Yukarıda yazılı emlakin temdide n yapılan müzayedesinde taltp zuhur 
etmediğinden pazarlıkla ihalesi 7-7-938 Riinü saat 10 da mahlullt ka
lemine müracaatları. (3631) 

Sıvas Vilayetinden Birinci ilan 
ı - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda yaptınlacak 452 tek 

kargir evin kerestesi hariç diğer bilumum malzemesi müteahhide ait ol
mak üzere inşası münakasaya çıkanlmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli (172677) yüz yetmiş iki bin p.ltı yüz 
yetmiş yedi lira (56) elli altı kuruştur. 

3 - İnşaat 14-6-938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

4 - İhalei evveliye 1-7-938 Cuma günü saat 15 de Vilayet makamın
da tdplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - Talipler plan, fenni ve idari şartnameleri görmek için tatil günle
rinden maada her gün Sivas, İstanbul, Samsun iskan müdürlükleri ile 
Ankara İskan Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 -2490 No. lu kanun hükümlerine göre eksiltmeye i§tirak edecek ta
liplerin yukanda yazılı günün muayyen saatinden bir saat evveline ka
dar zarflannı Vilayet Makamına vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktan 9883 lira 88 kuruştur. 
8 - Bu evlerin hepsinin birden yapılması lazımdır. Bu şıkka göre ya

pılmasına talip çıkmadığı takdirde taliplerin yapmasını istedikleri evler 
kadar parçalara ayrılmak suretiyle de ihale yapılacaktır. Ancak hepsi
ne birden talip çıktığı takdirde tere ihan o müteahhide verilecektir. 3619 
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DABCOVICH 
ve Şki. 

VAPUR ACENTALICI 

GDNİA AMERİKA SHİPl'iNG 
LİNES "PALESTTh"E LtNE,, 

15.000 tonluk lükı 

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

(Perşembe) 
Avdet (Pire) tarildledir. 
Yolcu ve e~al ticariye alıı-. 

Köırtence:ve yakında gidecek va
purlar: 19 Haziran, 3, 16, 31 
Temmuz saat 16 da. 
FiU.tin'e yakında gidecek vapur 
lar: 23 Haziran, 5 ve 21 temmuz 
saat 18 da 

Ma.teıma olarak 5 Temmuz
da dojru Pireye hareket. 

"SCBULDT • OBİENT - LİNE,, 
Eşyayı ticariye nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTI 
{Hamburg, Bremen, Anvers, Yu
nanistan, Türkiye Bulgadstan, 
Romanya) 

Beklenen npurlar~ ~· 
SCHLESWİG HOLSTEİN 

29 Hazirana do~ru 
TROYBURG 9 Temmuza do~u 
DUBURG 22 Temmuza do~ 

H. :J. PAJKURIC 
Vapur acentuı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D,; de 
Kotor 
Balkan Antantmm eltono

mik konf eranımda teıiı 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyuk lükı modem 

"LOVCEN .. 
vapuru ile İstanbul, Kös~ence, 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal
maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
ı><>sta 
Yolcu ve e~ayı ticariye alır: 
Tenezzüh ve zevk seyahati ic;in 

Müstesna fırsat. 
PİRE, KORFU, ADRİYATİK 
(Venedik ve Triyeste) ye ilk pos
ta 18 Haziran saat tam 3 de. 
Her nevi tafsilat için Gnlatada 
(Yolcu salonu karşısında) umu
mi acenteliğe Telefon 44708 ve 
bütün seyahat idarehanelerine 
müracaat. 

KAYIP: Istanbul vakıflar müdür
lüğünden almakta olduğum maaş cüz 
danımı zayi etilin. Hükmü yoktur. 

Emeldi milmeyylz C-emal. d81'• 

1Klllll1H~All)A 
CAN ~ V<UOTAQlr.l 

a 
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H A 
Anadoluda acentahklar aranıyor. Kadıköy Altı Yol ağzında dükkanı olanlar Bahçek~pı Hasan deposuna müracaat etmeleri 

'HER AKŞAM 
1

Taksi Bel diye B hçesind 

Sahra ~dızı Bedriye Ahmed Bnğdad raks kraliçesi 
N ezahatülbaidadi 

BAGDAD REY. USU 

Keman: Nubar, Cevdet 
Kanun: Ahmed, İsmail 
KJirnct: Şükrü 

SAZ HEYETi 
Piyano: Şefik 
Banço: Abdi, Şevket. 
Kemençe: Satiri 

Okuyucular. Ağyazar, Celal, Mustafa Çağlar, Yahya 
Bayanlar: Mahmure Şenses, Radife, Ayda, Dürdane, 

Saadet Nazmiye. Darbuka: H. Tahsin 
Tel 43776 

Sa hm Komisyonundan : 

Silivri Yoğurdu 

Soğan 

Patates 

Tereyağ 

Mildan 
Jdlo 

--
34 500 

32 000 
49 500 

4 650 

Beher Ki 
tahmin B. 

Kr. S. 

19 

5 25 
7 50 

115 

İlk teminatı Eksiltmenin yapılacağı gün 
Lira Kr. ve saat 

29-6-938 Çarşamba günv 
491 65 saat 10,30 da 

647 10 29-6-938 Çarşamba günü 
..,w 

saat 10,45 de 

' 401 07 29-6-938 Çarşamba günü 
saat 11 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yiyecekleri kapalı zarf usu
lile ek:siltmiye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım, satım komisyonunda yapılacak 
tır. İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı ticaret odası vesikalarile 2490 sayılı artırma, eksiltme kanu
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını yukarda yanlarında gösterilen belli saatten bir 

6aat mvelinc kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

f 

1 

Temin tlar İstanbul liseler muhasebecillğine yatırılacaktır ve liseler alım, satım komisyonu sekreterli
den gprülüp ö renilir. (3495) 

biri 

TÜRKİYE 

~iANrASI 

lstanbul Tramvay 

Şirketi 
21 tkinciklnun 1911 tarihn şartna· 

menin U ftncft maddesine ıöre 

1 LAN 
1938 yılının 10 Hazirandan .e 
yeni ilana kadar Pazardan haş
ka .rünlerde Gidiş-Geliş cetveli 

ŞiŞLi ŞEBEKESi-

Yollar ine 8ett 
kalkıt kalkıı 

~.--

sı~ - Tnnel 5,40 23,40 

10 
T!lnel - ŞlıU 8,00 24,00 

Şlell - Beyazıt 8,20 23,15 

11 
Beyıırıt - Şişli ,,02 24,0<l 

Harbiye - J'atih 8130 24,30 

12 
Fatih - Harbiye 5,45 23,45 

A Harbiye - Aksaray 8,40 24,00 

12 
Aksaray - Harbiye 5,5'7 23.20 

Maçka - Beyazıt ıı.10 23,20 

16 
Beya:r.ıt - Maçka 6,55 24,1'15 

A Şişli (Depo) Em. Önü 6,10 6,5!; 

16 Eminönü - Maçka 8,40 20.50 
Maçka - Eminönü 7,05 20 20 

ŞlşU - Sirkeci 8,25 20,00 

17 
Sirkcet - Şişli e.ss 20,30 

Bursa Belediyesinden : 
"Ara:öz, Motörpomp ve Kamyon mübayaa ilanı: 

·~~·----

EmlnllnQ - Mec. köy 

A Taksim - Fatih 
18 

Fatih - Taksim 

Kurtuluı - Beyazıt 

19 
Beyaı1t - Kurtulu~ 

6,45 18,45 

7,17 19,15 

8,46 20.30 

7,24 21,08 

6,00 :!3,10 

6,4!l 23,5!) ---- ---
A $işli (Depo) P.:. önü 

19 Emln6n0 - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü 

8,05 
8,35 
6,57 

BEŞIKT AŞ ŞEBEKESi 
Beşikbış - Bebek 5.13 
Bebek - Eminönil 5,45 

22 
Eminönil - Be~k 5,55 
Bebek - Be$iktq 

23 
Ortaköy - Aksaray 5,50 

Aks11rny - Ortaklly 6,3!'1 

B~ktaş - FaUh 
34 

8,30 

Fatih - Beşiktaş '1,10 

lSTANBUL ŞEBEKESİ 
Aksaray - Top~apt 5,25 

32 
Topkapı - Sirkeci MO 
Sirkeci - Topknpı 8,12 
Topkapı - Aksaray 

Akaaray - Ycdlkule 5,30 

33 Yedikule - Sirkeci 5,45 
Sirkeci - Yedikule 6,17 
Yedikule - Aksaray 

Aksaray - Edimekapı 5,25 

37 Edlmekapı - Sirkeci 5,45 
Sirkeci - Edimekapı 8,14 
Edimekapı-Aksaray 

6,43 
20,45 
20,15 

23,40 

24,20 
1,00 

20,50 

21,3!'1 

20,40 

21,20 

:?3,30 
24,00 
24,35 

23.35 
24,05 
24,40 

23,45 
24,20 
2U5 

İstanbul birinci iflas memurluğun-
dan: Müflis Hristaki Haci Yusif ve 
llya Makroplo Kollektif Şirketi ma-
snsına sonradan gelen Vasil Kana -
kinin istediği bin dört yüz altmış bir 
lira 88 kuruştan 730 lira 94 kuruşu 
mümta.ıen ve 730 lira 94 kuruşu adi-
yen kayıt ve kabul olunarak sıra def 
terinin düzeltildiği idare heyeti ka-
rarile ilin olunur. (8450) 

Sahibi ve-• umumi neşriyatı idare 

eden: Ahmet Emın YALMAN. Gue
tecilik ve Neşriyat Türk Ltmttet Şir
keti. Basıldıjh ver TAN Matbaan. 

Burıa Belediyesi tarafından bir İtfaiye Arazözü bir Motör-
pomp ve temizlik işleri için de bir Kamyon ıatm alınacaktır. 

Satıcılar; verebilecekleri makinelerin fenni ve husuıi ve ınali 
tartlannı ve Kataloklannı Haziran ıonuna kadar Bursa Beledi
ye Reisliğine göndermeleri ilan olunur. (3241) 

~ Dünyamn her tarafında pek büyük nam kazanan meşhur ~ 

Mahallebici Hacı Recep ustası Halim Haktanır 
Bahçekapıda Celalbey Hanı altındaki şubesine merkez olarak ma

halli mezkiırda Tahir Hanı altında 33 numarada, 

$ • • • 
cısı e 

Namı Altında Bir Meşher Açmıştır. 
Halis koyun sütile sırf şekerden imal edilmiş gayet leziz MAHAL

LEBI, SUTLAÇ, TAVUKGOGSU, KEŞKUL ile 

Kaymakh ve envaı meyvah dondurma 
yemek istiyenlere mezkur meşheri tavsiye ederiz. 

--•Sövüşile tavuk suyuna çorba ve pilavı da gayet nefistir.~--

~---Denizcilere ilan---, 
Deniz Bank lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Yeşilköy sis düdüğünün makine kısımlarında olan arızanın tamiri 

için ikinci bir ilana kadar faaliyetini tatil ettiği aliıkndarlara ilan 
olunur. 

ASI 
En eski nurrları bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, nası· 

n yumu,atarak düşürür. 
1NG1LlZ · KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

Pırlanta Küpe 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir 

çift pırlanta tek taş küpe San
dal Bedesteninde te§hir edilmek 
tedir. 

23 Haziran Perşembe günü 
saat 14 de müzayede ile satıla· 

Kadınlar için 

caktrr ........... ı 1 1 .................. ~~ 


