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VATANDAŞ! 
Yurdunu, ,.uvanı Türk Ba;yratJ İmalAt Evi
nin anıldm kendinden dolnmmue, rena1, 
metaneti kanuni evsafı garanti ba;yraklarile 
süale ve oaunla lttfhar et. 

HAZİRAN 
1 9 3 8 5 KURUŞ . BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Adres: İstanbul Divanyolu, Türbe karsın 
135 Türk Bayralı imallt E vi Zekeriya 
Puladcan. Tel: 23028 

ATA TURKUN ELEN MiLLETiNE SELAMI 
Hatay için Vekiller 
Heyeti istanbulda 
Kararlar Verecek 

Hep Ayni 
Hileli 
Oyun . 

~hmet Emin YALMAN 

Efendi veriyor, ufak vere
miyor ... Franıızlarm Ha.. 

taydaki oynadıklan oyunun man
za.raıı budur. 

F ranaa Hariciye Nazm Pariıte 
aefirimizle konuttuğu zaman 
Hatayda itlerin düzelme•İ hak
kında vaatlerde bulundu. Bunla
nn aahte ve hileli olabileceğini 
ta1&TI'UI' etmek güçtür. B. Bone, 
"dürüat ve ıamimi bir adam teıi
rini yapıyor. iki yüzlü bir oyuna 
bile bile alet olacağım zannet-
IDiyoruz. 

}Antakyada Bir Taraftan Müzakereler, Diğer 
Taraftan da Tezvirler Devam Ediyor 

Bir Şam Gazetesinin Hezeyanı 

Büyük Şefin Sabiha Gökçen Vas.ıtasile 

ve TelefonlG Gönderdiği S~lcim A +inada 
Büyük Bir Sevi~ç ~~ _Heyecan . Uyandırdı 

Atatürk Kızı Gökçen· Sofgada 
Sof ya, 17 I TAN M uhablrinden J - •-----liiiiliiiliilllil-=-ım=ıı11111-=m-iılla;p:==.;;:;;~1111 

'Atatiirlc lcızı Sabiha Gölcgen bugün öğ
leden ıonra ıaat beıte buraya gel· 
mlıtir . 

Sabiha Gölcçenin Sofyaya ıaat 4 de 
muvasalat etmesi belclenlyordu. Falrat 
lulgar hududundan itibaren bütün Ce
nubi lulgarlstanı lcaplıyan gole lcesif bir 
sis genç tayyarecimizl yolundan alı

lroymuıtur. Sabiha Gölrgenin mulrannen 
valdffe gelmemeıf Sofyada merale u
yandırmıı ve iig aılrerf tayyare derhal 

I 

havalanaralr Türle tayyarecisinf icarı•· _ . . . . 
lamalı ve yol göıtermelr malcsadile ıarlc .. ; •. ~~~~~\~·:· 
istllcametinde ugmuıtur. 

[Arkası: Sayfa 4, sütun ı de] Sabiha Gökçenin Balkan hava seyahatini ıösteren harita 

Bir Kadın Kocasını 

Uyurken _Balta 

Ue Öldürdü 

ilk Kimya Fabrikamızın 
Temeli Atılıyor 

Bursa, 17 (Tan muhabirinden) -
Bu akşam B~ın Misi köyünde 

Fakat biitlln bu vaatlere nim•• Hataya pdea Tilrk askeri heyeti Payuta uturlamrken müthit bir cinayet olmuf, Hasan kı 
Batayda eski O)'UD ayaea devam • zı 23 yaşlarında Fatma, sekiz sene-

Pazar Günü lımltte Yapdacak Merasimde lape
kille Dijer Vekillerimiz de Hazır Bulunacaklar 

diyor. Buna ....ıı bab etmeli? Bilen tehrimlzde bulunan vekille- Müzakereler devam etliyor 
Ö7'e ıöriinUyer iri Frama Harici- rimize diter vekillerin de iltihakile Antakya ı 7 (A.A.) _ Anadolu A- lik kocası Halili uyurkn balta ile öl Şehrimizde bulunan · Ba;aveldlle Orada ya .. ı.ak merasimi 1Jaıve-

- .......... ,._,,.;,... ~-"-'"'- ~; .. 1.,mr. tdanlmt.lsa bir Jıç)'cti -.1.il .. •nrl...... ru: dürmüıtür. diier veJdllerimis btanlnalda bulun • kil blmt ·~ ........ kentlisi ile CÜ· _ " " ,. ... Ja_ının luı;ıı.UJt1 muııabrl b1ld1J'Jy01; y: k liı ,_,_ .. __ .,,_,,._ .._ -~._ ...... .._ ~ ......._ 9iit 
fiil MIU'a biaimle aıılapna anaJan n )'•pılacafı anlaıılmaktMır. Bu tffp Orgeneral Aaım Gündüz bapanhtm •:a •" .....-. -.,~ .aorahfm;rn -= ,. -...-- ..,...... iW ....adllerill bu akfllJD veya yana 
du-•ı Hatava ona ıöre emirle rica lantada Hataw ı-ının kona•ulacaA.. d ki h ti · G l H t l le munasebette bulundufundan ba- muhtelif meseleler 8ıttlnde MC!§Pl b h t . . . 

J-- , J J ır :;- ıP a eye mız enera un z nge- h. 1 . . . .. . lm k d :ı sa a zmıte gıdeceklel'I anlasılmak 
arasında talimat vermiştir. Bunun ve bu hususta bazı kararlar alınacağı rin başkanlığındaki Fransız askeri ıs e ~-oc~~~~ın .. ke~dısını mutemadı- 0 8 ta ır 8~· • • ~ 
Jbahdat bazı fiili eserlerini de •ör- tahmin edilmektedir. yen dovdugunu, hıçbir günlerinin Bu aralık ıkınci beı yıllık sanRyi tadır. Merasıme Ankaradan ve teh· 

• [Arkası: Sayfa 4, sütun 3 de] 
dflk.. kavgasız geçmediğini ve d ün de koc:ı programına göre yapılauk kimya fab rimizclen birçok zevat davetli bulun-

Bir an için bu hareketleri Fransa- A sı bağ bellemekten gelince 1<endisi- rikasının pazar günkü temel atma res maktadırlar. Vali ve Belediye Reisi 

ııın hakikati nihayet gördütüne, bi- vrupa Medenı·yeti·nı·n nin evde bulunmadığını bahant> ede- minde bulunmak üzere Başvf!kilinıl~ muavlnlerile tehir meclisi balım ve 
aiınle candan bir anlapnıya varmak- rek kavga ettiğini, dövdüğünü ve le beraber vekillerimizin lzmite side matbuat mtimesslllerl de davetliler 

~.:::.~::~-::.:::..::: :: y ovası Orta Asyadır [Mka .. : Sa,.ta . . .. tun 2 de] celderi anlaşılmakWlır. meyanında bulunmaktad1r. 

iki Talih Yanola Ortada Yok F akat Fransanm Yakm Şarkta p , ../ " Af f • V ı ../ 
kök tutan müstemlekeci un- 70J eSOT e ln n..OnJ eranSl "TAN,, aile.ine giren 

Muhittinin katil Ali Rıanm kanıile münuebeti olduiu an
latıldı. Bu esrarlı cinayetin yeni aafhalanm 4 üncü aayfamızda 
bulacalumız. 

etırlan, taassubu. hususi menfaatleri Genevre, ı 7 (A.A.)- Hususi muha miştir. Genevre tarih cemiyetinin 18 Mahmut Y aarinin hilrayai 
temsil eden müessese ve fertler bu birimiz bildiriyor: lonu hıncahınç dolu idi. Birçok müm 6 ncı. say/amıztlaJır 
latidada karıı, her zaman yap*ı1dan Bayan Afet, dün gece ~nev?"e ta- taz zevat ve bilhassa profesörler bu .._ __________ _. 

Ribi, elele verdiler. Milletler Ce- rih cemiyetinde, son senelerde Türki konferansı büyük bir dikkat ve ali
l:Qiyeti müm.essillerini de ken- yede yapılan arkeolojik hafriyat hak ka ile dinlediler ve projeksiyonla gös 

b~ cephelerıne soktular. Ant kında mühim bir konferans ver - [Arkası: Sayfa 4 sütun 2 de] 
ır dönüş yapabilmek için onla- ' Nafıa Vekilinin 11 TAN .. a Beyanatı 

Medeni Kanunda Tramvay Tünel Havagazı 
ta rol oynattılar. Paristeki efendile
linin verdiğini geri almak, eski bil
diklerini okumak maksadile böylece 
bez. türlü tertibatı aldılar. 

lliç şüphe yok ki bı.r Türk, umumi 
~ali olmuştur. Fakat müstemlekeci 
'tlnaurlarla kafadarlarının oyunları 
~§ısında bu hareketin bir göste~ 
~l'l başka bir kıymeti olmadığı der
... ı meydana çıkmıştır. Askeri kuv
~~tlerdeki müstemlekeci zabitler, mi 
'oıse kumanda eden adamlar, eski o
~lllannı oynuyorlar. Mahkemeler--

Husule Gelen Tezat • ' ' · 
88 ve 90 ıncı Maddelerin Telifi Lazımdır 

de bunlardan emir alan Suriyeli 
"'Utritıer hali hikimdir. 
'11\"iani Fransanın Yakm Şarktaki 
~ kafalı unsurlara sözünü geçire
h'"lı:: bir mevkide olmadığı ve Fransız 

Bir hukuk 411mimiz Kamutayda evlenme yaıına 
dair son müzakere edilen maddelerdeki baza 
aykırllıklara dikkati celbediyor. Bu aykırtlıklar 
tashih edllmezıe h4klmlerln ve ana babalan11 
tereddüde düımeıl lhtlmall vardır. 

Uk-cıınetinin Pariste vakit vakit ver-
Hukuk 41imlmlz meseleyi ıöyle anlatıyor : 

~= Vaatlann hiç bir kıymeti olma
aon bir tecrübeden geçmiştir. 

Medent Kanunun 88 inci madde
sinde evlenme yap erkekler için 18 
ve kadınlar için 17 olarak tayin ve 
tespit edilmiştir. Ancak 15 yaşını ikG örülilyor ki Fransızlann btl- mal etmiş olan erkek veya kadının 

tün zekalanna ratmen ken- fevkalade hallerde ve pek mühim bir 
:ilerinde hasis bir adamm haıta- sebep dolayısile evlenmesine h8ki
ılı; halindeki hını vardır. Elleri- min müsaade edebilecP.ği beyan ve 
:e ile tekilde oluna olsun ıeçen bu müsaadeyi vermezden ~vvel ana 

it kıYnıeti elden çıkarmayı hav· baba veya .vasinin de dinlenmesi lü
:'1-Ianna sıidıramıyorlar. Buu zumu emredilmiştir. 
.::;- umumi ve yübek menfut- Ahiren Büyük Millet Meclisi bu 
ı_ il icaplanm sezer ribi oluyor- maddenin tadili için muhterem Ad
~ "•kat son saniyede haaialik liye Vekili tarafından ileri sürülen 
) ı ilstün çıkıyor, aklın icabını bazı sebepleri ve verilen izahatı na
t 'Pıııaluına. kendi ytUmek men-
~t.lerini rörmelerine mini olu- zan itibara alarak maddeyi fU su
.. ~ retle tldil etmifth': "Erkek 17 ve ka-

[Arkası: Sayfa " lılttan 1 de] dın 15 Y8flll}r-1 etmedikçe ev'Je. 

nemez. Şu kadar ki hakim fevkalade 
hallerde ve pepk mühim bir sebebe 
mebni 15 yaşını ikmal etmiş olan bir 
erkek veya 14 yaşını bitirmiş olan 
bir kadının evlenmesine müsaade e
debilir. Karardan önce ana ve baba
nın veya vasinin dinlenmesi şarttır." 

Evlenme yaıı her memlekett.:! ik· 
lim ve şeraite göre tayin edilmekte 
olması itibarile memlekete göre de
ğişmekte olduğu gibi kadınlann umu 
miyetle erkeklerden daha çabuk te
kamül ve inkipf etmeleri itibarile 
de kadınlar için evlenme yap erkek
lere nisbetle daha erken olarak tayin 
edilmiştir. Mesela lsviçre kanunu me 
denisinde evlenme yaşı erkekler t~ 
20 ve kadınlar için 18 olarak tayin 

(Aıtraa: Sayfa .. ltlıluB • te] 

Şırketleri Satın Alınıyor 
Bu Hususta Nafıa Vekaleti ile Şirketlerin Salahiyettar Mümessilleri 
Arasında Temaslar Yapılmıı ·ve Önümüzdeki Eylül Ayı içinde 
Bu Şirketlerle .Müzakerelere Baılanması Kararlaıtırılmışt1r 

N afla Vekill Ali Çetinkaya. dün 
sabahki ekspresle Ankaradan feh
rimize gelmiş ve istasyonda. Na
fia Veklleti müstepn Arif, Teftiş 

Heyeti Reisi. Şefik, Nafia Şirketler 
Başmüfettişi Süruri ile Elektrik ve 
Tramvay şirketleri müdürleri ta
rafından karşılanmıştır. 

[Arkası: Sayfa 4, sütun 15 de] 

Atatürk, Nafıa Veklllnl 
Kab•I Etti 

latanbal, 17 (AA) - Ata
tflrk, bactın Savarona yatın .. , 
Ankaradan plen Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya'yı kabul buya
rarak bir müddet ıörilflntifler· 
dir • 

Nafia VeldU AB Çetlnbıaa ... ~ 



z 

No. 93 Yazan : M. SIFIR 

Cepheden ilk Gizli . 
Turizm için 

raporumu Yolluyorum iktisat Vekaleti 
HemşerIIerinl kaçırmak hakkın- nınlılardın kurtarsak, glStürllr mü Bir Anket Açtı 

daki sözüm Dançefi çıldırttı. Dedl siln? Sana eziyet veya engel olmaz İktısat Vekaleti memleketimizde 
ki: mı bu? 

-Ah, hani yapabilsek .. Ben ya- - Neden ol!ıun? Sırtım1zn blne-
zayım onlara, oynıya, oynıya çı- cek değiller ya .. Biz her gidiş!miz-
kar hepsi yola... de böyle kaçaklan toplar, götürü-

- Mektup yazmıya korkmaz mı- n J'ı.&Z• 
sın? Ya seni haber verirlerse._ 

- Korkmam, Bulgarlar espiyon· 
luk yapmaz. 

- Bu sôyledl~ln Bulgarlar Ak
suda ne iş yaparlar? 

- Benim gibi, hayvan bakar, ka· 
zemat kazar. Hep silahsız işler, hiz 
metkArlık ... 

İstanbula götilrmek imklnı ol
ıa idi, hepsini kurtarmak işten bi
le değildi. Fakat o imkanı bulmak 
çok güçtü. Bu sırada Aksulu Ali a· 
in uyandı. Gözlerini uvuşturarak: 

- Nasıl beyJm, dedi. İşe yarı
yacak bir şey söyledi mi? 

- Bir şey değil, çok §eyler söy· 
lüyor amma hep eksik. Bakııana sl· 
zin köyde de birçok Bulgarlar var
ınış öyle mi? 

Ömer ağa ne bu işi de konuştuk 
ve sözleştik. Üç gün sonra pazar 
günü akpmı yanımıtda buluna -
cal.tı. Akşam olmuı ve her taraf 
kararmıştı. Ömer ağayı ve l\fostn
fayı yolcu ettik ve ııelametledlk. 

Sadullah Efendi gitmeden, Dan
çef eniştesi lvanofa bir mektup ya
zıp verdi. Bu mektubunda, kaçttğı
nı ve kurtulduğunu hikaye ediyor
du. Kaçmak istiyenlerln pa:l!ar gü
nü akşamı gece saat onda Aksu kô
yQnün düz bahçelerinin gerisindeki 
derede bulunmnlarını yazıyordu. 

Sadullah Efendi, bu mektubu Ak· 
suda Ali ağaya göndermek üzere 
aldı ve gitti. 

iç ve dış turizmin inki§&fı için, Ba
kanlığa merbut olmak ilzere bir tu
rizm bürosu kurmuştur. 

Büroya verilen en mühim vazüe
lerin başında llk Uç senelik turizm 
planını tertip etmek geliyor. Veka
let bunun için büyük bir anket aç-
mıştır. 

Ankette: 1 - İstanbul - Bursa, 
Kocaeli - Trakya, 2 - İzmir ve hin 
terlandı, 3 - Karadeniz sahili, 4 -
Ankara bölgelerinin birer turistik 
vatan parçası olabilmesi için neler 
yapılması icap ettiği sorulmaktadır. 

Verilecek cevaplarda şu noktala
rın nazarı dikkate alınması lsten
mektecllr: 

Bölgenin tııbii gütelliklerl, tarihi 
servetleri, sıhhi faydnlnrı ve imkan
ları, yol ihtiyacı, münakale ve şart

ları, turizm noktnsınd:ın alAkayı cel 
bedecek hususiyetleri, umumiyetle 
turizm plfını ve organizasyonu hak
kındaki diişiinceler. 

Veremle Mücadele 
Cemiyetinin Gezintisi 

Büdcenin He-/ 
1

men Y arısıM a
·aşa Verilir mi? 

Meninden yauhyor: 
Menin kUçUk bir ıchlrdir. Fa· 

kat, bir ticaret ve kazanç yeri • 
dir. Şehrin küçüklüğüne rağmen 
belediyenin ve hususi idarenin 
bütçesi epeyce kabarıktır. Bele
diye bUtçeıl 295 bin, hususi f da· 
re bütçesi de 627 bin lil"adır. 

1937 yılı hUtc;eleri şöyle idi: Be
lediye 330 bin, hususi idare 675 
bin lira. 

Yeni yıl hiitçesinde, geçen se

neye nishetle belediye kı.mım -
da 42 bin, hususi idare kı,mıncfa 
da 46 bin lira noksan vaTdır. 

Bu eksikliğe rağmen, belediye 
bütçesinde, maa · ve ücretler fas
lı yekiınu 114551 liradır. Yani, 
belediye, varidatının yarısına ya 
kın bir parayı maaş ve ücret o
larak sarfetmektedlr. Yine be
lediye bUtçeslnln 50225 lirası her 
yıl borç taksiti olarak ödenmek· 
tedir. Geriye 130224 lira kah • 
yor. Bu para ite Mersin imar eda 
l~ek, 1Uzelle1tirllecelc, 1ağlıfı· 
na, yollarına veaalr blnblr derdi 
ne bakılacak. 

Otobüsler 
için Yeni Bir 
Talimatname 
Belediye, otobüa itletme ruhsatiye 

at verilmesi için yenl bir talimatna
me yapmaktadır. Bu talimatname tat 
blk edildikten sonra, mevcut otobüs 
lcrln hepsi ruhsatlyelerini yenilemek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Ancak bu yenileme bazı kayıtlara 
tabi olduğundan mevcut otobüslerin 
hepsi ruhsatiye alamıyacaklardır. 

Bu talimatnamenin ne zaman tat· 
bik mevkiine konulacağı henüz tes
blt edilmemiş ise de Belediyenin ye
ni otobüsleri satın aldığı tarihe rast
laması muhtemeldir. 

Kapıcllar Şikayet Ediyor 
2500 apartıman kapıcısı dün sabah 

Vali ve Belediye Reisine müracaat e 
derek vaziyetlerinden şikayet etmiş
lerdir. 

Kapıcılar, malaahiplerlnln kendile 
rlnden birkaç yüz llra hava ücretl al 
dıklarını ve birkaç ay sonra i§ten at 
tıklarını söylemektedirler. 

Belediye Reisi, Yunanlatandan dön 
dükten sonra bu mesele ile meııul 
olacaktır. 
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1 
Ankaradan 

Telefon ve Telgrafla ......... . ...... . 
Büyük Millet 

Meclisinde Kabul 

Edilen Kanunlar 
Ankara, 17 (A.A) - B. M. Mecli

sinin bugün Hilmi Uran'ın yarbaş

kanlığında yaptığı toplantıda fabri
ka meslek! kurılan, milhendis ve mi 
marhk, sermayesinin tamamı devlet 
tarafından verilmek suretile kurul
muş teşekküllerin idare ve müraka
beai hakkındaki kanunlar ile, müze 
ve rasathane teşkilAtı kanununun 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrası

nın kaldırılması, Yugoslavyaya ve
rilen 100 ve •oo tonluk munzam kon 
tenjanların Türkiye - Yugoslavya 
anlqmuına ilavesine, Türk - İsveç 
ticaret anlaşmasına bağlı protokolda 
yapılacak değişiklikler ve Türkiye
Sovyet ticaret muahedesinin 15 inci 
maddesine mütedair teati olunan no 
taların meriyete konulması için icra 
Vekillerince alınan kararın tasdiki
ne ait kanunlar ikinci milzakereleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

- Çok var ya, beyim. Hepııl da 
türkçe konuşurlar bizimle.. Her 
gün dert yanarlar bize ... Yunanlı
lar bunlan çok ağır işlerde kulla· 
nıyor. 

O geceyi ve ertesi günü kulilbede 
Dançef fle beraber geçirdik. ~Tus
tafadan kalan elbiselerle Dançef, 

tıpkı bir Türk köylüsüne ben7:emlş
tl. İstanbul lAkırdısından başka bir 
şey görüşmek istemiyordu. İkide, 
birde Mustafanın kaç günde gele
bileceğini soruyor, sabırsı7.lanıyor. 
bir gün evvel İstanbula gitmek i
çin can atıyordu: 

Verem Milcadle Cemiyetinin hazır 
ladığı Marmara ve Boğaziçi deniz ge ;~iiiiii!~~ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!~~ Vail DUn Gitti 

Vall ve Belediye Reisi Muhittin 
Ustündağ lle Şehir Meclisi Birinci 
Reis Vekili N eclp Serdengeçti, dai
mi encümenden Selimi Seve.s, Bele
diye Iktısat MildürU Asım Süreyyı
dan milrekkep heyet dün sabah saat 
1 O da limanımızdan kalkan Foakaro 
vapurile Pireye hareket etmi§tir. 

Yine bugünkü toplantıda kaza va
kıflar memurlarile tahsildarlara ve 
fen memurlarına verilecek aldat üc
ret ve yevmiyelere, inşaat ve tami
rat mezuniyet derecelerine alt ka
nun lB.yihası müstaceliyet kararile 
kabul edilmiş ve gümrük tarifesi 
kanununa bir pozisyon ilavesine ve 
Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye 
anlaşmasına bağlı listedeki ve 754 
tarüe pozisyonu karşısındaki harf -
ler arasında değişiklik yapılmasına 
ait kanun layihalarının da ikinci mü 
zakerelerl yapılmıştır. Kamutay Pa
zarteııl günü toplanacaktır. 

- Dançef, onlardan birine bir 
mektup yazsa verebllir misin, Ali 
Ağa? 

-O kadar güç bir iş ml bu~ Her 
vakit konuşuruz onlarla ... Hemen 
şimdi verecek isen ver. Ben köye 
gitmek istiyorum.. İ:zln verirsin, 
değil mi? 

- Hay, hay ağam .. Bir daha ne 
vakit gelirsin? 

- Sık, sık gelirim. Hakka ema
net ol, beyim. 

Daııçefin topladıjı kurularla, 
Mustafa öğle yemejl için yoğurt
lu cılbırla, köy kuskusu pişiriyor
du. Dançef te kulübede temizlik 
yapıyordu. Ben de vakit geçirmek 
için kulUbenin üıtüne çıktım, dl\r
bünle etrafı seyrediyordum. Aıa· 
ğıdan, fundalıklar arasından Sa
dullah Efendinin sesi geldi: 

- Bırak şu dürbünü be beyim. 
İn hele aşalı, bak sana bir misafir 
getirdim. 

. Sadullah ağa ve dağ parçası gibi 
hır zeybek kulUbcnin önünde idi
ler. Ağa gillerek: 

. - Simavlı Öm~r ağa, ded!. Ha
lıl ağa gibi candan sevdiğim çok 
tosun bir delikanlıdır Go'kb -· ayra-
ğm ~a~ı~~adır. Buralardan geçtik 
çe hızı çıgne~z. Akşam gelmiş 
değirmende geç vakte kadar yi ~ 
reı\lik ettik. Bursaya gidiyordu. 
Görüşeııtnlz diye ıetlrdlm. 

Hep oturduk konutJnıya başla
dık. Ömer ağada bana yarıyacak 
fıavadis yoktu. Yalnız Yenişehir yo
lunda gece cepheye ıtden blr pi
yade alayına rastladıklarını s&yle
di: 

- Bizim beyin bir mektubunu 
Bursaya ilcteceğim1 dedi. Üç gil
nedek dönerim. Bir işiniz varsa 
diylverin. Canla, başla yapayım. 

Hep birlikte yemek yerken, bı?
nim Mustafayyı, Ömer ağa ile Bur. 
saya ve oradan İstanbula gönder
meyi düşündüm. Yunanlıların gizli 
sevkiyat ve hazırlıklarını, toplar 
hakkındaki edindiğim malUmat ve 
Dançef meselesini E!at Beye bil
dirmeyi faydalı buldum. Yemekten 
sonra Esat Bıyı uzun bir rapor ve 
Yusuf beye de bir mektup yazdım. 
Dançefin köylü elbisesi 111 bir fo· 
toğrafını çektim. Camı, yorgan al
tında siyah kltıtları ıardım vı bir 
paket yaptım. İltınbuldı yapıcı· 
ğı işleri, yolda gidip gelirken na
sıl hareket edeceğini Muııtafaya an 
lattım ve tekrar ettirdim. 

Dançel, İıtanbula gideceğine ar
tık inanmııtı. Sevincinden çocuk 
gibi ııçnyordu. 

Türlü, türlü mukarahldar ya • 
parık heplmlzi güldürüyordu. Dan· 
çcfin bu hareketlerini veıne ecli· 
nerek: 

Erte!i gece yatsı namuından !on 
ra Ali Ağa, bUyUk bir sepet elma 
ve kuru yemişle kulübemizin önün 

de idi. Daha kapıdan girerken sö
ze başladı: 

- Bir çok haberler getirdim 5a
na .. Evveli Bulgarları anlatnyım: 
O İvanof mu ne, işte o benim dai
ma konuştuğum Bulgarlardanmış. 
meğer ... Bugl\n Öğleyin Gürcü Ali
nin değirmeni yanında hayvan su
larken eline mektubu verdim. Ak
,am Usta yumurta almnk bahane
sile eve geldi. 

Avluda şu sözleri fısıldadı: 
- Biz Dançefin dediği yere beş 

Bulıar geleceğiz, beklesin bizi .. 
Bu böyle .. Bugün öğleden sonra 

Bursadan otomobillerle Yunan pa
§aları küye geldi. Çinarın altıncla 
alay kumandanı Petrldis ile otur
dular, uzun boylu görüştiHer ve git 
tiler. Sonra kumandan, bizlm muh 
tar Kaymakam oğlu Ahmetli yanı
na çağırttı. Tercüman Vcısll, ya
nn akşam kimsenin sokağa çıkma· 
masını tenbihledi. On iki çift te ko 
şum için sağlam manda ve okiiz 
istedi. İki !aat ~nnra söz ayağa 
düştü. Yarın akıam yine top1ar ge
Çecekmif .. Çok durmıya vaktim 
yok. Bir kahvenizi içip hemen kö
ye döneceğim. Yarın akşam yaz -
lıktan ıözler, gördüklerimi gelir, 
sana haber verlrlm.,, 

All Ağa, bu s6zler{ söyledikten 
sonra boş sepetini koluna taktı ve 
gittL 

(Devamı var) 

1 MAARIFJ'E : 

Muallimlerin Mesken 

Bedelleri Verilecek 

zlntisi bugün yapılacaktır. Şirketi 

Hayrfyenin 71 numaralı vapuru saat 
14 de Köprüden kalkacak, davetlile
ri saat 22,35 e kııdar Marmara ve 
Boğoziçinde dolnştıracaktır. 

Biletler bugiin vapurda satılacak
tır. Bir lira ile hem iyi bir gezinti 
hem de fakir veremlilere büyük bir 
yardım yapılmış olacaktır. Bu gezi
ye şehrimizin maruf birçok doktor
ları allelcrile birlikte iştirak edecek 
lerdir. Vapurda nlnfranga ve alatur 
ka snz ve birçok eğlenceler hazırlan 
mı~tır. 

Vapur bir aralık Çam Limanına 
da uğnyncak ve bir heyet tarafından 
Heybeli !!anatoryomundaki hastalar 
ziyaret edilecektir. 

Rumanya Elçisi Geldi 
Rumanynnın Ankara Elçisi dünkü 

ekspresle AnkaradQn şehrimize gel
miştir. Elçi yaz mevsimini Ayaspa
şada Saray arkasında Şakir Zade ko 
nağında geçirecektir. 

Elçi, Balkan memleketlerinden ge 
lecek ırkdaşlarımızın nakli hakkın

da Türk ve Balkan devletleri mümes 
silldtile de\'am eden müzaktclere iş· 
tirak edecektir. 

Japon Askeri Heyeti 
Üç gündenberi şehrimizde bulu

nan Japon askeri heyeti Japonya a
taşemiliteri Koloncl Jsamore tarafın 
dan misnCir edilmişler ve şehrin muh 
telif yerlerini gezmişlerdir. 

Seyahat programları mucibince 
heyet bugUnlerde Balkan memleket
lerine ve Avrupn merkezlerine ha
reket edecektir. 

lzmlrli Meılektaıımız 
Izmlrde çıkan ''Endüstri'' dergisi-

nin sahibi J. Pertev Endüstri şehri
mize gelmiştir. Arkadaşımız, Ankara 
Sanat sergisi için hazırlayacağı fev
kalade nüshanın işlertle bir iki gün 
şehrimizde meşgul olduktan sonra lz 
mire gidecektir. 

DENiZ ve LiMAN ı 

Odun Yüklü 
Bir Motör Dün 
Parçalandı Battı 

POLiSTE: 

Müruriye Resmi 

Kararnamesi 

Annesinin Saç 
Boyasını içen 
Çocuk Zehirlendi 
Beşiktaftı, Muradiyede oturan Heyet Galata rıhtımında doatlan 

Fahri isminde birinin 2 yaşındaki ile Vilfı.yet, Belediye, Parti erklnı ta 
rafından uğurlanmıştır. 

Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)
İskelelerin ne suretle idare olunaca 
ğına dair olan 3004 sayılı kanunun 
birinci maddesi mucibince nehir ge
çitlerinden alınacak müruriye resmi 
hakkında bir kararname neşrolun· 

mu§tur. Bu kararnamenin esas1arına 

çocuğu Tunçay bir ıişe içinde bulu
nan annesinin saç boyasını içmiş, ze
hirlenme alftmetlerl göstermiştir. Ço
cuk derhal Şişli çocuk hastahanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

D9r+ Yen :nels11 Dı~•hh.nh 

Şişlide, Samanyolu sokağında Su
at Abid apartımanında 14 numaralı 
dairede oturnn Abdullah oğlu Meh
met Vakkas, Şişli Çocuk hastahane
si yanındaki çeşmeden su almak yü 
zünden çıkan kavga neticesinde, Hur 
şit isminde bir bahçıvanı bıçakla 
dört yerinden yaralamıştır. Hurşit 
Şişli çocuk hastahanesine kaldırıla· 
rak tedavi altına alınmış, Mehmet ya 
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Tramvay Kadına Çarptı 
Dün sabah, Yediku1eden Sirkeci

ye gelmekte olan vatman Fuadin ida 
resindeki 12 numaralı tramvay, Çar
şıdan geçerken 70 yaşlarındn Kohar 
i~minde bir kadına çarpmış, muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamış
tır. Kohar Yedikule Ermeni hastaha 
nesine kaldırılarak tedavi altına alın 
mıııtır. 

Omuıuna De mir Vurdu 
Beyoğlundn Peşkirci sokağında 11 

numaralı evde oturan Siileyman is
minde bir genç, evvelki akşam Ay
nahçeşmeden geçerken meçhul bir 
adam tarafından bir demir parçasıle 
omuzundan yaralanmıştır. Süleyman 
tedavi altına alınmıştır. Meçhul a
dam aranmaktadır. * Şoför Hayrettinin idaresindeki 
1429 numaralı husust otomobil, Fın
dıklıda 9 ya~larında Mustafa ismin
de bir çocuğa çarparak başından ya 
ralamııtır. 

Vali hareketindfn önce gazetccile 
re demiştir ki: 

- Dost devlete lstanbuldan can -
dan saygı ve selamlar götürmekle 
müftehirim. Resmi mahiyeti haiz ol 
mıyan ou zıyurctım :bır.t 'Ull g<='G:lJT ... 

ve iadei ziyaretten ibarettir. Dost dev 
letin topraklarına bir an evvel adı
mımı atabilmek için sabırsızlanıyo-
rum." 

Vali ve Belediye Reisi Ü~tünd'.lğ 
şehrimize gelinceye kadar Vali mua
vini Hüdai vekllet edecektir. 

Garıonların Yüzde Onu 
Lonkanta, birahane ve t!msaU yer

lerde milşterlden tahsil edilen yüzde 
10 garson hakkı müesseselerce gar
sonlara verilmemektedir . 

Garsonlnr Tayyare Cemiyetine 
müracaat ederek, bu yüzde onların 

tnhsil edilmesini, mühlrn bir kısmı· 
nın kendisine kalması prtile, Cemi
yete bırakmışlardır. Tayyare Cemi -
yeti dün bu maksatla Partiye ve ala 
kadar esnaf bürosuna müracaat et
miştir. 

Kömür Depolarının Yeri 
Liman idaresi, yeni kömilr depola

rının limana yakın olmasını istemek
tedir. Belediye, müstakbel limanın 
Yenikapıda kurulacağını, yenl kö
mUr dcpo1arının da yeni limana ya
kın olması iktiza edeceğini ileri süre
rek bu isteği kabul etmemiştir. 

* Villyet mektupçusu Osmanın 

.;; ..... 
BüyUklerdenoeş, 12 yaşına kadar 

mektep talebelerinden 2,5, kUçUk 
hayvanların yavrularından ı. kil· 
çUk hayvanlardan 2, büyük hay -
van yavrularından beş, öküz • 
merkep, manda1ardan beş, at ve ester 
ve sair binek hayvanlarından yüklü 
oluna 10, yükıük 715, deve yilklU 15, 
yUksüz 8, eıek yüklU 8, yüksüz 5, 
vahfi hayvanlardan 50, kuruş mUru 
riye resmi alınır. 

Kara nakliye vasıtalarına gelin
ce; tek hayvanlı araba; yüklü: 40, 
yüksüz: 30, çift hayvanlı araba; yük 
lü 00, yükıUz: 40, otomobil; yüklil 
100, yülcsilz: 70, kamyon, yüklü 200, 
yüksüz 100 kuru§. 

Eşyalardan; 30 - 75 kiloya ka· 
dar 7, 76 - 200 kiloya kadar beher 
denginden 15 kuruş resim alınır. 

Bir Haftada Yakalanan 
Kasak~llar . 

Ankara, 17 lA.A) - Geçen bit 
hafta içinde gümrük muhafaza teş
kilatı, 84 kaçııkçı, 500 kilo gümrüle 
kaçağı, 2248 defter sigara kfığıdı, 66 
altın lira, 211 Türk lirası, 24 kesiJ11 
hayvanı ile 19 kaçakçı hayvanı ele 
geçirml~tir. 

asli maaşı yetmiş liraya çıkarılmıştır. J 
* lstanbul - Kocaeli asfalt yolu- 1 

nun ınşası gelecek yıla bırakıımıştır. TAKViM ve HAVA * Istanbul üniversitenin muhte- •-__________ _. .. _ _. 

Uf fakültelerine mensup 40 kişilik 18 Haıiran 1938 
bir kafile Edirneye bir aezi tertip 1 
etmiştir. Geziye iştirak eden talebe _c __ u __ M ___ A_ R __ T_E-=S·°"';;.-- _ 
bugün hareket edeceklerdir. 6 ıncı ay G~n;~;--·;ızır: 44 

Arabl: 135'7 Rumi t3114 

Rebiülfthır: 18 Hazlrnn: ~ 

İlkokul atretmenlerlnin şimdiye 
kadar verilemiyen meaken bedelle
rinin, huıuıl idare bUtçealnde yapı
lacak yınl bir tııırruflı, temin edil
mesi için tetkiklere ba§lınmııtır. 
Mühim blr yık~n tutan bu paranın 
hepılnl birden vırmtk mümkün ol
madıtı tı'kdlrdı, iki tıkıitte ödene
cektir. İlk takılt eylUlde verilecek -
tir. * Yaz mOnaııcbctlle tatil edilmiş 
olan gu kursları tekrar bir blrJnci
tetrinde açılacaktır. * Biçki vı dikif mekteplerinin 11-

la bir mtırıkabe altında bulundurul 
maaını lrırır verilm1ftir. 

Dün sabah saat 7 de, Umanda, bir 
motör parçalanarak batnııitır. Şaban 
Reisin idaresindeki Şahini Bahri a
dında 11 tonluk, odun yilklil. motör, 
akıntı ve rüzgarın tesirile, Ortaköy 
açıklarında demirli bulunan Panama 
bandıralı Beme vapuruna yaslamış
tır. Çarpışma çok şiddetli olmuş, mo 
tör parçalanmış ve derhal bıtrnı~tır. 
Dört kişilik mürettebat kurtarılmıt
tır. 

* Vatman Arifin idaresindeki 209 
numaralı tramvay, Beyoğlunda Ra
fael isminde bir ihtiyara çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

* Ahmet isminde bir arabacının 
idaresindeki yük arabası Yenibahçe 
de Tahaz isminde birine çarparak ha 
cağından yaralamıştır. * Beyoğlunda Salkımsaçak soka
ğında oturan Agah, Galatada, Meh
met Ali Paşa hanı taşlığında ayağı 
kayarak düşmüş, kolundan yaralan
Dllftır. * Fermenecilerde fÜpheli bir va
ziyette dola§&n sabıkalı Maniteci SU 
leyman otlu Vehbinin üzerinde bir 
mikdar eroin bulunmuttur. Vehbi ya 
kalanarak mahkemeye verilmiştir. 

Sus Temmuzun Haftasına 
Geliyor 

Trak vapurunun aüverte salonu
nun üstü açık oldujundan, yolcular 
dumandan rahatsız oluyordu. Salo
nun iistü kapatılmıştır. Ayni tipte o
lan Sus vapurunda da Almanyada 
ayni tertibat yaptırılmıştır. Sus'un 
bacasında da ayrıca tertibat yapıl· 
mıştır. Vapur Temmuzun ilk haft.
sında gelecektir. 

GOneş: 4.08 - Öğle: 12.14 

ikindi: ıe.ıs - Akşam: ıtı.13 
Yatsı : 21.47 _ ims!lk: 2 o7 

YURTTA HAVA V AZ1Yf.1İ 
111'-

Ye~ilköy meteoroloji lstnsyonundıın e 
nan malumattı göre hava yurdun do:uJ{:. 
orta Anadolu, Kocaeli böliclerlnde \·e ·ıı • 
radentı kıyılarında bulutlu ve mev7 .. ı ) \JLI' 

tıolı, Trakya ve Eğer\in ~imal kısınınds 1~ g~nı • 
lutlu, diler )'9rlerde az bulutlu ıtttl• 
rüqlrl&t umuml)'etle garbi 111Uk3Jl'l~ıt:ct 
yurchm ıarp ciheUerlndo kuvvetııcıı, Güneysu Sefere Baıhyor 

Istinyede tamir edilmekte olan Gü 
Gümrüğe Kolcu Ahnacak 

lsctanbu1 gümrüklerine 12 lira ma yerlerde orta kuvvette esmiştir. tut' 

- ömer ağa, dedim. Dönü~te bu
radan geçerken bu bldm Bulgar 
gibi yanına birkaç kişi katsak, Yu-

* Harf lnkıllbının 10 uncu yı1d5-
nümU mUnasebetlle yapılacak sergi 
için hazırlık yapmak üzere Maarif 
Vekaleti neşriyat müdürü Faik Re!it 
tchrimize gelmiştir. 

neysu vapuru Temmuzun on betine 
doğru seferlere başlıyacaktır. Vapu· 
run mnkine aksamı yenilenmiıtir. 

Güverte yolcuları için de ha~ taraf 
ta ranıalar yapptınlmışbr. 

* Şiglide oturan Ohanamalo so
kaktan giderken dUşmUf, başından 

yualanıpl§br. 

aşla kolcu alınacaktır. 16 lira ile de 
memur namtedi alınacakır. Bunla -
rın lise mezunu olmaları şart koşul· 
muştur. Bunlar için 11 Temmuzda 
bir imtihan açılacaktır. 

Dün İstanbuldn havn ekseriyetle b~ 1ı~ 
lu ıeçmis rtlzgAr şimalden saniyede offlct 
8 metre hızla esmistlr. saat 14 t~ bıı~ gLl' 
re 760 mlllmctre ldl. Hararet en c:o

5 81111' 

neşte 57,5 gölgede 21,1 ve en nz 15• 
tfınıt olarak Jraydedltmlttlr. 
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~UGON_f' 
Avrupa Sulhünün 
Düğüm Noktaları 

Yazan: Omer Rıza DOGRU L 

B irkaç hafta evveline kadar Av-
rupa barışının Çekoslovaky• 

hadiselerine bağlı olduğu ~anılıyor 
Ve büyük bir harbe varacak bir pa
f..ırdının kopması bekleniyordu. Daha 
evveı İspanya hadiseleri ayni mahi
Yette sayılmakta idi. Hakikatte Av
rupa sulhü şu veya bu düğüme bağ
lı değildir. Belki bin düğüme bağlı
dır. Ve hu düğümlerin her biri Av
l"upa sulhünü ayni şekilde tehdit et
llıektedir. Belki bu düğümler birer 
birer hnrış yoluyla çözülmiyecek o
lursa, Avrupa sulhü bin tehlikeyi at 
latnuya mahkum olur. Bütün hadise
ler, bu düğümlerden her birinin bü-
1\in Avrupayı tehdit ettiğini, birinin 
de nıahalli bir tehlike mahiyetinde 
~lllııııyacağını anlatıyor ve böyle ol
duğu için büyük bir harbe tutulmak 
\orkusu, bir takım maceralara atıl
~k ihtirasını az çok tadil ediyor ve 

Ugiin, anlaşılan her §eyden fazla 
'1llhü koruyor. 

P'akat sullıün mesnedi olan bu 
~rku, şüphe yok ki, ergeç ıulhün 
~ llştııa korktuğunu getirecektir. Her 
OrlruJan şeyin başa geleceğini anla-

1-tı Türk ata sözü, büyük bir haki
\ati ifade eder. Çünkü korkulan ~e
~ önüne geçecek tedbirler alın· 
~ onun başa gelmesi kadar ta
~ birşey olmaz. Avrupa sulhü de 

\'aziyettedir. Bugün sulhün mes· 
~tdi olan korku gerçi bir takım he
~l>lara dayanıyor, fakat bu hesap
~ altüst edecek fırsatlar her daki-

kendini gösterebilir ve o zaman 
~li koruyan korku, sulhlin başına 

la kesilir. 
.J 
QPonyacla çıkan 

ro-Q~ mecmua t 
~-------J aponyanın bükOmet merkezi 
1- olan Tokyoda "Nippon,, adını 

lisan Arapça bir siyasi mecmua
~ neşrine başlandığını, matb~amı
~ köndctyen ilk sty~mdan anla
,,~u siyasi Arapca mecmuanın 
li yapıam Kültürü Müessese-
~., tarafından neşrolunduğu anlaşıl
~tadır. Mecmuanın en belli başlı 
~ isleri Japonyanın ıiyaseti, tari
~ coğrafyası, endüstrisi, ticareti, 

kı, kadını, hayatı ve istikbalidir. 
•ıı~ecnıuanın mulrJSddemesinde oku 
t lnlnıuz şu satlJ'lan dikkate değer 
lltdiik. 

-._ .. l: ~ni Avrupa kalkınması, A vru
~ ~•lletieri \çin genişlik ve bolluk 
~'t>tıniJı başlangıcı olduğu halde 
~a ınillctler için b~ mahiyeti al
~ an, bu ınradn me~um emperya
~; devri haşlanu~ ve bugün karşı
~ •ğıınu vaziyeti inki af ettirmiş
~ ltör maddeye tapmaktan kuvvet 
~bütün enerjisini ihtiraslarının 
~ltb. na borçlu olan medeniyetler 
' akkak ki tecavüz ve ·İstila yolu
~1~-l>ar ve bu yola sapmak ta birçok 
~,tlerin hürriyetten ve tabii hak
~ll dan mahrum yaşamalarına, bu 
~;tlcrin istismar edilmelerine, se
l~. ıı"c isbrap çekmelerine sebep o
\~ ti Yüzden, birkaç asır içinde 
~llc~tn Cenubi kısmı Avrupa dev
'cl'itıin, Şimali kısmı da Rusyanın 
.\,.~lldteçti ve Büyük Harpten sonra 
'i~ a, Çinden başka istiklaline sa
'~01~n bir tek devlet kaldı, fakat 
•ttu ıstiklali de bir gösterişten iba-
~.,. 

btıı:ı: satırlann, her yerden fazla Ja
,~~~ lldn okunmıya layık olduğu 

'\'. c tötürnıez! 
t..'~ld J . 
. "'tl \> ~ aponyamn Çıne karşı aJ. 
'lı.ı. -:ı:ıyetin sebepleri de izah olun 
, t ho Ve bunun Japonya ile Çin ara
•l\ılı.\s~ak istiyen Avrupalıların bir 
~Jll~ olduğu izah edildikten son
~ \>e nyanın Çinden ancak komşu
t tıı4r ~o tluk istediği, fııkat Çinde
~dıtett~~lcrin bu pek haklı talebi 
'-. tıt,. ~ leri söylenmekte -ve daha 
llt ~ı ~ll "aPça mecmuanın asıl mak-

t, satırlarla izah olunmakta-
"• 

1 t\\'1' 
~~tııitti ltJ>n medeniyeti artık köhne-
ı:: l'ı~:j lıir sürü hastalıklar yüzün 
~ detlly ltıak üzeredir. Acaba hangi 
t~ l>111t 'lt.~t onun yerini alacak? .. Şüp 
~-~lıtı hu medeniyet yüksek Şark 
-~ •rı es . 
~t ~lldd • erı olan ve ruh ile bera-
:ıtı tdenın de mutedil dileklerini 

'- ll11d, en Şark medeniyetidir.,, 
tlt ltte; ~a mecmuanın Şarkhlara 

tnıYetini, yani tevekkill, ta 

Kllıklarımız 

Çinde Tuğyan Felaketi Büyüyor 

500,000 DEN FAZLA iNSAN 
ispanya Faciası 

Franko Kuvvetleri 
Valansiyaya Doğru 
llerlemiye Çalışıyor 

Yazan: B. FELEK 
Vakit geçireyim diye dolaşan bir 

arkadaşım vardır. Her zaman sora
nın: 

- Yahu! Bayba hasıl ne gezip du
rursun? 

Güler. 

General ~n-Kay-Şek 

Hitlerin Maksadı 

Avrupanın Cenup 
Sarkındaki iptidai 

Maddeleri Kazanmak 
Paris, 17 (A.A.) - Prağ hü!<iıme

ti ile Henlayn partisinin mümcssillc 
ri arasındaki müzakereler hakkında 
tefsirlerde bulunan Epok gazetesin
de Donadieu, şöyle yazıyor: 

J\lll\cınya ~ J. mayıstanberi umu -

mi bir harbe ısebebiyet vermeden Çe 
koslovakyada bir müdahalede bulun 
mıyacağını bilmektedir. Sureti umu 
miyede Almanyanın başka yollardan 
gideceği zannedilmektedir. Hitler, bil 
hassa Avrupanın cenubu şarkisinde 
ki zirai mahsulat ile iptidai maddeleri 
elde etmek istiyor. Büyük parti yal
nız Çekoslovakyada değil ayni za -
manda Macaristan, Yugoslavya, Bul 
garistan ve Romanyada da iklısadi 

sahada oynanacaktır.,, 

Bir Çek tayyaresi 
Berlin, 17 (A.A.) - D . N. B. A

jansının bildirdiğine göre tek sa
tıhlı bir Çekoslovak tayyar,•._ı;i bu 
sabah Lambah civarında Alman 
hududu üzerinde uçmuş ve hudu
dun yedi kilometre içerisinde bu
lunan küçiik Lam şehri iizerindc 
dolaşmıştır. 

Bu tayyare 80 metreye kadar topra 
ğa yaklaşmış, Lam istasyonunun üze
rinde uçmuş ve hududu geçerek Çe· 
koslqvakyaya dönmüştür. D. N. B. 
ajansı bu tayyarenin Lam civarında
ki Alman tesisatını tetkik için hudu
du ihlal ettiği neticesini çıkarmakta
dır. 

Ciano • Stoyadinoviç 

Mülc1katının Mahiyeti 
Venedik, 17 ( A.A.J - Havas Ajan • 

sının muhabiri bildiriyor: Kont Cia
no, Romayı ziyareti tatil dolayısile 
yapılan hususi mahiyette bir seyahat 
§eklinde gösterilen Stoyadinoviçin 
§ere/ine bir ziyafet vermi§tir. Bıınun 
la beraber Romanın siyasi ve diplo
matik mahfilleri bu ziyarete hususi 
bir mahiyet atfetmektedirler. Müla
katları esnasında Ciano ile Stoyadi
noviç, tımumi dünya vaziyetini tet
kik edecekler ve Mart 1937 tarihli 
Belgrad itilaflarından doğan teşriki 

mesai siya.~etini tanzim edeceklerdir. 

assup ve gerilik esaslarına dayanan 
köhne Şarklılık üzere kalman ve 
bundan ayrılmamayı tavsiye dttifi 
anlaşılıyor. 

Japonyanın Şarkhlara gösterdi~i 

bu "kurtuluş,, da,·etinin icabetle kar 
şılanacağını pek te sanma),%. 

YERSiZ YURTSUZ 
Çan • Kay • Şek Zaferden Emin •• 
General Ogaki Beyanatta Bulundu 

Nevyork, 17 (Huauıi) - Uzak Şark harbinde mühim bir de
ğitiklik olmamıfbr. San Nehrin tatmaıı devam ediyor ve tuğyan 
aahaıı geni91iyor. Bu· sahada aıskeri harekat tamamile durmuştur. 
Röyterin bir muhabiri, tuğyan' ıahasmda tayyare ile uçmuı ve 
birçok yerlerde yalnız ağaç tepelerinin görüldüğünü anlatmıttır. 
Yağmurlar devam etmektedir. Ve nehrin üzerindeki setlerde 
yeni yarıklar açılmaıı beklenmektedir. 

Sular Şengso ile Taifeng ara.nn-r-:-·------------
da açılan 400 metrelik bir gedik- 1 ~""""'-"~ 
ten akmakta ve Kaifeng'in 80 kilo- ~ Almanya, Avusturya ~ 
metre cenubuna kadar yayılmakta ~ ~ 

dır. Şim~i soo.ooo den _fazla i~an ~ Bort!larını Ödemiyor ~ 
meskensız kalmıştır. Bırçok kımse ~ 3' 
ler boğulmu§lardır. Binlerce ev Londra, 17 (Hususi) - Alman ~ 
ve çiftlik sular altında kalmıştır. yanın Avusturyayı ilhak etm~ ol ~ 
Takriben 16 ktlometre genişliğin- ~ masına ra~men Av~~u.ryaya .do- ~ 
de bir su kitlesi Honan ovasından ; kuz devletın garantısı ıle verılen 
Yangtze istikametinde ilerlemekte - borçları ödemek istememesi günün~ 
dir. - .mühim hadiseleri arasında yer al ~ 
Japon ordusunun şefleri bu gedi- ~ mıştır. Amerika hükumeti, bir ~ 

ğin 11 haziranda Çin kıtaları taPafın- ~ nota ile Almanyanın noktai na- ~ 
dan açılmış olduğunu Japon istihkam ~ zarını reddetmi§ ve Almanyanın ~ 
kıtalanna ateş edildiğini ve bu sebep - bu borçlardan mesul olduğunu ~ 
le tahribatı tamir etmeğe uğraşan - göstererek bu yoldaki iddialarını ~ 
bu kıtaların geri çekildiklerini b~ya~ ~ hu~uk.u ~üvel ahk.amına istinat ' 
etmektedirler. Resmen beyan e~ıldı- ~ ettırmıştır. Fransa ıle Alman1ıa ~ 
ğine göre, Pekin - Hankov demıryo- ~ arasında da bu mesele etrafında ~ 
lunun cenup kısmındaki Japon kıta- ~ yapılan konU§17lalar bir neti- ' 
atı oradan çıkarılmış ve Hankov ile ' ceye varmamıştır. lngiltere ile ,, 
Şengşov arasında tren münakalatı ~ Almanya arasında bu mevzu et- : 
tekrar başlamıştır. - r~!ın.~a. ~apıla.n kottu§malar ise, ~ 
Japonlar ağır zayiat verdiler ' guçluk ıçındedır. ~ 

Hnnkov, 17 (A.A.) - Japon kuv- ,. ~,.,.. -"..l'..l'..I -""'" l'JI>'\"""'"" 

vetleri esasen kısmen elde bulundur dir. 
duklan Şungmov şehrine karşı bu Muharebe devam ettikçe, Çin or • 

duımnun harp kudreti de artmakta -
dır. Gerek milletimiz gerek ordumuz 
nihai zaferin bizde olacağına iman 
etmiştir.,, 

Japon Hariciye N a.zınnın 
beyanatı 

sabah bir m u k a b i 1 taarruz 
da bulunarak şehri tamamile elE" ge-ı 
çirmişlerdir. Buradaki mahdut mik· 
darda olan Çin kuvveti düşmana ağır 
zayiat vcrdirmeğe muvaffak olmuş
tur. Her iki tarafın zayiatı çok ağır
dır ve on bine baliğ olmaktadır. 
Şark cephesinde Çin kıtaatı sürat-1 Tokyo, 17 (A.A) - Hariciye Nazı

le Nankin üzerie ilerlemektedir. Çin 1 n General Ugaki ecnebi gazetecileri 
ileri karakolİarı şehrin kırk kilomet- kabul ederek umumi siyasi vaziyet 
re cenubuna kadar ilerlemişlerdir. hakkında kendisine sorulan suallere 
Japonlar 25 Mayıs ile 1 Haziran ara- cevaplar vermiş ve demiştir ki: 
sında bu cephede 25 tayyare kaybet- "İngilter ile eski münasebetlerimi 
mişlerdir. zi yeniden kurmak ve onunla daha 

General Çan - Kay - Şek 
zaferden emin 

Hankov, 17 (A.A) - Çin orduları 
Başkumandanı General Çan - Kay -
Şek, Çinin Japonyaya karşı yapmak 
ta olduğu müdafaa harbi hakkında 
kendisini ziyaret eden ecnebi gazete 
cilere beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

"Çin ordusunun ve Cin milletinin 
maneviyatı o kadar yükselmiş, aske 
ri bilgisi o kadar artmıştır ki Çin 
yiiksek kumanda heyeti en yüksek 
sevkulceyş prensiplerine göre hare
kat planlarnı kararlaştırabilmekte -

sıkı münasebetlere girişmek için eli
mizden geleni yapacağız.,, 

Hariciye Nazın Sovyet Rusya ile 
dostluk münasebetleri tesis etmek 
için Japonyanın elinden geleni yapa 
cağını kaydettikten sonra anti komü 
nist paktın kuvvetlendirilmesi zaru 
retinden bahsetmiştir. 

Çinle bir sulh akdi meselesine da
ir sorulan suale Japon Hariciye Na
zırı şu cevapta bulunmuştur: 

"Vaziyette ciddi değişiklikler ha
sıl olursa, milli Çin hükumetile her 
türlü münasebatın kat'ı hakkındaki 
16 Kanunusani 1938 tarihli dekltıras 
yonda çizilen hattı hareket yeni bir 

- Ah, sen bilsen, ben elimi şöyle 
arkama bağlayıp ta Köprüden Bn
lıkpazanna doğru aktığım zaman ne
ler göriirüm neler .•• 

Ve anlatır •• 
Cümh'uriyetçiler Şiddetle 
Mukavemet Etmektedir - Hiçbir şey bulamasam ı;:clcn 
Londra, 17 {Hususi)- İspanyadan 

geçenin kılıklarına bakarım. 
gelen en son haberlere göre Frankist 

Sen nasıl gazetecisin? Hiç gözüne 
ler Kastellondan Valensiyaya doğru .1. · ., N d" b h kı . . . _ ı ı mıyor mu. e ır o o ça ra-
ılerlemek ıçın çalışıyorlarsa da hu- ... tlı k k 1 ., ,,.T d" • . . . . va , ya ası açı genç er. ı,e ır o 
kumet kuvvetlerınm şıddetlı muka- lt d b v a mışın an sonra ıyıgını saçını ve 
vemetiyle karşılanmaktadırlar. Mad k 1 t d' k d. . . .. sa a mı ıraş e ıp en ıne genç ç~ş-
rıtten gelen bır habere gore burada- • . . v 'ht" 1 ? N • . nısı vermıyc ugraşan ı ıyar ar. · e 
ki hükumet kuvvetlen Kastellondan d" "k" ç· kl "b" 

ır o ı ı omuzu ın sa~a arı gı ı 

altı mil mesafedeki bir şehri istirdat sini ceketli nevdvanlar? 
etmişlerdir. Frankistler bu şehri dün 
işgal etmiş bulunuyorlardı. 

Teruelde de askeri faaliyet canlan 
mış ve Frankistler yeni bir taarruza 
başlamışlardır. 

Pirene hududundan Fransaya ilti
ca eden Cümhuriyet askerlerine han 
gi tarafa iltihak etmek istedikleri 
sorulmuş, çoğu Cümhuriyet tarafına 
iltihak edeceklerini bildirmişler ve 
Barselona gönderilmişlerdir. Fran
koya iltihak etmek istediklerini söy 
!iyen pek az kişi de Salamankaya 
sevkedilmiştir. 

V alanaiya bombalandı 
Valansiya, 17 (A.A.) - Asi tayya

releri bugün saat 16 da şehir üzerin
de uçarak şehrin Şark kısmına ve 
Grao civarına 100 bomba atm1şlar
dır. İnsanca ne kadar zayiat olduğu 
henüz belli değildir. 

Ademi Müdahalenin toplantın 
Londra, 17 (A.A) - Tali ademi mü 

dahalc komitesinin Salı giinü saat 
l 1 de içtlmaa davet edildiği resmen 
iyi haber alan mahfiller tarafından 
teyit edilmektedir. 

Bu toplantı esnasında deniz müşa 
hitliği planiyle İspanya limanların
daki müşahitlerin adedi ve bu müşa 
bitlerin vazifelcrl hakkında ..görüşü
leceği iyi haber alan mahfillerde söy 
lenmektedir. 

tetkike tabi tutulabilir. Bu takdirde 
de Çang - Kay - Şek'in iktidardan 
çekilmesi her cihetten şayanı arzu 
olur.,, 

Sovyet protestosu 
Tokyo, 17 (A.A.) - Sovyetler Bir

liği, Tokyodaki maslahatgüzarı vası
tasile açık Çin şehirlerinin Japon 
tayyareleri tarafından bombardıma
nını Japon hükumeti nezdinde protes 
to etmiştir. Burada neşredilen yarı 
resmi bir tebliğde Hariciye Nazırı 

muavininin bu protestoyu kabul et
mediği ve Moskova hükumetinin Sov 
yet tayyareleri tarafından Çine yapı
lan yardım üzerine nazarı dikkatini 
celbeyliyeceği bildirilmektedir. 

Yeni Çin parası 
Hongkong, 17 (A.A.) - Dolaşan 

bir şayiaya göre, Çin hükumeti ban
kaları yakında yeni bir parayı teda
vüle çıkaracaklardır. 200 milyon "ye 
ni Çin doları" piyasaya çıkarılmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Nedir o katran içmiş te izi kalmış 
gibi dudağın kenarında iki milimet
re bıyık bırakan dört kaşlılar? 

Nedir o beli kemerli eteği yırt

maçlı sırtı körüklü spor ceketleri? 
Nedir o ters tüylü saç tuvaletleri? 
Nedir o kuzguni gözlüklüler? 

Nedir o kayış rengi tenler? 
Nedir o takunye biçimi iskarpin

ler? 

Nedir o çaya gelmeden paça sıvı
yan golf akarlılar? 

Ve nedir bütün bu kılık kıyafet 
liıiibaliliği? Sen bunları görmüyor 
musun? Aslan yarim? 

İşte ben bunlara bakar, eğlenir 
vakit geçiririm. Sen de bir gün yanı
ma gelir, benim gözümle seyreder
sen bak nıtsıl ' 'akit geçirirsin? 

Almanyada Yeniden 
1600 Yahudi Mevkuf 
Londra, 17 (Hususi) - Röytcrin 

Berlindcn bildirdiğine göre hafta ba 
şındanberi Berlinde yakalanan yahu 
dilerin sayt3ı 1600 e varmıştır. Viliıt 
yetlerde de Yahudilerin yakalarıdtk
ları ve tccriye kamplarına gönderil
dikleri anlaşılıy01', On. ;BCrlin zabıtlı· 
sı birçok yerlere akın yapmış ve 266 
ki§iyi tevkif etmi§tir. Bunlann 11arı
sı kadarı Yahudidir. Bundan böyle 
Yahudi mağaza ve dükkanlarına, Ya 
hudi olduklannı gösteren işaretler 
konacaktır. Yapılan nümayişler sıra

sında bütiin Yahudi dükkanları ka
panmıştır. Berlinden haber verildiği
ne göre bu tevkifler siyasi mahiyette 
değildir. Mevkuflann akrabasına da 
bll§ka bir sebepten bahscdilmemi§tir. 
Anlaşılan maksat, Yalıudilerin Al
manyadan çıkıp pgitmelerini temin 
etmektir. Nitekim bugün de Yahudi
lerin faaliyetlerini tahdit eden karar
nameler neşrolunmuştur. 

--0-

Fransız Meclisinde 
Mebuslar Dövüştü 

....................................... ················································ı 
Cümhuriyetçi lspanyol Milislerinin Cephe Eğlenceleri 

1 

Paris, 17 (A.A) - Dün sağ cenaha 
mensup bazı mebuslarla komünist 
mebuslar arasında vukua gelen dö
vüşmeden sonra parlamento bu sa
bah saat 9.30 da gerginliği zaıl olan 
bir hava içinde yeniden toplanmış
tır. B. Tiksier Vinyakur, ademi mü
dahale siyaseti hakkındaki komünist 
teklifinin reddedilmesini teminen 
reye konulmasına dair olan takriri
ni geri almıştır. Çünkü komünistle
rin teklifleri bu mesele hakkında bu 
gün öğleden tonra raporunu verme 
sine imkan olmıyan hariciye encüme 
nine havale edilmiştir. Parlamento 
bundan sonra hükumeti işsizlere ve-

Cümhuriyetçi milisler, İspanyadaki kanlı boğuşmanın en kısa fasılalanndan bile istifade etmek- i 
tedir. Böyle zamanlarda milislerden bir kısmı kitap okuyor, diğer bir kısmı da oyun oynamak :sure- • 
tiyle vakit geçiriyor. Yukarıki resim bunu tesbit etmektedir. $ 

rilen tahsisatı hayat pahalılığına gö 
re düzeltmeğe davet eden komünist 
Tillon'un teklifini 5 reye karşı 553 
rey ile kabul ettikten sonra celse sa 
at 11 e kadar tatil edilmiştir. 

-0-

Amerikada Yeni 
Seçimler Başhyor 

Vaşington. 17 (A.A) - Her iki 
meclis 290 milyon dolarlık fevkala
de bir kredi nçılmnsma dair olan ka
nun layihasını kabul ettikten sonra, 
gayri muayyen bir müddet devam e
decek olen tatil devresine ginn:ıştır. 
Yeni yapılacak intihabat netıcesin
de mebusan meclisi tamami •le ve {ı. 
yan meclisi de üçte bir nisbetinde 
tecdit edilmiş olacaktır. 



r===- ' TAN 18 - 6 - 938 

Atatürkün Elen 
Milletine Selô.mı 

[Başı 1 incide] Türkiye Sefiri, uzun ve çok alkış-
Bu esnada saat beşe doğru Sabiha lanan nutkunda kıymetl! tayyareci

Gökçenin tayyaresi görülmüş ve tay miz Sabiha Gökçene karşı Atinada 
yare meydanını kaplıyan endişe der gösterilen candan kabule karşı teşek 

(B A Ş M A K A L E D E N M A 8 AT) 

Hep Ayni 
Hileli 
Oyun 

hal büyük bir sevinçe inkılap etmiştir kür ettikten sonra ezcümle şu sözle- (Başı 1 incide) 
Türk tayyarecisini tayyare mey - ri de söylemiştir: Biz Hatay işinde meleklere mah-

danında Türkiye elçisi Şevki Ber - "- Sabiha Gökçenin kanatlan sus bir sabır gösterdik. Fransızların 
ger, refikası ve bütün elçilik erkfmi kendi vatanının havalarında kuv- gönül hoşluğu ile taahhütlerini yeri
le Bulgar hükUıneti protokol şefi Be vetlendikten sonra, genç hızını, hava ne getirmeleri için kendilerine her 
linof, Bulgar hava kuvvet!eri nfımı- mesafelerini aşarak, vatanının sıcak fırsatı verdik. Ne çare ki karşımızda 
na binbaşı Rogef ve çok kalabalık dostıuk duygularını dost vatan se- içi dışı bir adamlar bulmadık. Bizi 
bir asker ve halk kütlesi karşılamış malarına götürmiye hasretmiştir.,, sonuna kadar oyuna getirebilecekle-
tır. Kendisine birçok buketler veril Ruşen Eşrefin, iki dost ve mütte- rini sandılar. 
miştir. fik memleketin kardeşlik siyasetini Kendimiz iyi niyet beslediğimiz i-

Saat 6 da Türkiye orta elçisi Şey çok güzel tasvir eden nutkuna Atina çin karşımızdakilerin iyi niyetten 
ki Berger elçilikte bir çay ziyafeti belediye reisi Foçios çok candan bir bu kadar mahrum olduklarını bir tür 
vermiştir. Bu zi~hfett BulgarKra4 nutukla mukabele etmiş ve ezcümle lü zihnimize sığdıramadık. Defalarla 
S. M. Borisin yaverleri General Tsa- şu sözleri söylemiştir: Fransızların sözüne inandık ve bek-
nef, General Panof ve Gruyef, Baş "- Ben bilhassa, sefirin, genç ve ledik. 
vekil Köseivanof ve refikası. Bulgar kahraman tayyarecinin kendi vata- j\rtık tecrübe hnzinemiz tamam
tayyarecilik cemiyeti reisi Baydci ve nının semalarından ilk uçuşunda bi- dır. Yeni tecrübelere ihtiyaç ve im
muavini Uzunski ve kordiplomatiğe zim semalarımıza geldiğini söyleme- kan kalmamıştır. Tahammülümüz de 
mensup birçok zevatla kumandan _ sinden pek büyük heyecan duydum. taşmıştır. Antakyadaki temaslar son 
lar, tayyare bazitleri, matbuat mü _ Bizim semalarmız da onun öz sema- bir deneme mahiyetindedir. Bu mü-

1 d kt. zakereler ya tam ve hakiki bir an-messilleri ve memleket ricali bulun- arı eme ır.,, 
muşlardır. Davetliler kendilerile ko- ================> laşma ile neticelenecek veyahut Tür-

prof e so•• r Afetı·n kiye ile Fransa arasında açık bir düş nuşmuşlar ve haklannda büyük bir 
takdir ve hayranlık hisleri izhar et- manlık vaziyeti bulunduğunu ve ce-
mişlerdir. Ziyafet pek neşeli ve sa- Konferansı nup hududumuzda istikrar kurmak 

için kati tedbirler almamız lazım 
mimi geçmiştir. (Baıı 1 incide) 

S b.h G geldiğini gösterecektir. 
a ı a ökçen bugeceyi Sofyada terilen resimleri zevk ve :nerak ile 

geçirecek ve yarın sabah saat 9 da seyrettiler. Bayan Afet, selis bir ifa Ahmet Emin YALMAN 
Belgrada müteveccihen yoluna de - de ile, hafriyattan elde edilen dikk:l 
vam edecektir. te şayan neticeleri anlattı ve bunla-

Atatürk kızı Utro gazetesine be- rın, prehistorik devirler ve hususile 
yanatta bulunarak gördüğü hüsnüka Eti çağının aydınlanması yolundaki 
bulden dolayı teşekkürlerini ifade et ehemmiyetini tebarüz ettirdi. Kon-
miştir. fcranstan sonra profesör Pittard kür 

Sabiha Gökçen Selanikte süye geldi ve Türkiyedeki hafriyatın 
Selanik, 17 (Tan muhabirinden) - bazılarını bizzat gördüğünü ve Ba

Sabllıa Gökçen bu sabah saat 11,20 de yan Afetin bu işlerle nasıl yakın -
havanın gayri müsait olmasına rağ dan meşgul olduğunu anlatarak bu 
men Atinadan ayrılmış ve saat biri günkü Avrupa medeniyetinin orta As 
10 geçe SelAniğe muvasalat etmiştir. yadan geldiğini ve eğer orta Asyadan 
Tayyare meydanında kendisini Türk bu medeni insanların Avrupaya mü 
konsolosu ve refikası, valii umumi hacereti olmasa idi Avrupalıların hfı 
General Kerimis, belediye reis: Mer la en iptidai vaziyette kalmış olac;ak 
kürü, Yugoslav ve Rumen konsolo.:ı arını izah etti. 
lan, Yunan tayyarecilik klübü reisi Konferanstan sonra Bayan Pittard 
mülki ve askeri bir çok zevatla bir Bayan Afetin şerefine, kendi evinde 
çok tanınmış Tür'k ve Yunanlı zevat bir çay zi ıafeti verdi. Konferansı 
istikbal etmiştir· dinliyen Genevre tarih cemiyeti aza 

Kıymetli tayyareciye birçok bu - lan, proresorler, Türlt kolonisi ve bi:-
ketler verilmiştir. çok tanınmış kimseler bu ziyafette 

Türk konsolesu, Mediterranc pa - bulundular. Herkes Bayan Afeti hara 
lasta bir kabul resmi tertip etmi9 ve retle tebrik etti. 

Hatay için 
Vekiller Heyeti
nin Toplantısı 

(Baıı 1 ·hıcidcJ 

heyetile müzakerelerine devam et
mektedir. Her gün öğleden evvel ve 
sonra iki toplantı yapılmakta ve mü-

zakereler büyük bir vekar ve sami
milik içinde cereya eylemektedir. 
Heyet boş zamanlarında tarihi yerle
ri ziyaret ediyor. Orgeneral Asım 

Gnüdüz tarafından diin akşam Hunt
zinger şerefine verilen ziyafet güzel 
ve samimi olmuştur. 

Oreeneral bu aksam da Türk ileri 
gelenleri şerefine 80 kişilik bir ziya-
fet verfniş, ziyafette diğer cemaatler 
den de davetliler bulunmuştur. 

Kuıeyirde kayıt muameleleri 

ba,ladı • çok mümtaz şahsiyetlerin hazır bu
lunduklan bu kabul resminde karşı
lıklı çok samiml nutuklar irat edil
miştir. 

Bir Kadın Kocasını Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A-
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Uyurken Balta Ordu ve Küseyir nahiyelerinde ka
yıt muamelesi bugün başlamıştır. 

ile Öldürdü Yeni bir tezvir nümunui 

Yanola 
Ortada 

Yok 

Nafıa Vekilinin 
"TAN,, a Beyanatı 

(Başı 1 incide) 
Nafia Vekili istasyondan doğruca 

Derbentte başlıyarak İpsalada bi- Savarona yatına giderek Atatürke 
ten çüte cinayet• esran yavaş yavaş tazimlerini arzetmiş ve bilahara sa
çözülmiye yüz tutar gibidir. at 10 da Metro Hanındaki Elektrik 

lekette yeni kurulacak elektrik san· 
tralleri etrafında da şu izahatı ver· 
miştir: 

"- Memlekette kurulacak santral· 
ler, Iktısat Vekaletine bağlı olan C' 

lektrifikasyon bürosu tarafından tel 
kik olunmaktadır. Kütahya ve ZoJl' 
guldakta liynit ve kömürle çalışacB~ 
iki büyük santral ile Ege havalismıi 
Nafia Vekaletinin kurmakta olduğ~ 
büyük Menderes suyu üzerinde ,.e 
Salihli civarında Valdamrık mıntal< 
sında da su ile işliyecek birer santr'1 
tesisi ile çalışılmakta olduğunu bilr 
yorum . ., 

Dün de yazdığımız gibi, son ve hu Şirketi Müdürlüğünü ziyaret etmiş
susi tahkikatımızın bize verdiği ka- tir. Vekil burada da Nafifa Vekaleti 
naat, birinci cinayetin kurbanı şo· erkanı ile, Elektrik Şirketi müdürü 
för Mehmet Lutfinin sırf otomobili Delakrua, şirketin diğer müdür ve 

· şefleri ile şirket memurları tarafın-
yüzünden öldürüldüğüdür. Bu cına· 

dan hararetle karşılanmıştır. Bu mü
yet, ikinci ve asıl cinayete bir J>aş • 

nasebetle Metro Hanın kapısı bayrak 
langıç, bir basamaktır. Iar ve defne dallarile süslenmiştir. 

Böyle anlaşılınca, cinayetin kör -
Ali Çetinkaya, doğruca Şirket müdü 

düğÜmü, yalnız katille ikinci kurba riinün odasına giderek müdür Delak
nı Muhiddin arasında münasebette rua ile görüşmüş sonra şirket tesisa-
kalıyor. tını devralan vekalet heyetinin çalış 

Bu da bugün aşağı yukarı aydmlan tığı salona geçerek bir saat kadar he 
mış vaziye'ttedir. Hadise şudur d yetin mesaisi hakkın a malumat al-

Dün de yazdığımız gibi, Ali Rıza mıştır. Bu arada Nafia Vekili, büyük 
928 senesinde Yanolayı babasının rı müşteriler dairesi şefi Nazımı çağır
zası hilafına kaçırıp evlendikten son tarak kendisinden bazı malumat is
ra, Eskişehire gitmiştir. temiştir. Bundan sonra Tramvay Şir 

İşte Muhiddinle Ali Rızanın ve Ya- keti müdürü Gindorf'u da kabul ede 
nolanın tanışmaları Eskişehirde vu- rek kendisile görüşmüştür. 
kubulmuştur. Nafia vekili bundan sonra şirket bi 

Ali Rıza burada kısa bir müddet nasını, çalışma salonlarını gezerek 
kaldıktan sonra Diyarbakıra oradan şefleri tanımış ve işler üzerinde kcn
da Adanaya gidiyor. Ondan sonra dilerinden izahat almıştır. 
onun, Adana - Mersin - Tarsus ara- Nalıa Vekilinin beyanatı 
sında Çalıştığını görüyoruz. Bira7 Nafia Vekili Ali Çetinkaya, dün 
sonra da bir hudu.i istasyonuna işh kendisini evinde ziyaret eden bir 
miye başlıyor. İşte Ali Rızanın ka muharririmize muhtelif işler üzerin
çakçılarla ilk münasebeti bu tarih - de şu beyanatta bulunmuştur: 
ten başlar. İyi para kazanmaktadır _ Elektrik Şirketinin satın alın
Ve Yanola ile gayet mesut bir hayat ması meselesi ana prensiplerimizin 
yaşamakta ve sevişmektedirle!-. icaplarına uygun milli bir iş ve neti-

F acianın ıırrı ce olarak husule gelmiştir. Türkiye-

Garip tesadüf bu sıralarda yani ı nin yüksek siyasi mevkiini ve o..ı-
936 da Muhiddi~ de Adana rasat is· günkü benliğini gören, bilen ve 
tasyonuna tayin edilmiştir. İki ah- takdir eden her vatandaşın, bu ne
bap burada tekrar buluşuvorlar. ticeyi milli olduğu kadar şah:en .. de 

İşte facianın ipucu buradan başla benimseyeceği ve ha: duyacagı şhupl-
- .. hesizdir. Milli varlırrımızın ve a -

maktadır. Anlaşıldıgına gore, bu sır:ı d . 0 
•• t h. ı 

ı d k d. · b .. b .. t.. k k 1 k . kın refah ve saa etme mun e ı o a-
ar. a en ını ~s u un a~a ('.ı ı .. ış cak olan bu neticeyi her fert, şüp-
lerıne veren Alı Rızanın bıreok gnn . k a· b 1. ~ · kadar . · hesız en ı şuuru ve en ıgı 
ve gecelen Yanoladan ayrı gecmek k 

d . V M . . duyaca tır. 
te ır. e • uhıddın. onun olmadığı Işt M t H 1 1·yaret·ım .. e e ro anına o an z 
gunlerde de Yanolayı yalnız bırak · ve orada gösterilen tezahürat bu 
m~amakta ve dostunun evine sık sık duygunun bir ifadesi olarak kabul e-
ugramaktadır. d·1 1.d. 

ı me ı ır. 
Yanola da, kalbini artık tamamen :a .. .. __ _ _ ,...: -~ı.;;,_. ..~-....... .,1 .. 

Muhiddine vermiş, yavaş y~vaş Ali bir defa görmüş oldum. Aybaşında 
Rızayı ihmale bile başlamıştır. müesseseyi tamamen teslim aldıktan 

Ali Rıza bunu seziyor ve şüphelen, sonra daha yakından görüp tetkik e
yor. Fakat Muhiddinle arasında ka deceğim. Herhalde müessese medeni 
çakçıltk dolayısile kuvvetlenen sır- bir varlık olarak ıslah edilecek ve Is 
daşlık ilerlediği için onunla büsbü· tanbul halkının hayrına, menfaat ve 
tün arasını bozmak ta işine gelmi- emniyetine hizmet edecek daha iyi 
yor. bir şekle konulmaya çalışılacaktır. 

Ve bir gün karısını Halebe götürü- Sureti umumiyede şirketin bize 
yor. terkedeceği teşkilatı muhafaza edece 

Ali Rıza latanbulda ğine ve şirket zamanında olduğu gi

Tramvay ve Tünel Şirketleri 
Nafia Vekilimiz, muharririmizillı 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin sıı: 
tın alınıp alınmıyacağı hakkındll~1 

sualine de şu cevabı vermiştir: 
"- Yukarıda da söylediğim gib! 

ana prensibin bir zarureti olarak iS' 
tanbulda bakiye kalan 'fram•ıay, 1'ıl 
nel, Havagazı gibi imtiyazlı naıı1ıtıl 
taşıyan şirketleri millileştirm~k lj

zımdır .. Ve belki iki üç ay sonra bil' 
lar üzerinde de müzakerelere baş19" 
nacaktır." 

T elelon irtibat/an 
0

- Diğer memleektlerle temin U' 

lunacak telafon irtibat işleri ne rııe1 
kezdedir?" 

" Ik. .. .. S . hllttı - ı uç gun sonra urıye 

ile telefon muhaberesi başlıyacaı.tıf· 
Irak ve Irana doğru o~an teleI~n ~ 
sisatına da devam edılmektedır. ıl 

mir hinterladındnki viliıyet 1cri de 11 

sene içinde, satın aldığımız lznlif tt' 
lefonuna bağlıyacağız. ·~ 

Umumiyetle Telefon, EleJdt
1 
t 

. .b d ıcle Tramvay vesaıre gı ı mo ern '$ U' 

terakki ve inkişaf yol:.mu tuırnuŞp9' 
lan memleketin, zaruri olarak ya,10' 
cağı ve halkın huzur ve refahı b ~ 
mından müsmir kılm:ıya çaJışac:J ti 
iıılerden oldur,ru için Nafta vek~1~., 
bu gibi işleri esas ve mübrem bır \.e 
zite telakki ederek çalışmaktadır r 
çalışacaktır. Bu arada Izmiı vi~~(o 
tindeki elektrik, tramvay ve s~.# 
için' de yakında satınalma ınu ~" 
relerine başlamak üzerP. alak~ .. 
l\ ~ ..... _. --·· -- • -ı- ---n •• 
mek ister.i.ı:n_," ı 

Demir ve H avayollarımıı. fi' 
Bay Ali Çetinkaya aenııry :ıılB f 

nuz ve devlet hava yolları için de 

siızleri söylemiştir: ıJ a-

Sabiha Gökçen, Atatürkün doğdu 
ğu evi ziyaretettikten sonra saat 2 
de yine çok cıandan tezahürler arasın 
da Sofyaya müteveccihen hareket et 
miştir. 

Atatürkün, Elen mUletine 
•elanu 

(Ba~ ı incide) Antakya, 17 (A.A.) - Dün tahrik 

kendisini boğmak istediğini söylemiş ve tehdide nihayet verilmek üzere hü 
kumet bazı tedbirler almış ve bu ara 

ve dem~tir ki: 
_ Benim de artık canıma tak et- da şiddetli tahrikat yapan bir muhta 

Bu ikinci Halep yolculu~undaıı 

sonra Ali Rızayı tekrar İstanbulda 
görüyoruz. O sırada kendisini, Ya
nolanın akrabalanndan biri göriip te 
Yanolayı sorduğunda, katil: 

bi müdürü umuminin başkanlığı altın 
da daire reislerinden mürekkep bi':" 
encümenle umumi hidemat ve vazife 
leri tedvir etmek usulünü takip ede
ceğiz. 

"- Sivastan Erzu.ru~a. doğ~r 
lan demiryolunun Dıvrıği den E ııjl\ 
cana kadar olan kısmı bu sen:tıf· 
Cümhuriyet bayramında açılacıı q

Gelecek sene de .Erzuruma ~a.dıı~,ıı'I 
lan kısmın ikmalıle nçılmast ıçıP 
bir faaliyetle çalışılmaktadır. ,ıı>'! 

Diyarbekirden itibaren başl d' 
olan yeni hatlarımızm inşasıJl~ 
devam edilmektedir. Bu sene ~r 
cıvarında bir noktaya kL•dar olllll ~ 
sım da ihale edilmiş olacaktır· 15tr 
noktadan itibaren Musul ve Vall tJll' 
kametinde olan demiryolu inşa•~· 
devam olunncaktır. De\: lct Jlıı"~s) 
larına gelince: Izmire ve p.d~e>" 
k::ıdar olan hatlar yakında işle 01:ıl1 
açılacaktır. Diyarbekire kaclıır şrel~ 
kısım için dahi icap eden ta)'~ tıı11sl' 
rin satın alınması için :uuktczı 1ı11ı1' 

Atina, 17 (A.A.) _ Atina Ajansı 
!bildiriyor: 

rı da tevkü etmiştir. Bu tedbirler bu 
ti ve gece uyurken balta ile başına sabah Türk listesi üzerinde müsait 
vurmak suretile kendisini öldür - tesirini gösterince tahrikçiler hiç yok - Onu Halcpte bıraktım, cevabı

nı vermiştir. 

Gazeteler, tayyareci Sabiha Gök 
çene uzun sütunlar tahsis etmekte 
ve ''Balkanlann en cessıır kadın 
tayyaredsi,, ni hararet ve heye • 
canla selamlamaktadır. Elen efka 
n umumiyesi, Reisicümhur Ata • 
türkün telefonla ve Sabiha Gökten 
'·asıtasile Elen milletine yolladığı 
selamdan derin surette mütehas _ 

düm. tan dükkanları kapatmağa başlamış. 
Fatma güzel bir kadındır. 3 ve 7 Iar ve büro reisi esasen mürettep o

yaşlannda iki de çocukları vardır. lan bu vesileden istifade ederek asa-

Hatliaeden bir buçuk ay evvel .• 

Burıada bir köye yiş mevcut olmadığı beyanile kayıt 
kurbağa yağdı muamelesini tatil etmi§tir. Halbuki 

Bursa, 17 (Tan muhabirinden) - büronun yarın mesaisine nihayet ver 
Bursaya dündenberi kısa fasılalarla mesi kararlaştırılmış bulunuyordu. 
yağmur yağmaktadır. Bu yağıştan Bu vaziyet karşısında komisyonun 
köylü çok memnundur. Türk ekseriyeti baltalamak için ıık-

Yenişehirin Seğmen köyüne yağ- la gelebilecek her çareye başvurduğu 
murla beraber kurbağa yağmıştır. Ya na hükmetmemek imkansızdır. 

Hadiseden 1,5 ay kadar ev-.·el Ali 
Rıza İpsalaya gitmiş ve orada Muhid 
dinLe görüşmüştür. Bu görüşmenin 
pek dostça olmadığı, fakat her nasıl 
sa bir anlaşma ile neticelendiği ve 
görüşmenin Yanola etrafmdıı cere . 
yan ettiği anlaşılıyor. Çünkü İpsala 
dan katil, tekrar İstanbula geldiğin 
den bir müddet sonra Muhiddine bir 
mektup yazmıştır. İşte bu mektup 
ta bir tek cümle, hadisenin aydmlan 
ması bakımından çok mühim ve en
teressandır. 

sis olmuştur. 

Gazeteler, genç tayyareciye, sağ

lam olduğu kadar zarif bir rabıta te
sis ederek Balkan hükumet merkez-
!erine yapacağı hava seferinde mu -
vaffakıyet temennilerinde bulunmak 
ta ve ayni zamanda Bayan Gökçenin 
verdiği beyanat ile hayatı hakkındJ. 
yazılar neşreylemektedir. 

Sabiha Gökçen Edremite indi 
Edremit, 17 (Tan mtihabirinden)-

Sabiha Gökçen evvelki gün Atinayn 
gitmek üzere İstanbuldan hareket et 
tikten sonra Ege kıyılannda şiddetli 
bir fırtınaya yakalanmış ve Edremite 
inmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Kıymetli tayyarecimiz gayri müsait 
olan sahaya muvaffakıyetl~ inmiş 

ve bir saat kadar tavakkuftan so:ıra 
tekrar maharetle havalanarak yolu -
na devam etmiştir. 

Atinada söylenen samimi 
nutuklar 

Atinada Atatürk kızı Sabiha Gök
çene yapılan karşılama merasimi ın
rasında Türkiye se!arethanesinde 
bir ziyaföt verilmiş ve bu ziyafette 
Atına sefirimiz Ruşen Eşref tarafın
dan çok cıınlı ve heyecanlı bir nutuk 
söylenmiştir. 

ğış 7 dakika devam etmistir 
=======-:==~·=·=== Bir Şam gazetuinin hezeyanı 

Berut, 1 7 (Hususi) - Beruttaki 
Fransız mahafili, Suriyenin Sancak
taki menafiini kurtarmak için Fran
sanın Türkiyeye harp açması lüzu
munu ileri süren bazı Suriye gazete

lerinin iddialarını hayretle karşıla
maktadır. Bunların içinde bilhassa 
bir Şam gazetesinin yazdığı makale

deki §U cümleler pek garip görülü
yor: 

~ 196 LiRA.•"\ 
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 Brindiziden 
Uçer gün 

Budapeşte, Berlin, Viyana, Roma 
lkişer gün 

Prag, Münib, Venedik, Milano, 
Napoli 

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

Nu-

NATTA 
Galatasaray. Tel. 44914 

"Türkiyeyi Lausanne ve Ankara 
muahedelerine başeğdirmek için 
Fransanın birkaç kruvazör gönderme 
si kafidir." 

F raıuız B"f"ekili ue 
Hatay maelai 

Paris, 17 (A.A.) - Başvekil Da
ladiye Ayan Meclisi Hariciye Encü
meni Reisi Beranje ile görüşmüıtür. 
Beranje arkadaşlanndan aldığı vazife 
ye tevfikan encümen arkadaşlarının 
İspanyol harbinde ademi müdahalf! 
siyasetinin sureti tatbikma ait endi-

şelerile Suriye, Hatay ve Lübnan va 
ziyeti hakkındaki görüşlerini bildir
miş ve bu meseleler etrafında Başve
kille görüşmüştür. 

"Sana dostça yazıyorum. Bu karlın 
dan vaz geç .. ,, ilAh ... Bu cümleden çı 
kan netice; gayet tabit olarak, Yano 
lanın öldüğü değil elan sağ olduğu
dur. 

Bu noktada kala kala bir tek ihti-
mal kalıyor: Yanolanın, son 1,5 ay i
çinde öldürülmüş olması ihtimali... 
Bu takdirde bir sır daha: 

Y anola nereJ e? 
Bu suale son dakikaya kadar müs 

bet ve kati bir cevap verecek vazi
yette değiliz. Çünkü yapılan bütün 
araftırmalar neticesiz kalmış ve en 
küçük bir ipucu bile ele geçlrileme 
mi§tir. Bu noktayı ancak önümüzdeki 
günler aydınlatabilecektir. 

AJli salha 
Ipıaladan gönderilmesi istenilen 

Ipsala müddeiumumiliğinin tahki
kat dosyası, otomobil ve Ali Rıza ile 
Mühittinin Üzerlerinde çıkan evrak, 
dün de gelmemiştir. Bugün herhalde 
gelecek ve cinayetin sırrı; zannolun
duğuna göre, çözülebilecektir. 

Elektrik ldaruinin kadroıu 
Elektrik idaresinin kadrosu esas i

tibarile hazırlanmıştır. Umumi Mü
dürlüğe, Nafia Vekaleti münakalat 
reisi Bay Kadrinin vekaleten tayini 
mukarrerdir. Umumi Müdür Muavin 
liğini de Nafia Şirketler Başmüfetti
şi Süruri Devrimer deruhte edecek
tir. Fen Heyeti Mi.idiirlüğüne, İstan
bul Telefon Müdür Vekili Emin ta
yin olunmuştur. 

Tarifeler, hususi mukaveleler ve 
istatistik dairelerinin idaresi ve Ma
liye ve mühasebe dairesile idare servi 
sinin reislikleri ay başında tamamen 
tayin ve tesbit edilmiş olacaktır. Si
liihtarağadaki fabrikanın müdürlüğü 
halen fabrikanın müdür muavini o
lan Necibe tevdi olunmuştur. Bunlar 
dan başka yeniden bir müşavere he
yeti teşkil olunacaktır. Umumi kon
trol reisliği de bugün tesellüm heye
tinin başında bulunan Nafia teftiş 
heyeti reisi Şefik tarafından idare <>
lunacaktır. Bay Şefik icabında bura
da ve Ankarada bulunmak üzere bu 
vazifeyi yapacaktır. 

Elektrik fiyat ve tarifelerini tenzil 
etmek şimdilik mevzuu bahis de~il
dir. Vaziyeti tamamen elimize alıp 
işe hfıkim olduktan sonra, diğer şir
ketlerden aldığımız işlerde olduğu 
gibi, önümüzde yapılması zaruri olan 
ıslahatı da nazarı dikkate alarak, ~a
rife işlerini de esaslı surette tetkik 
edeceğiz. 

Hiç şüphe yok ki şirket zamanın
da mevcut olan elektrik istihsali, hat 
tesisi gibi birtakım müşkülatı beı ta
raf edeceğiz. 

Yeni kurulacak elektrik 
•antrallan 

Bay Ali Çetinkaya, bu arada mem 

k . b .. . koı1ıl sat ta bu sene ı utçem!ZC 
tur." 

Büyük Ankara radyoııı ~or 
"- Radyo istasyontarunızıll 

.,,, .A 
takbel vaziyeti ne olacaktır· ,,o: 

"- Iki ay sonra Ankarads er-1 
stüdyosunu ve radyo divizion ~el~ 
zini açacağız. Istanbulda da sY: ilJJ'I":. 
radyo santrali vücı:ıde gctır bıV~ 
müsammemdir. Halen .ıstıı;il' J. 
mevcut bulunan tessiatı, şırnd 
lan makta devam edeceğiz. 1ıı ~ ~ 
"- IstQnbul - Edirne asfr.ltl~J'lf' 

leburgazdan sonraki kısmının 
ne merkezdedir?" J'l 11 

·1yo 
"- Bu kısım için bir rnı •11ıısi4' 

tahsisat alındı. Bu sene bU !< se 
13 işe devam edeceğiz acıeı:~11si 
de alınacak bir milyon 01.ıc 
ile de bu yol tamamlanrnıŞ 
hr." te~ 

Ş • kel 
Tramvay ve Tünel ır ~11' 

.. ğreııd•r.· (_ 
Diler taraftan ° h•'' 

ıöre tramvay, tünel ve .,ıs§-1" 
tirketlerinin satın alın"."a;:jr1''ı' 

k ·ı ti ıle ., •unda Nafıa Ve a e .11.,ri /. . urnessı . nn salahiyettar m ,;rıil· j 
sın da temaslar yapılrn•!i ve ·ııııııc· · 
deği eylül avı içerisinde 

1111

1ııl • Jaştıt 
lere başlanması karar •ts'I~ 

. k Jtll 
tır. Müzakerelerın ço ~ 
hava içerisinde cereyan 
anlaşılmaktadır. 
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Afyon lıffhıaıetını be,.rlyetla lhtlyaılanna göre tanzim ve tahdit eden Cenevre afyon büro· 
su•un b• yeni istihsal sahaları ve Kartelln gayrlmeıru faallyetlerl ka1911sında sük8tu ve bltarafhğı 
insaniyeti• kablll tellf d9fllcllr. Tlrlrlyede tahdit edllen istihsal, a11eak 1nıntaka ve paar defl1t1r-
ml11 kapatdan fabrikanın yerine Kartel rakipsiz faaliyete t•1111l1ffre . . 

'rAN'ın hedefi: HeltıNc. fikirde, her• 
teydı ternla. dDrD.., •rnlrnt olmeıc. 

lcerlln aazetul olmıya .. ıı.,naıctır. 
Mademki •fyon ihtiyacın fevkinde olduiu lcln tahdit edllmlıff, bu yeni lıtlliıal pazarlar1111n llu· 

rulmasuıa neden müıaade ecllldl7 Beynelmilel muahedeler aeden tatbik edil1nedl? 
- Aı•iıdakl ya11da bu ıı etraflnda ıevrllen entrikalann lgyüllinl bulacak11nıs. ABONB BBDBLI 

Tnrklye ~ 
ıtoo Kr, ı Sene 2soo Kr, 
750 Kr, 8 A7 1500 Kr, 

a a a 
400 Kr, 1 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mllletıeraruı posta ittihadına dahil ol
lnıyan memı.ketler ıctn ao, 18, 9, 3,5 lira 
dır. AboQe bedeli peşindir: Adres detfl
tirmek 25 kuruştur. Cevap ~ mektup 
1ara 10 kurufluk pul UAvesl llzımdır. 

1 GUNUN MESELELERi 1 
Turizm Hakkında 

Yazan: Vedat TôR 
Tw-izm Büroau Reiıi 

Afyon Meselesi 
Ve Beynelmilel 
Mukaveleler 

(tktısat Veklletlne ballı olarak yeni 
kurulan turWn büroeu r9lli Vedat Tör, 
bir tamim milnuebetil• turizm hakkın -
dald dQşüncelerlni şöyle anlab.)'or:] 

Matbuat Umum Mildürliiğünde 

falııırken bir gün Norveç Turizm Bü 
rosa Belli beni slyaret etti. Kendisi· 
ne mUdUrlUlfln yabancı dlllerdo yap
tıtı n .. riyattan bir kollektıiyon tak· 
dJm ettik. O, bunlara bir röa attık· 
tan sonra, dedi ki: 

- Siı, ba neşriyıtınııla pyet 
hnetll bir turizm Dr0Da1ıuıdaaı ya 
pıyrotUDU• 

Cevap verdik: 
- Neırlyahmız belki dolaytslle tu 

rlma için de faydalı olmaktadır. Fa
kat doğrudan doğruya turizm 114!' ı,. 
tigal etmek va:tifelerimb uaanda 
değildir. 

O, şöyle mukabele etti: 

- Çok yazık. Biz, Norveçte resm ::n 
Gç sene4enberl turimı itlerine ol at· 
mıı bulunuyorus. Bu kıdar kuı bir 
zamındı aldıfımız neticeler vı ve· 
rim hayrete pyandır. Halbuki Nor
Yef, tabiat bakımından fakir, rot -
raft vaziyeti bakımından da turizme 
gayri mflsalt bir vaziyette bulunmak 
tadu. Eter siz, bir kıt'a denebilecek 
kadar çeıitli ildim ve tabiatınıza, bir 
(mise-memleket) denebilerP'lc 1cA~•n· 
aengın arkeolojik ve tarihi senetleri 
nlze ve ıayet mUıurft olan cofrafi va
siyetinize dayanarak sistemli bir tu
rizm faaliyetine girişecek olursanız, 
pek kısa bir zamanda Ttirkiycyl -ken 
dl tabirini kullanıyorum- "par exccJ. 
lanre bir moda • turizm memleketi" 
haline koyablllrsinlz.,, 

Bu müşahedenin ne kadar objektif 
\'e realiteye uygun olduğu meydan
dıdır. 

Ananevi turizm memleketlerinde 
baealdannın ahenkli blçlmlnl hôli 
lıtJamar etmlye çalıtan bir Mlatenget 
hali var. Bayatlamıı ve bıkılmı' ol
lllanın endltetlnl tatıyorlıır. Ve hu
lla, bir takım festlV11ler, sergiler, kon 
ll'eler n otoetratlar vesair vasıta • 
larJa makyajlamak istiyorlar. Ve hiç 
ttlphesiz ki, bunda Mistenpt gibi de 
ınu\rlffu oluyorlar. 

Fakat TUrldye, turizm ba1nnun • 
dan tam minaılle tase ve bAklr bir 
•arlıktır. BUtUn ekalkllli tuvaletini 
t.nıamlıyamamıı ve kendisine turist 
lik bir çeki düzen •ermemi' olması
dır. 

Batka hlr tabirle denebllfr ki, tu
,ltanı endüstrisinin bUtUn ham naad
deleri ve cevherleri memleketlmJzde 
..._.euttur. Yalnıs bunun sentezini 
>•Paeak olan fabrikayı kurmak l&
lllaadu. 

• ller endüstri tubeslnde oldu!u gt. 
1, hırlan endUıtrlıinde de hom m:ıd

delertn •e revherlerln evvelA foı1 • 
•ıtı, h'llnlann kaliteli bir istihsale eJ. 
~etltU bir tekilde lşlennıesi ve sonra 

E mperyalizm tarfhinde afyo
nun büyük bir rolü vardır. 

On yedinci asırda Hindistan, İngil
tere için büyük -bir afyon istihsali 
aahuı, Çin hudutsuz bir ihraç pa· 
zan idi. 1796 da Çin, afyon ltha· 
llnl menetti, bu defa afyon kaçak 
olarak Çine glrmiye başladı. 1839 
da Çin hükümdan bu kaçakçılığın 
~nüne geçmek için tUecann elin
deki• afyonu toplattı, bu da Ingiliz· 
leri Çine karşı harp açmıya sev
ketti. 1843 • 18&6 • 18S8 deki af
yon harplerine Fransızlar ve Ame
rikalılar da iftlrAk ettiler. Bu harp
lerden sonra Çin de Myon ekmi· 
ye başlalı. İngillzler, Çlnltlerin 
afyon i!tthsalint men' için lnse.nt e
melleri ortaya sürerek Çin de af· 
yon i!tlhsallni tahdtt ettiler. Af. 
yonun beteriyete muzır olduğu id· 
diasile bilyük blr rakibi ortadan 
kaldırdılar. Çin, yine eskisi gi
bi İngiliz afyon fJtihsalinin pazarı 
oldu. 

T ürldyenln afyon meselesi ve 
tAbi oldufu beynelm!lel mu 

kaveleler, bu Çin hiklyestnl ha
tırlattığı için, bu kUçUk mukaddi
meyi yapmıya lüzum gördüm. 

1928 den sonra afyon istihsal ve 
ınracına l<arşı bu insant cepheler 
tekrar harekete geldiler. 1912 -
1925 Li.hey mukaveleleri, 1931 Ce 
nevre mukavelesi afyon ticaretini 
beynelmilel kannularla hudut altı· 
na aldılar. 

1933 de Cemiyeti Akvamın U• 

yu§turucu maddelerle mücadele 
bürosu bu nevi müskirata k:ıl'§ı 

harp açtı, birçok memleketlerde 
afyon iatihsali menedildi, ancak 
tıbbi sahalarda kullanılacak mik
tarda afyon istihsaline müıaad! e· 
dilcli. Bunu temin için mllletler a· 
ruı bir anlqma yapıldı. Fakat bu 
anlaşmaya İngiltere ve İran gtr. 
medller. Tilrldye bu anlaşmıya da
hil olduğu için, büyük mikyasta 
iatihsalAtını azalttı. 

Beşeriyete zarar veren madde
lerin ticaret emtiası olarak kul-
lanılmasını men, insanlan para
lize ve demoralize eden bu Af et
lerle mücadele, çok insant bir ı,_ 
tir. Fakat insaniyet namına istihsal 
mıntakalannı, pazarlarını bir ta
raftan bir tarafa nakil, emperya
lizm tarihindeki hldisenln bir te
kerrftründen ve devamından baş-· 
ka bir feY değildir. Tıpkı 18S8 de
ki Çin hlkAyest gib6. Bu itibarla 
beynelmilel mukaveleler, afyon is
tihsalatını azaltmamı,, afyon istih
sal edilen mıntakalan ve pazarlan 
değiştirmiştir. 

8 ugün dünyada istihsal edi
len afyonun miktan hak

kında istatistik yoktur. Fakat tıp.. 
ta kullanılan yüksek morfln!I, at
yonlann miktan takriben 4SO ton
dur. Bu miktann 300 tonunu Tür
kiye vırir. Bu da afyon lstlh!lalt
nln Tür ki ye için ne kadar mn. 

-.ıarın maksatlı bir tanda terkibi, 
'hl labıanda da bütün bu ameliye. 
~ tanzim \'e reallze edebilecek esas 
u;--•nlannın yetiştirilmesi, muhl • 
'u •e plyııaların hazırlanması ve 

-.::.ıa hu itlerin lcabettlrdlfi orga • esl.rrenmiyeceflnden emin bulunarak 
""'1 Yonun kurulması (alışma Pl'Of· vazifesine başlamıştır. 
hL •mızın ana hatlannı teşkil ede • Büromuz, bir taraftan turizm i§l .. 
~tlt. 

rinin İcabettirdiii orcaniauyon tok 
.__b'"•YJ böylece ortaya kl)yunra, U ve turizm böJseleri iiurinde etüt 
-._thuatın bu mühim memleket işi- bazırhklannı yapa d11r111'ken, dli•r 
>-.•dun, adım tahakkukunda ne bil taraftan da bu yu, sonbahar ve ki• 
-.ı. h~r kuvvet oldujıı kendilifinden menimlerinde buıtlakfl imkblar da 
~il'. bilinde ;rapalabilecek ueu, maktu fi ..!:' itibarla, yeni bilromuz, matbu atb ve toplu memleket se11leri tlu

"ttt laııa ııcak himayesine, milabet ve Jlinde tedddlerhai ilerletıneke n 
1-.. 1'111 ııtazlanna daima muhtaç oldu bir turlua metm11Uuua maJnm..t. 

" lbildrik olarak •• it• alibnıa nl toplamaktam. 

hiJn olclulunu gösterir. Türkiy~ 
de af yon istihsali sahası o kadar 
ıeniftir ki, Türkiye arazisinin dört
te üçü niabetlndedir. Türkiye, Av
rupa, Amerika, Japonya fabrika
lanna imal edilmek üzere afyon ih· 
raç eder. Türkiye, afyon mmteh
liki olmaktan ziyade afyon müıtah 
ıW ve ihracatçıaıdır· Tilrkiyenin 
1928 de afyon ihracatı 419,503 ki· 
logram, 1929 da 519,815 kilogram, 
1930 da 347,441 kilogram, 1931 de 
282,007 kilogram, 1932 de 219,457 
kilogram, 1933 de 414,785 kllo
gramdır. Afyon, Türklyen!A iklı· 
ıadl servetlerinden en mühlmml
nt te§kil eder. Buna rağmen Tür
kiye, tAbi olduğu beynelmilel mu
ahedeler mucbince istihsal sahası
nı dörtte bire indirdi. lstlhlal saha 
tarı kapanınca, afyonla geçinen 
binlerle köylU aç kaldı. Devlet, mil· 
him bir varidatını kaybetti. 

Türkiye, beynelmilel muahedele
ri imzalamazdan evvel, afyon ih· 
racatından elde ettlli senevf vuaw 
ti S-8 milyon lira mlktannclaki dl\. 
vb:den mahrum olmuş, alım ve satı 
mın tahdidi köylünün kazancım 

hemen de dörtte bire indirmiş, iş
sizlik milhim bir şekilde artmıştır. 

Türkiyenin sırf insani bir hiz
met uğrunda katlandığı fedakar
lık, beşeriyete, beklenn faydayı te
min etmiş midir? Bunu anlamak i-
çin afyon isihsalini meneden bey
nelmilel mukavelelerin, beynelmi
lel alemde tatbikini eözden eeçir
mek lwm. 

C ihan mikyasında en çok af
yon ifliyen memleketler 

Almanya, Fransa, İsviçredir. Bu 
memleketlerdeki fabrikalardan mü 
hinı bir kısmı 1928 ıeneainde af
yon rekabetine kartı koymak, imal 
ettikleri eczaların ıatıı fiyatlarını 
tevhit etmek üzere "Convention İn
ternational Opiaceı,. kartelini kur· 
dular. Bu karteli kuran fabrikalar 
E. Merek • Darmatadt, Hoffman 
Laroch et co. Berlin, Knoll A. Z. 
Lüdv.iphafen, İ. H. Böhrinıer Shö
ne • lngelheim, Tohmac - Vlnd En
den, Böhrinıer Shöne l. M. L. iL 
Mınnheimvaldhof, Sandoı • Bale, 
Hoffnıann Larache et co. Bil.o, Z. 
and H. Smith Ltd, J. F. Macferlan 
and co. London, Laboratolre Clln 
Corner et Cie. Parla, London, ~te. 

dı Comtolr central dn Alcıloldes. 
Parla. Recbehch• chlıniqu" et d' 

Applleation endüıtrtelles (Sor • 
chap) Parti, MederlandlChe coca
infabrlk .. Amaterdam'dır. 

B u fabrikalar kartılannda 
eh büyük rakip olan Tilrkl· 

yeyl, ve TUrkiyede kurulan afyon 
fabrikasını buldular. Türkiye af • 
yanları yılnıı miktar itibarile de-
111, kodalnt f11la afyon istihsal et
mek ltibırllı de diğer fıbrlk1tla
ra ve memleketlere raktp ldl. Con
ventton İnternational Opiaces kar
teli bu büyük takibi ortadan kal
dırmak için Türkiye ıleyhinde 
propagandaya batladı. Tilrtlyentn 
en büyük afyon müıtahıtll olduftu, 
bu mahlulü diğer memleketlere ka
çak olarak 10ktuğu, dahflde halkı 
afyonla zehirledtğl gibi propag1tn
daları Cemiyeti Akvam, bilhuaa A 
aerlkahlar Glerhıde mOealr 'Oldu. 

Cemiyeti Akvamın Cenevredekl u
yu9turucu mıdd4tler büroau kar
tellerin tesiri altında dünüya mik-
yuında afyon i.stihıalinin tahdldi, 
ancak tıbbi ihtiyaçlara cevap ve
r~ek miktann istihsali için mü
cadeleye girifti. 

Bir taraftan Cemiyeti Akvam • 
afyon bürosu, bir taraftan kartel
ler biltün dünya efkln umumi· 
yesine Türkiyeyi afyon ve bundan 
mamul zehirleri dünyayı veren 
yegAne memleket olarak göeter • 
mek için ellerinden geleni yaptılar. 
Gayet genif mikyasta propagan· 
dalar yaptılar. Dünya efkln umu· 
miyestni, bilhassa bu meselede rek 
haS!as olan Amerikayı Türkiye a
leyhine çevirdiler. 

madığı gibi, Pariste yapılan konuş
malardan da bir netice çıkmadı. 

Kartel mümessilleri Türkiye - Yu
goslavya anlaşmasındaki maksatla 
telif edilemiyecek teklülerde hu -
lunmuş ve Clause de baise'li fiyat
ları ileri sürmekle beraber, Türki
yeden alacağı afyon hakkında hiç
bir taahhüde ~- Kartel, 
bir taraftan merkez bürosile ko
nuşurken, diğer taraftan müstahsil 
memleketlere başvurarak rebbet 
vaziyetleri ihdas etmiştir. Müzake
relerin arkası kesilince merkez bil
rosu sabit bir fiyatla serbest satış 
usulUnü kabul etmi§tir. Kartel fab
rikalanndan merkez bürosile ilk 
defa temasa geçen Alman fabrika· 
landır. 

Türkiye, bütün dünya etkAn u
mumiyeainl ve bu meyanda Ame
rikayı tatmin için beynelmilel mu
kaveleler imzalamıya ve kartelle
rin kurduğu plinı kabule mecbur 
oldu. 

T Orldye beynelmflel mulc:ıVP.
lelerle girdiği taahhilt neti

cesinde evvelA fstanbulda kodafn 
çıkaran fabrikayı kapattı. Dahil
deki afyon istihsali ve ticaretJni 
tanzim için İktısat Vekaletine mer
but uyuşturucu maddeler inhisa
rını kurdu. İnhisar, dahilde muta
vassıtların, muhtekir tüccann e
linde istismar edilen milstahsill, bun 
lann istismanndan kurtarmak, ve 
kartelin rekabeti neticesi düsen 
afyon fiyatlarım yilkaeltmek eme-
lile işe girişti. l'akat kartel, lstih
ıal fiyatlannı müstahsilin emeli
ni koruyamıyacak bir derece indir
di. ı 931 senesinde mahsutnn bol ol
ması da fiyatların düşmesine se
bep oldu. 1931 Untinunda İltan· 
bulda kilosu 40,15 liraya satılan af
yon, hazlrenda 14,& liraya, 1933 te 
4,5 liraya düftil. Bu kartele karşı 
koymak, 160 bln milatahılli koru· 
mak ihtiyacile tetekkiil eden inhi· 
sar Avrupa ve Amerikayı afyon 
veren Yugoılavyanın da ayni ih· 
tiyacı duyması üzerine ild hüku
met 12 nisan 1932 de müşterek af. 
yon aatıı mukavel .. inl imzaladllar. 
ve müşterek bir afyon inhisarı te.. 
sia ettiler. Her iki memleketin Dro
ıist afyonlarını aatmak üzere bu 
müıterek inhiaann merkez büroıu 
İstanbulda kunıldu. 1934 te İfa 
başladı. 

Cenevre bürosunun müdahale
sinden evvel, İsviçre, Türkiyedcn 
MO sandık afyon alır, bu on fab
rikadan mürekkep kartel, bunun 
kAnnı taksim ederlerdi. Türkiye
de teessüs eden fabrika, kodain f. 
mal ettiği için bu fabrikalarla re
kabet ediyor, ffyıtlan yilbek tu
tuyordu. Kartel, Cenevrede mll
essir olup lstanbulda fabrikayı ka
pattıktan sonra fiyatlan istediği gi
bi düf(lrdü. Bu suretle kartel, en 
büyüt rakibi Tilrkiyeden kurtul
muı oldu. 

1 nhlaarlar idaresi, bu mftt. 
kül vaziyet kU'flllDda, Yu· 

ıoala\P merkez bilralile mdft@reken 
kartelle müzakereye giristfl~. 
Merek • Darmtstadt, Clln Comar, 
Hoffmann Laroch fabrlkalan mü
mealllert İıtanbula geldiler. Bu 
müzakerelerden hiçbir netice ~k-

Türkiye, bu defa her fabrika ile 
ayrı ayn görüşmek mecburiyetine 
düşmüştür. Beynelmilel mukave -
leler, Türkiyede istihsal sahalarını 
tahdit, bir çok müstahsili aç bırak
mak bahaaına temine çalıftıjı 

afyon tahdidatına mani olamadığı 
ıibi, bu kartelin, bütün afyon la· 
tihıaline, ticaretine, imaline biki· 
mlyetini temin etmiftir. 

Merek Darmstadt fabrikası, kar
telin idari cepheden merkezi ma· 
hiyetinded ir. 
B u kartel, Cenevre uyuşturu-

cu maddeler bürosunda bil
fiil faaliyettedirler. Cenevre uyur 
turucu maddeler heyetinde her fab
rikanın iki müdürü, murahhas ola
rak bulunmaktadır. Hatta Cenev
re bürosu afyon fabrikalan müdür
lerinden müteşekkildir, denebilir. 
Kartelin yaptığı kaçakçılığa Cenev
re simdilik sessizdir. 

İnaant gayelerle tetekkül eden 
Cenevre uyuıtunıcu maddeler bil· 
roıu, Tilrkiyenin dörtte üç niabe
tinde afyon iatihaal eden mınta· 
kalannı inaanlyet namına tahdit 
etmiıtir. Fakat Uzak Şarkta Man· 
cukuo, Y obeo, Macaristan, Dani -
marka, Polonya, yeniden müstah
sil vaziyete eeçmi§lerdir. İran bey
nelmilel mukavelelere tabi olma
dığı için, bu yeni teşekkül eden is
tihsalci memleketlerle beraber, 
Türkiyedeki afyon muvazenesini 
bir kat daha bomıu§lardır. Türki· 
yede köylü aç ve ıefildir. Devlet, 
4-5 milyonluk dövizini kaybetmit-
tir. l'akat insaniyet hiçbir 187 ka
zanmamı§tır. A fyon btlhaalAtını beşeriyetin 

ihtiyaçlanna eöre tanzim 
ve tahdit eden {Cenevre afyon) bü
roaunun bu yeni istihsal sabalan 
ve kartelin ıayrl mepıa faaliyet
leri karpsuıda sükdtu, bitaraflıtı, 

s 

ra-zmm 
Günün Mühim 

M 1 • ir.L.~ ese esı 
y..,.: Sahilaa Zelıeriya Sertel 

Bu ba,lığı görünce herkesin aklı
na, Ha~ mueleai, Çin - Japon har
bi, Ctbnhuriyetçi ispanya ile faşist 
İtalya ve Alman mücadelesi, faşist
lerin serbest limanlan bombardı

lllDlt ÜYll halkı lldUrmnl, Çek-. 
loftk7a ve Alman ıerrinllji, Mac•· 
rlatama bir lldnel Anflua olma ha· 
mrblı, ademi müdahale komlteılnln 
lktldarmhk hutabiı, Cemiyeti Ak· 
vam korkalula ve daha bunun ıf bl 
btlttla lmanbiın nazarını tberlne 
çeken mllhlm meseleler pllr. 

Amma, benim yazaeatım .UnUn 
mtlhlm m .. ı .. ı bunlardıuı hlçbirlal 
dejtld!r. Kadın, erkek, çocuk, me
mar, ttleeu, iKi.- herkesin alika ile 
takip ettlll mllhhn m"'le Derbend 
efaa1etld!r. 

Badleelerln ehemmiyeti kendi ktll 
ttlr aevl)'811llse sıre dejiflr. Derbend 
efaqetlyle alakadar olanlann belld 
de :rW• Mklenl yukarda yazdılım 
...... ı.ı.rta hlçblrlalyle alöadar de
tfldtr. O meselelerle allkadar olan
lar da Derbend cinayetiyle alakadar 
değillerdir. 

I> 
Bir entellektilel sordu: 
- Bu Derbend cinayetine ne de 

çok ehemmiyet veriyorsunuz. Adeta 
.Uniln en mühim meselesi oldu. Sa
nım kadın kim? Bu istifhamı çöz
mek için kariler, dikkat ediyo
rum, ıazeteyl açar açmaz evveli ba 
cinayeti okuyorlar, aralannda bunu 
konuşuyorlar. Daha mUhiaı mesele
ler yok mu? Halkın hislerini istis
mar ediyorsunuz. 

Mühim meseleler başımızdan ya-
kın. Dahile bakarsak, derin derin 
dütilniir, harice bakarsak, korku· 
dan, hayretten, hicaptan, nefretten 
ytlsUmtls kıpkırmızı olur. Fakat bU· 
tiln bu meselelırfa hiçbiri, kütlele
rin nazannı Userlnde teklif etmiyor. 
Derbend cinayetini herkes, hattl dz 
de okuyonunuz. Çünkü içinde ıır 
•ar. Karanlıkta kalmıt noktalar, ucu 
~ d..,..._, aanpa esmer, 
meçlaal bdualar, mfiphem mesele
ler. lıte bu dalca dalıa yilluelea 
müphemiyet, karanlık bulutlar ara
sına aaklıuıan ıır, ekseriyet kiltleslnl 
bu ıırrı çözmiye ıevkediyor. Roman 
delil, hakiki hayatta bir hadise. İn· 
ıanın tecessüsünü harekete getiren, 
eberiyetin alikasını üzerinde toplı
yan hadise. 

• Bu mUhlm bir hldlıe midir? H&dl-
aelerln ehemmiyeti herkesin ıeviye
sine ıöre deliıir. Bir entellektüele 
göre hiç ehemmiyeti yoktur. Fakat 
ıazetenln karii yalnız entellektüel· 
ler deiildir. Gazetede bu hadiseler
den bahııedilmemesini iıtiyen entel· 
lektüeller yalnız kendileri için ıraze
te istiyenlerdir. Gazeteyi kend.i dil· 
fÜnÜş ve fikirlerine tahsis etmek İı· 
tiyenler, yalnız kendileri için ıazete 
çıkaranlar, halkı istismar etmiş ol
mazlar mı?... Gazete herkesin malı
dır. Bunun ilzerinde tesahübe hakkı· 
mız yoktur. İnsanların hislerini, te
ma)·llllerinl, ze,•klerini, alaka mer
kezlerini lnkir eden entellektilelle 
halk arasında derin bir usurum var
dır. EntellektUel tepeden aşaj'ı bak
tığı için, halkın hiselerlni, temayül
lerini, ihtiyaçlannı ıöremlyor. Hal· 
kı, entellektüele çıkarmak, daha U· 

zwı bir uman için ütopidir. Entel
lekttlel hltfen tenezzül edip halka 
inene, Derbent cinayeti yanında, 
halka faydalı ilaha bafka şeyler de 
okutmıya muvaffak olur. İnıanın 
mahiyetini, meçhule karşı olan te• 
mayülünü, tabiatin verdiii hauala· 
n iııkir edemeyiL 

=== 
insaniyetle ne dereceye kadar uy
gundur? Mademki, afyon ihtiyacın 
fevkinde olduğu için tahdıt edil
mişti. bu yeni istihsal pazarla.-ının 
kurulmasına neden müsaade edil
di, beynelmilel muahedeler nr-den 
tatbik edilmedi? Bu suretle Tür -
kiyede tahdit edilen istihsal. an
cak mıntaka ve pazar değiştirmiş. 
kapatılan fabrikanın ~rine kar
tel, rakipsiz faaliyete geçmiştir. 

Bu sebepledir ki Tilrkıvedeki 
afyon meselesi, 1858 de geçen Çin 
hikayesinin bir ayni, empervalizm 
tarihindeki afyon mücadelelerinin 
bafka bir mekin "zaman içinde 
bir tekerrilriidilr. 
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Medeni Kanunumuzda 

Husule Gelen Tezat 

Dünya Kupası Maçları Tahminimiz Gibi Çıkıyor 

ITALYA • MACARiSTAN 
MAÇI NASIL BiTECEK? 

(Btı§ı l incide) 
edilmiş ve erkeğin 18 ve kadının 17 
yaşını bitirmiş olması halinde mü
him bir sebebe mebni istisnai olarak 
ikametgah kantonu hükumetinin mü 
saadesile, ve ana babanın veya vasi
nin rızası olmak şartile evlenebilece 
ği tasrih olunmuştur. 

Tecrübelere göre memleketimizde 
kadın ve erkeklerin inkişafı diğer ba 
zı memleketlere nazaran daha erken 

~ ~~~"~~~~ 
1111 1 evlenilmekte olması ve bu maksadı 
" GÜ n eş in Şi l f' : temin için Adliye Vekilinin izah :tti- e 

'' ği veçhile yaş tashihleri gibi hileli i 
'Ti 11 d 1 yollara tevessül edilmesi nazarı iti- ;; 

LVl QÇlR an bara alınırsa evlenme yaşının indi- § 

Ç k 
• • rilmesindeki isabet aşikardır. 5 

e l l m e S l Ancak bu vesile il~ bW:~~a .naza:ı = 

18 - 6 - 938 

---5 ---
iKi TALİH 

---------... ---Yazan: Mahmut Yesari --~ dikkati celbetmek ıstedıgımız bır e 
nokta vardır: Halen mer'i olan 88 WJllTlflTIUrrn1111r11111ı • •ı 11111111111111rnı1111 ı• , Geçen hafta Şeref stadında Be i 

ı · şiktaşla yaptığı ve üç üçe bera- 1 

ber kaldığı Şild maçında gerek o-

J yun esnasında, gerekse maçtan ı 1 

ı sonra oyuncularının maruz kaldı ! 
ı ı ğı şiddet ve spor ruhuna mügayir 

inci madde hakimin 15 yaşını ikmal 
etmiş olan bir kadın veya erkeğin 
fevkalade hallerde ve mühim bir se
bebe mebni evlenmesine müsaade e
debileceği beyan edildikten sonra a
na ve baba veya vasinin de dinlene
ceği ilave edilmiş olduğu gibi yapı
lan tadilatta da 15 yaşını ikmal etmiş 
olan bir erkek veya 14 yaşını ikmal 
etmiş olan bir kadının mühim bir se 
bebe mebni evlenebilmesine hakimin 
müsaade etmesi için yine önce ana 
ve babayı veya vasiyi dinlenmesi 
şart olduğu beyan edilmiştir. Haki
min evlenme yaşından evvel mühim 
bir sebebe mebni evlenmeye müsaa
de etmesinden önce, ana babayı veya 
vasiyi dinlemesi hakim için bunların 
rey ve mütaleası dairesinde hareket 
mecburiyetini tazammun etmiyeceği 
şüphesizdir. Binaenaleyh 88 inci 
maddenin tayin ettiği evlenme yaşın 
dan (erkek için 17, kız için 15) evvel 
evlenmesine müsaade için bir kız ve 
ya erk@k tarafından vuku bulan ta
lep ' ve müracaat üzerine hakim bu 
cocuk üzerinde velayeti haiz ana ve 
babayı dinledikten sonra bunlar mü 
him bir sebebin mevcudiyetine rağ
men, herhangi bir saik, ile çocuğun 
evlenmesine razı olmasalar bile ha
kimin evlenmeye müsaade etmiye sa 

Temiz kan yavru kurt köpeğinin 
gece gündüz, vara yoğa, havlama
ları, yalnız köşktekilerid eğil, kom
şulan da rahatsız etmiye başla -

mıştı. 

- Evet, terbiye edilmsi lazım. 

Bazı gün, ben bile, güç zaptedi
yorum. 

Birkaç gün sonra, temiz kan 
yavru kurt köpek, mektebe gön -
derilmişti! 

:1 muamelelerden dolayı Güne§' klü 

1 

bünün Şild maçlarından çekildi

gini ve Beşiktaşla tekrarı lazım ı 
: 

ı gelen müsabakaya gelmiyeceğini 
İtalyan muhacimlerinin Fransız kalesine köşelerden soktukları iki gol .. 

"Şeytan kulağına k~rşun:, dünya i ğına. na~_ara~ iki .. t~rafın şansını ölç
kupası maçlarının netıcelerı hakkm meyı munasıp goruyorum. 

alakadarlara bildirmiş olduğunu 

1
J evvelce yazmıştık. 'i 

Güneşin birtakım akisler do

ğurması pek tabii olan bu •• aran- ı 

na karşı Beşiktaş klübü ikinci re : 

isinin dünkü gazetelerde bir be-
1 

da şimdiye kadar yazdığım tahmin - Yani oyunun ilk veya ikinci dev- i 

lerde aldanmadım. Final müsabaka- relerinde rakiplerden birinden biri I i 
sma İtalya ile Macaristanın kalacak nin kıymetli oyuncularının sakatlık 
Iarını evvelce yazmıştım. Dün de, veya hakem kararile oyundan hariç ı 

t yanatı intişar etti. Bu beyanata 
İtalya - Brezilya ve Macaristan - s- kalmıyacaklarına göre mükayesemi- h ft k. h. 

. ~ . . . · nazaran bu zat geçen a a ı a-
veç karşılaşmalarının muhtemel ne- zı yapacagız. ·Bılıyoruz kı, ttalyan ta 1 d' B 'kt ta ft ı 1 ·· ı · · d ısatı cşı aş ra ar arının 
ticelerini hesaplamıştım. Bugüne ka kımının golcu eleman arı ıçın e en 1 h k tl . d -ba t norma are c erın en ı re ve 
dar evdeki hesaplarımın çarşıya uy- tehlikelileri üç ortalarıdır. 1 ' tabii olarak fazla görmemektedir. 1 

mamazlığını görmedim. Bu üç ortaya vereceğimiz numara-
Bizim gibi bütü o maçta hazır bu 

Fakat şu Italya - Macaristan ma- ların yekunu Macarla:-ın Şaroşi ve - lunanların da garibine gitmesi 
çını düşününce, taşları ayıklanamı- Toldilerine vereceğimlz numarala - muhtemel olan bu iddiayı ileri ,! 
yacak gibi bir pirincin bamda olduğu rın yekununu acaba geçer mi'! • sürüp mütaleasını istediğimiz Gü ı 
mu hissediyordum. Bir mühacime ve takımın hatları- l neş idaresinden salahiyettar bir ' 

Benim Öfedenberi İtalyan futbo- na numara verirken her hassayı ve zat bize dedi ki: 
her kusuru dikkate alarak kıymetlen 1 lünc karşı bir meylim var. Ama, Ma- _ Futbol oynamak için oyun-

f b l dirmelidir. car ut o ünün de arada bir harika- cularımızın hayatını ve haysiye-
1 t ~ b"I' Ital ı İtalyanların sag~ iç meazzalarile sol ar yap ıgını ı ıyorum. yan a- tini tehlikeye sokmayı giize al-
nn meazzalarını, Ferrarilerini; Pio- iç Ferrarileri ma~aretçe on numara 1 mak istemiyoruz. Binlerce ,d~i ö
lalannı, gazetelerden takip ede ede, alırlar. Sağ iç müessirlik bakımından : nünde Güneşlileri yaralamak· kas i 
muhtelif münakkitlerin görüşlerine dokuz a:ır. Sol içe yedi numara ver- 1 diyle vurulan tekmelerin, oyun
göre tasavvur ede ede ezberlemi~ mek dogrudur. ' dan sonra sahatları dyuı,rn au.ut':: 
bulunuyordum. Bir maçın heı·hangı Merkez mühacim Piola müessirlik lilere karşı yapılan !'ıasmane taş
vaziyette onlardan ne bekleneceğini te emsalsizdir. Tam numarayı 12 far 1 kınlıkların tekerrüriinden kork- 1 

aşağı yukarı kestiriyordum. Kıymet zedersek 12 numara alır. l\Iaharetçe mamızm pek yerinde olduğunu 
leri hakkında bizim oyuncularınki ka sekizi geçmez sanırım. bu hareketlerin Beşiktaş klübü I 
dar fikrim olan o 3 Italyan ortasına Şu halde yekunumuzu böyle yapa- mesul rükünleri tarafından "nor ' ı 
mukabil Macarların Şaroşilerini de biliriz: mal" yani tekerrür edebilir şey- i 

çok iyi biliyoruz. ' Müessirlik ;.1aharct ': ler telakki edilmesile meydana 
1 

Başlı başına bir takım halin- Meazza 9 10 çıkmış ve bu beyanat karar ve 
de oynıyan o hukuk doktorunun, Ferrari 7 10 l kanaatlerimizi takviye etmiştir. 

il 
karışık bir davayı tahlil eder gibi Piola 12 8 Güneş klübü sporu dünyanın ! 

futbol oynadığını bütün Avrupalılar Sol açık 6 3 ! ı ı anladığı gibi tem.iz ve di.irüst ~e- • 
yazıyorlar. On yedi yaşlarında iken Sağ açık 5 7 kilde yapmaya karar vermiştır. 
genç Macar milli takımile İstanbul.a ı Bu imkanın Şüpheye girdiği hal-

1 ı 
gelen Şaroşi, daha 0 zamandan saha 39 + 43-82 \ lerde spor yapmamayı, sporu ve 
d ·- t b' sporcularımızı harcamaya tercih 

a mus esna ır oyuncu olduğunu is Buna mukabil Macar takımının hü \ d . j 
bat etmişti. Aradan geçen senelerde cum hattı da 80 numaradan pek a- ı .1 e erız. 
mütemadi üüste koyduğun uve Avru şağı düşmez. ~ -~ -
panın eşsiz futbol artisti lakabını Muavin hatlan vasati kıymet iti
aldığını da gazetelerde okuyoruz. barile biribirine pek yakındır. l\füda 
Milimetrelik ölçülerle paslar veren faalarmı ve kalecilerini de öyle adde 
böyle bir oyuncunun sağ ve solun - debiliriz. 

daki arkadaşlarına nasıl fırsatlar ha Böyle hesaplarda şanslarını mi -
zırlıyabileceğini düşündükçe, İtal - savi gördüğümüz iki takımdan han
yan tek secicisi Pozzonun bugün - gisinin galibiyeti hak edeceğini he
lcrdeki halini tasavvur ediyorum. saba ve ölçüye vurulamıyacak ma-

Eminim, Pozzonun İtalyan milli nevi kıymetler tayin edecektir. 
takımının heyecanlarile ağannlŞ saı; , İtalya takımı Brezilya ve ondan 
larına Şaroşi kabusu bir demet ak da evvelki Norveç ve Fransa maçların 
ha ilave etmiştir. da çok enerji sarfetınemiş olsaydı, 
Hangisi kazanır? Macarları da sürükliyeceğine hükme

derdim. 

Yunan· Muhteliti 
Dün Geldi 

Pazar günü Fenerbahçenin 30 un
cu yıldönümü münasebetiyle yapıla
cak merasimde Fenerbahçe takımı 

ile oynıyacak olan Yunanistarun en 
kuvvetli klüplerinden Enosis ile Pa
natinaikos muhteliti dün 20 kişilik 

bir kafile halinde şehrimize gelmiş
tir. 

Yunan Futbol Federasyonu azala-
Yorgun oyuncuların hislerinden rından M. Paksinatis'in riyaseti al-

ve kalplerinden doğan ateşe adalele tında gelen kafilede Enosisten 9 Pa
ri uyamadığı vakitler kıymetlerin - natinaikostan 8 oyuncu bulunmakta
den çok kaybedeceklerini, asabiyet- dır. 

liı.hiyeti olabilecektir. 
Ana babanın rey ve mütalealanna 

muhalif olarak hakimin bir çocuğun 
ev1enı.uco:>llu::: ıuu,, ..... .:ı ...... ..ı.1-:t---~ .__ .. 

ki de şayanı kabul görülebilir. Çün
kü bir küçüğün evlenme yaşından 
evvel evlenmesinde haddi zatında 
mühim bir sebep mevcut olduğu hal 
de ana babasının herhangi bir kapris 
neticesi olarak buna muvafakat et
memeleri mümkün ve muhtemeldir. 
Böyle bir halde hakimin velayeti 
ammesini ana babanın velayeti has
sasına tercih etmek makul olabilir. 
Fakat acaba 17 yaşını ikmal etmiş o
lup pta henüz 18 yaşını bitirmemiş 
olan ve binaenaleyh henüz reşid ol
mıyan bir erkek ve keza 15 yaşını 
bitirmiş olup ta henüz reşid olmıyan 
bir kız hakimin müsaadesine hacet 
olmaksızın evlenebileceğine ve bu 
evlenme için 90 ıncı madde hükmün
ce yalnız ana ve babasının rizası ka
fi olmasına göre ana babanın riza
dan imtinaları halinde hakim böyle 
evlenme yaşını ikmal eden ve fakat 
henüz reşid olmıyan bir çocuğun ev
lenmesine müsaade edebilecek mi-

dir? 
Kanun 91 inci maddesinin 2 inci 

Dünya kupasının final maçını Pa
riste oyniyacak olan İtalyan ve Ma
car milli takımlarının alabilecekleri 
neticeleri hesaplamanın pek güç ol
duğuna yukarıda işaret ettim. Oku
yucularıını her mühim maçtan ev-

ten adeta acemileşecekleri fenni na- Kendilerile görüştüğümüz Yunan 

zarHiyelblerkl~ Misbat eldilm!iştir.l 1 1ı futbolcular çok kuvvetli oldukları 
a u ı acar ar sveç er e yap- ! vel bir tahmin yazısına ahşt1rdığım 

için mesleki mecburiyetle bu işte de 
kanaatimi bildireceğim. 

tıklan karşılaşmada ve ondan evvel- nı .ve stanbulda yapacakları karşı-
ki maçlarda İtalyanlar kadar yıp _ laşmalarda iyi dereceler alm~ya çaL'-

1 d şacaklannı zaten Yunan milh takımı 

fıkrasında vesayet altında bulunan 
bir mahcurun evlenmesine vasisinin 
rizadan imtinaı takdirinde mahcu· 
run mahkemeye müracaat edebilece
ğini beyan ettiği halde bir küçüğün 
evlenmesine ana babasının rizadan 
imtinaı halinde küçüğün mahkemeye 
müracaat edebileceğinden bahsetme 
miş olması itibarile müellifler küçü
ğ ebu hakkı tanımamakta, küçüğün 
evlenmesinin hakkında hayırlı ve fay 
dalı olup olmadığını ana babanın ha
kimden daha iyi bir surette takdir e
debileceği müütaleasında bulunmak
tadırlar. Bu mütalea kabul edilirse 
kanunumuzun 88 inci maddesile 
90 ıncı maddesi araS'lnda bir tezat Bu defaki çarpışmada İtalyan mil~ 

lt takımının pek tehlikeli dakikalar 
gecireceğini p€şinen yazayım. Her -
halde birçok vakalar adamakıllı sıkı 
şacaklardır. 

Dahası var, her büyük final gibi 
bu macın da tabiatile pek sert cere
yanlar alacağını düşündüğiimden iki 
tarafın biribirini hayli biçmesini de 
hesaba katmak gerektir. Belki de 
hakem birkaç oyuncuyu dışarı çıkar 
mıya mecbur olacaktır. 

ltalyanın şan$1: 

Dünya kupası son maçında normal 
şartları taşan h3.diselerin çıkmıyaca-

ranmamış ar ır · d k 
eme olan bu kadronun buradaki te 

Bu suretle İtalyanların M:ıcarlar- maslarmda feına der l · ece a masına ım-
dan daha fazla olduğu muhakkak 0 - kan olmadığını çünkü kars1laşacak-
lan hızları daha taze kuvvet önünde lan tak1m1ann nihavet bir kliin takı-
bocalıyabilirler. mı olduğunu ileri sürmektedirler. 

Aklımdan geçenleri daha fazla 
uzatmamak için bir kısa htllasada 
kanaatimi toplıyarak diyeyim ki; 
Oyuncu ve kavga çıkması gibi, ha
diseler müst~sna olmak ~artile iki 
tarafın galibiyet şansı müsavidir. 
Ancak İtalyan ve Macar takımla
rının maç günündeki talihleri yüz 
de on beş nisbetindeki ebedi rolü
nü oyniyarak neticeyi tayin ede • 
cektir. Eğer iki tarafın tam de mil 

Yunanlıların yukarıda yazdığımız 
iddialarına göre Pazar günü yapıla
cak Fenerbahçe karşılaşması çok 
çetin olacak ve Türk futbolünü tem
sil eden Sanlacivertlilerin galip gel 
meleri için çok çalışmaları icap ede
cektir. 

savi ise, maç berabere biter. Uzatı 
hr veya bir daha oynanır zannın
dayım. 

ve mübayenet göze çarpar. 
Çünkii 88 inci madde hükmiine 

göre henüz evlenme yaşını ikmal 
etmemiş olan bir küçük, ana ve 
babası razı olmasa bile, miihim bir 
sebebin mevcudiyeti halinde he
kimin kararile evlenebildiği hal
de 90 ıncı madde hükmüne naza
ran evlenme yaşını ikmal etmiş 

olupta henüz reşit olmıyan bir ço. 
cuk, mühim bir sebep olsa bilo, 
ana bahası razı olmadıkça mücer 
ret hakimin kararile evlenemiye
cektir. 
Mebazımız olan !sviçre Medeni Ka 

* 
Köpeğin sahibi, köşkün gedikli 

misaiirlerindendi. Yavru kurt kö
peğe söz söylenmesine değil, yan 
gözle bakılmasına bile tahammül 
edemiyordu. Onun hatırı için, köşk 
tekÜe.r, seslerini çıkarmıyorlar -
dı. 

Gel gelelim, hatır gönül tanımı
yan komşular: 

Açlıktan kaburgaları çökük, tı

marsızlıktan tüyleri diken diken, 
kırçıl merkeple, evlere su taşıyan 
çocuk, bir sabah, hesap istemiye 
köşke gelmişti. 

- Susturun şu köpeği! 
Diye açık açık şikayet ediyor

lardı. 

Evde benden başka kimse yok -
tu. Bu haber, çocuğun zeki bakışlı, 
parlak siyah gözlerini bulutlandır
mıştı: 

- Geç mi gelirler acaba? 

- İstanbula indiler, ancak ak-

Temiz kan olmasına rağmen, bu 
yavru "kurt - köpek,, kurtluktan 
çok köpekliğe çekmiş, yanşak bir 
kırma köpekti. Sokaktan adam ge
çirmiyor, hırlıyor; zincirin~ kopar
tacak kadar gererek, kedilere sal
dırıyor; uçan kuşa havlıyordu. 

sama dönerler. 

Köpeğin sahibi de anlamıştı, yavı 
ru kurt, kulübesi ile birlikte, bah
çenin sağ nihayetine sürüldü. 

Sokaktan geçen köpek meraklı
ları, duruyor, yavru kurda bakı

yor, onu çok beğeniyorlardı. Ba
zan, müsaade alıp bahçeye girerek 
köpeği yakından görmek istiyen -
ler de oluyordu. 
Köpeğin sahibi. bu cins köpek 
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yor, hayvanın yaşını, soyunu, so
punu anlatıyordu. 

Bir gün, avcı mı, yoksa, sadece 
cins köpek meraklısı mı, pek an
lıyamadığım, yaşlıca bir adam, kö
peğin sahibine: 

- Bu hayvana yazık oluyor, de-

di. 
Öbürü, heyecanla sordu: 
- Neden? İyi bakılmıyor mu? 
Yaşlıca adam, köpeğin yattı.ğı 

yeri, tüylerinin kırkılışını, tasma
sını, zincirini, önündeki, su, ye
mek kaplarım bir bir gözden geçir
mişti: 

- Fena bakılmadığı anlaşıl1yor, 
amma, bununla iş bitmez. Köpek, 
hakikaten, çok cins. Yalnız, terbi
ye etmek lazım. Terbiye ediJmiye
cek olursa, kötü huylar kapar, 
soysuzlanmıya başlar. Avrupada, 
cins köpekleri terbiye eden mek
tepler vardır. Mademki meraklısı
nız, biraz parayı gözden çıkarın, 
köpeği mektebe gönderin. O zaman 
köpeğin, taınamile değiştiğini gö
receksiniz. Böyle cins köpeklerin, 

yıllnız sahiplerini ve yakınındakileri 
tanıması illi değildir. Başı boş bı
rakılmıya da gelmez, vahşileşir, 
kurtlaşıverir. 

Köpeğin sahibi, bu sözlerı dık -
katle dinliyor, ve aklı yatmışa ben
ziyordu: 

nununun 96ncı maddesi bir küçüğün l 
evlenme yaşından evvel mühim bir 

sebebe mebni evlenmesine salahiyet
tar makamın müsaade edebilmesi i
çin de yine ana babanın rizalarını 

şart kılmakta olduğundan işaret et
tiğimiz tezat mezkur kanun için va
rit değildir. Binaenaleyh kanunumu 
zun 88 ve 90 ıncı maddelerini telif 
ve bu hususta muhtemel tereddütle
ri izale etmek için fikrimizce ya ha
kimin evlenme yaşından evvel mü
him bir sebebe mebni evlenmeğe mü 
saatle edebilmesi için İsviçre Kanunu 
Medenisinde olduğu gibi ana babanın 
da rizalarını şart kılmak yahut he
nüz reşit olmamakla beraber evlen
me yaşını bitirmiş olan bir küçüğün 
evlenmesine ana ve babasının riza
dan imtinaları halinde küçüğün haki 
me müracaata hakkı olacağını ka
nunda tasrih etmek lbımdır. 

Çocuk, içini çekti: 

- Bu, çok kötü oldu. 

~ Neden çocuğum? 
- Ben, bugün, aşağı köydekı pa

zara gidecektim. 
Onun: "Pazara gidecektim!,, de

yişinde, öyle bir ağır başlılık var
dı ki, "pazar,, a, bir "iş,, bir "alı~ 
veriş,, için gideceğini hemen anla 
dım. 

- Pazarda ne yapacaksın? 

Zeki bakışlı, parlak siyah gözleri 
kadar, sesi de tatlıydı: 

- Pazarda, her şey, buradakin
den ucuzdur. Her hafta pazara i
ner, evin erzakını alırım. 

On bir, on iki yaşındaki bir ço
cuğun: "Evin erzakını alırım',, de
mesine de gülmedim, gülemedim. 

- Çocuğum, adın ne senin? 

- Enver. 

- Şimdi yaz tatili, diyelim. Kı-
şın mektebe gidiyor musun? 

Enver, bahçenin solu ilerisinde-. 
ki tepenin üstünde görünen kı.içük, 
dört köşe yapıyı gösterdi: 

- İlk okulu bitirdim. 
Kolu. yanına düşüverdi: 
- Orta mektebe girecektim, gi

remiyorum ki.. 

- Neden çocuğum~ 
Enver, acındırmak istiyen bir ta

vırla değil, omuzlarına ald1ğı yü
kün ağırlığını bilen bir biiyük in~ 
san gibi konuşuyordu: 

- Ben, dört yaşında iken ba
bam ölmüş ... Anama, kız kardeşi
me. bana. dedem bakıyordıı. O da 
öleli iki yıl oluyor. Üç odalı bir e
vimiz var. Yazları, iki odas•m ki
raya veriyoruz. Kışlık kömürü
müz, üstümüz, başımız bundan çı· 
kıyar. 

Gündelik yiyeceğimiz i<'in de, 
ben, evlere su taştyorum Bahc:c· 
mize mevsimine göre, bakla, en
ginar, mısır. lahana ekiy.Jruz. Üç 
tane de yemiş ağacımız var. Ben, 
mektebe gidersem, su satamam ki.·· 
Sonra, annemle, kız karde~ime bah 
çe işlerinde, kim yardım eder? 

* Zavallı küçük Enver; talih de-
nilen kör, ve hilkate kar<;;kı nan
kör kuvvet, seni, mektebe g;)ndert
miyor! 

Sonra? 
Hiç!. Talihine kils, çocu~um! 
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r~;:~·;~;:.:;:-ı Faydalı Bilgiler : 

Havamn Vaziyeti ~oYUH&.AR~~~ 
ıEGLENCEUli: ·~?'3<\0\·t 
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Havanın fırtınalı, yağmurlu veya 
güzel olacağı, bazı hayvanların ha
reketlerinden anlaşılabilir. Çünkü bu 
duygularını da hareketlerile belli e

DENiZ AlT~NDAICI zır ARETÇI: 

,... nCCı:~ 
- l 

1 r 

derler. 
Meseli., kazlar, ördekler suya sık 

sık dalarlarsa, tavuklar yerde tozlar 
içinde yuvarlanırlarsa biliniz kl. bu
nun arkasından yağmur yaJtacaktır. 
Havanın açık ve yahut yağmurlu 

olacağını gösteren diğer bazı şeyleri 
aşağıya yazıyoruz: 

-. 
~ 

•• 

·' :ıo 

·"" u . .. 
·•e •• 
(·~ 

ıS • . - "· 

Eğer, güneş doğduğu zaman bulut 
S lardan kurtulmazsa, batarken kırmı-

1 . "'L.. h•rfl dıprı çıkmak v~ _uk•- i zımtıra. k renk alırsa, gece ay aydınlığı 
d.,. "&.. ıın y•nın• gelmek ıstıyor. 

Denizin dibine bir ziyaretçi inmİf, ne var, ne yok diye bakıyor. 
Eter, bu ziyaretçinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanı~ elinİ71.) 

kaleminizi ahp A dan Z ye kadar o-lan harflerin arasını birlt-ştirin! 

Limonda Elektrik 
. · ve bulut olmazsa, yıldızlar pınl pı-

l F•k•t bulundulu yerden "8, e gl- l ·· .. ·· b h · l · ·· · 
~ k k kt 81 ... yol rı gorunurse, sa a sıs erı gunesın 
detı yoll•r •rm• •rııı ır. ya.. - . v • • 

1.·rın UstUnden geçmek te ya .. -.k. çıkmasıle dagılırsa, otların, çıc;ekle-

1 
BeyH yolları takip edip •s., ın ya. rin üstündeki çiğler uzun mücidet du Amerikanın Fladelfiya eyaletinde 

nına gelmek için nerelerden geçme· rursa biliniz ki o gün veya ertesi glin Franklin enstitüsünde bir Amerikalı 
lldlr. Bu yolu, kurıun kalemile lpret hava güzel ve açık olacaktır. alim, ŞU meraklı keşifte bulunmuş-
llyerek bize gönderiniz. Dn~ru c.evep . ~ .. . tur: 
verenlerden elll klflye muhtellf he· Bır de eger, guneş kıpkırmızı do-

' diyeler verllecektlr. ğarsa, ve yine kıpkırmızı veya c.;ok Bir limon almış ve içine iki ma-
••••••• • • ••• • • • • •• • • • • •·-- soluk batarsa, eğer ay solgun olursa deni tel daldırmıştır. Bu tellerin u

83 No. lu Bilmecede 

Kazananlar 

ve etrafında sisli halkalar bulunursa,, cunu gayet hassas bir galvanometre-
sabah sisi çabuk dağılmazsa ve ~iğ-ı nin kutuplanna bağlamış. Bağlar bağ 
ler kaybolursa biliniz ki o gün veya lamaz galvanometrenin ibresi hare
ertesi günü ha,,-a bozuk ve yağır-urlu kete gelmiş ve yanın voltluk bir ce-
olur. ı reyan şiddeti göstermiştir: 

ti numaralı mecmuamızdakl "Bilmece - Ş t b 1 • . d'kk ed • T ··b ı · d d Jı.1· d~-.. h lledenlerden hedl- aye un ara ıyı ı at ersenız · ecru e erıne evam e en a ım 
Bulmaca,, 'J'1 "".... a h l 1 ğın ·· · f .. 800 l' b' t' 
7

e kazananların listesi: avanın nası o aca ı o gun kestı- pro esor ımonu . ır ara!·a ge ı-
Blrer bUyUk dolma kurıun ka!emi ka· rir ye ona göre davranır, tedbir alır- rerek bunlardan aldığı cereyanla 2,5 t 

un•nl•r: • sınız! voltluk bir ışık veren ampulu yak-
Fatlh Karagümrük Derviş All mahallesi mıya muvaffak olmuştur. 

Canfeda camil sokak 19 numarada Zekiye Ş t b b 1 ·ı 1 k 1 1 ~~ i kk k Birer küçük kutu kalem boya11 kaza. aye u u uş ı er er ve · o ay a-
J:sengll, usküdar Valdeiat k te e ar ası . . 
110kalı 3 numuada Samih Tezcan, 1stan- nanl•r: şırsa artık lımondan da elektrık mo-
bul altıncı okul 188 Ayhan. Adana eski istasyon Necatrbey ilk oku- törü yapabileceğiz demektir. 

- . lu karşısında 4 numaralı evde Nall Koç, 
Birer pergel takımı kazan•nlar: . Akhisar :fsrnet İnönü ilk okulu 179 Nilüfer 
Fatih 13 Ondi ilk okul 622 Faruk 'J'Ulay, Kılıçoğlu, Burhaniye Devrim ecuınesi sa

Kızıltoprak Süleymanpaşa cıkmazı 13-1 nu hlbl Mustafanın kardeşi Sevinç Çakıroğlu, 
marada Münevver, Bayazıt 16 Mart ıt'tıhtt- Malatya memleket hastanesi baştabibı o~
lerl caddesi 22 numara lklncl ıı:at Rasim lu Yılmaz. Beşiktaş 19 uncu ilk okul Ad-
Olgaç. nan Akçay. 

Birer albUm kazananlar: Bir .. kk il k 1 k 1 er mure ep • em •zanan ar: 
Grece Ksanthle Rodop caddesi 2 inci so- İstanb 1 k k ı· 1 d 284 ö 1 f . u er e ıses n e · · 1 ıan, s-

kalc 39 numarada Nıhat Yalçın, Sungurlu tanbul F Ik A k ki S 1 F . · a a y ar, es a ıpaz.arı . ın-
fnhl.sarlar memuru oğlu Salih Atlı, Samsun dıklı y k 25 d t f S 1• . o uşu . numara a r an ay ıım, 
19 mayıs Refahiye caddesi 12 numarada Vezneciler 8 mcı olaıl 18 NecIA Özto rak, 
Dündar Kalyoncuoğlu, Trabzon Hacı K~sım Şehzadebaşı Kemalpaşa mahallesi IH ~k-
110kak 30 numarada Ercan, Çanakkale Me- banlar sok k 15 d V dl O 
lAhat Özmen. a numara a ec rmcr. 

Birer retlm modell kazananlilr: Birer k•rt kazananlar: 
Grece Kaanthle lraklls sokak 39 numa- Edirne İnhisarlar eksperi DarA kı7.ı F!l-

rada Hasan Akif Teoman, Gaziantep tra- sun Baykal, İstanbul Tophane Dt:nlzbıııık 
bom .mocadele reislik başktıtibl Ferit lm.ı tekaüt sandığı Gönill Ulu, İmroz Çınarlı
GUlseo ÖZar.ık, Konya Buğday pazarı <'1- köy ilk mektep KosU Bozcaadalı, Hendek 
\•arında nrpaçı Hulusi Özgür elile Turgut, inhisarlar memuru Sami Hansoy yanında 
Büyük Yozgat Tekke mahallesi Şe\•kc: oğ- Nuran, Gaziantep Şe\'t'ole acentesinde 
iti Necati Yıldız, İstanbul Vezneciler G .ıncı Hayrullah Eşref Yıldınm, Zile Bakknl Nu 
ilkokul 248 (}. Kural. reddin Atalar vasıt:ısile Bedrettln Alkan, 

•'Birer bUyük sulu boya kazananlar: Bursa Osman İslAm oğlu Muammer Özkip. 
Ahmet Rı,İsim Yetimoğlu Kefenlan Odes Kartal Maltepe mahallesinde Kilcilk Yalı 

Panayl Çaldari numara 140 İskeçe, Yuna- caddesinde 2 numaralı kahvede 2 .incl o
nlstan, Ankara Cebeci Bnysul cadclesi 74 kul talebesinden 229 Mehmet Ali lstıın
numarada Pedhan Reşat Alaz, Ödt•mJş be- bul Kasunpaşn Eski bayram yeri' 39 nu
lediye caddesi .15 numarada Ramiz Şen- ' mnrnda Çetin Aktnn. 
gtll, F.dlrne Topkapı sokağı 5 m. .... "larada 
Kemal MlşülAm, AJdın Hnsanefendi mn-

* Yoncadan Petrol 
Odundan yün, çikolata ve ekmek 

yapıldığını belki duymuşunu7.dur. 
Şimdi de :Avrupalı bir alim bildi-

ğimiz yoncadan petrol yapmak usu
lünü bulmuş. 

Biliyorsunuz ki, inekler kaba yon
cayı çok severler, ve yedikleri bu ka

ba yoncayı ala süte çevirirler. Bu ne
batın süt olması akla yakındır amma 
petrole nasıl çevrilecek? 

İnsan aklı, her şeyin kolayını bu
luyor. 

Artık petrol kuyuları aramalc, ye
rin diplerinden petrol çıkarmak için 
uğraşılacağına kolay bir surette yon
cadan petrol çıkarılacak .. 

Bu itibarla artık otomobiller, mo
töiler, tayyareler, güneş ve toprak 
baki kaldıkça, hiçbir vakit mahrukat 
sız kalınmıyacaktır. 

RESiM BOYAMA 

Numarasız yerler: Siyah. O - Be

yaz, 1 - Açık gri, Z ·Koyu gri. 3 - Mn· 

vi, 4 • Sarı,5-Kiremit rengi, 6 • Por· 

takat ren&i. 1 - Esıner reıık. 

* 
Bobinin A "'le adaşları 

Bobinin iki arkadaşı çizgilerin arasında 

bulunuyorlnr. Onları görmek ister miııi -

nlz? Öyle ise kurşun kaleminizle nokt:ıl.ı 

y~rleri doldurunuz!. 

YAZISIZ HIKA YE • 
ballesl 22 numarada Ertan Sengr.r. 

Birer küçük sulu boya kazananlar: Hor«»z Dövüıü 
Adana Osmaniye 7 kAnunus;ınl okulu 

103 Ali GUleryUz, Düzce noter dltıncln fo
toğrafçı Nazmlnln kardeşi İ.rttıail Tuna. 
Çanakkale avukat Hasıın Tahsin yııııındoı 

Hakkı Sayın, M. Kemalpaşa foto Sadık ya 
nındn Şadi Unal, OrhangaıJ Muradiye ma
hallesi 48 numarada Galip Dirıçel. 

ll'rer bDyllk kutu kalem boyası kazan:ın
llır: 

'Merlifon HükOmet caddesi l4!i numara
da CelAI AtncJk, ElAzık hnlkevl idare me
muru Osman Özbayın oğlu Kardemlr. 
Samsun Arasta caddesi Yıldız iskarpin ma 
bzası K. Şahin, Niğde Kayabaşı kıil.ı ınct 
danı 6 numarada Yaşar Işıksal. BPŞikt.ış 

Valdeçcşme Aktarlar sokak 40 mırnnrncln 
Ahmet Aydınlı. 

~. 
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ÇOCUKLARA HIKA YELER : 

Is sız Adadaki. Canavar 
tmtihanlanmı mu•ffakıyetle bi- Yüz metre ilerdeki sık ve uzun ça-

tirmiş sınıf geçmiştim. Babam müka- lılıklar kımıldıyor gibiydi. Dikkatle 
fat ,olmak üzere beni, Ege sahilinde bakınca siyah ve parlak bir karaltı
bir şehirde oturan amcamın yanına . nın yavaş yavaş bana doğru ilerle
göndennişti . . Oraların pek yabancısı diğini gördüm. Şüphesiz ki, bu g~ 
değildim. Hatta, evvela lstanbulda i- len muhakkak o meşhur pıı.rs ola

ken sonra oraya yerleşmiş bir ailenin caktı. 
çocuğu da arkadaşımdı._ Ne ya,pacaktım. Hücuma ka~1 gel-

Neyse .. İstasyonda pem amcam ve mem imkansızdı. Yanımda küçük bir 
hem de arkadaşım Semih ben! bekli- çakıdan başka bir şey yoktu. Kaç
yorlardı. mak? Fakat nereye kaçacaktım? De-

Ertesi gün arkadaşım eve gelince nize atlayıp yüze yüze gitmek vardı 
sordum: amma, yüzmek bilmiyordum. Muh:ık 

- Balık avına ne zaman çıkalım? kak boğulurdum. 
- Ne vakit istersen çıkarız. Be- Korkudan bağırmıya ve imdat ça-: 

nim oltalarım, takımlarım hazır. Yal- ğırmıya koyuldum. O anda, amcamın ı 
nız sabahleyin saat dörtte kalkmak sözlerini dinlemediğim için kendime · 1 

liizım. lanet ediyordum. 

- Pekala .. İki de bile kalkanın. Bu esnada gözüm yüksek ve dalla-
Tek balığa çıkalım da .. Hemen karar rı sık .bir ağaca ilişti. Ağaca tırma
verdik. nırsam belki kurtulurdum. Acele, a-
Takımlan alıp, sahilden pe~{ uzak- cele tırmanarak tepesine çıktım. 

ta olmıyan "Kargalar,, adasına gide- Bir dakika geçti. Bütiin cesaretimi 
cektik. Oradaki balıkların cüı.elliği toplıyarak parsın geldiği tarafa ba
ve lezzeti meşhurdu. kayım, dedim. Fakat ince olan dallar 
Akşa~, bu fikrimizi amcama açtı- 1 vücudümün ağırlığına dayanamamış 

ğım vakıt: kırılmıştı . Bir anda kendimi yerde 
- Seni oraya gitmekten menedirm buldum. 1 

dedi... ö"1·· k k d·~· h um or usunun ver ıgı eye-
. Amca_mın, beni ora~·a göndermeme canla kendimden geçmişim. 

sınde sebep varmış. Öğrendiğime gô- Bir aralık elimin üzerinde nemli 
re, o. adada birkaç .. zamal')dır iri ve bir şey duydum. Kendime gelince ya
~ahşı ~lr hayvan turemiş. Ne oldu- nımda, kocaman parsı elimi yalıyor 
gunu bılmedikleri bu iri siya1ı tüvıu·· ·· d '· • ' 

' • J gor um. 

hayvana balıkçılar pars diyorlardı. 
Adaya giden .birkaç balıkçı onu 

görmüş ve takımlarını bırakarak kor
kudan kaçmışlardı. 

Herkesin korktuğu bu hayvan, si
yah, parlak tüylü bir kurt köpeği idi. 
Gerilen sinirlerimden olacak bir göz 
y.aşı sağnağı gözlerimden hoşaldı. 

Köpek, iri gözlerini açmı~, bana 11 
hayretle bakıyordu. 

Beni almıya gelen kayıkçı sahilde I, 
iri bir köpekle onu beklediğim! gör
düğü zaman az daha küçük dilini yu
tacaktı. 

- İşte sizin meşhur canavurınız! 
. dedim. Görüyor::;unuz ya korkulacak 
1 bir hayvan değilmiş! 

Eve, yeni arkadaşımla girdim. 

Amcam köpekten pek ho~landı 
1 

ve ona pars adını koydu. 

Jl ~ D .t'.-:s s -P 
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KÜÇÜK YAZ'ICILAR 

• 
MÜSABAKASI 

KDçOk okuyucularımız: 

TAN - ÇOCUK alz)er .için bir kUçDk yazıcılar mDsabakaaı •çtı. O günden· 
beri birçok yazı, ıllr aldık. Bazıları, yarın için bize çok ıeyler mlljdellyor. 
Fak•t siz de blllralnlz ki, bu yazıların hepsini birden çıkarmamıza lmkln 
yok. lıraya koyduk. Her uyımızda birer lklıer baaacalız. &onunda da ara• 
larında mecmuamız yazıcıları tarafından bir ·.-çme yapılacak ve en gDzelle
rlne 1hedlyeler verllecektlr. Küçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK sizden da· 
ha gDzel yazı va ıllrler bekler .• Yalnız yazıların uzun olmamasına, ve ço. 
cuklar&, yani sizleri allkadar eder mevzular aeçmlye dikkat edin emlT 

Ata 
Atatürküm, 
AtatUrküm, 

Türküm 
• 

Öksüzlere 

Penceremin 8n0nde, aeaalz yalan \<ar· 
lara, 

Ben de Türküm 
Sen de Türksün 
Ne. büyüksün! 
Tek emelim 

Bakıyorum kalbimde yanıyor glzll 
yara. _, 

Ellerini öpnıeliyim .. 
Üsküdar Paşallmanı Susuıbağ No. 

Güzide Mazhar Mahruki 

.Zıvallı, kOçUk bir kutı karların ara· 
aırula, 

Çırpınıyor, ne· yapaın kalmıı kı' orta· 
aında. 

* Atatürke Bor~luyuz .. Acıklı naOmelerle sanki yardım Is. ı 
yor. 

Biraz ionra baktım ki? O kOçük yav. 
ru kuş, 

..Bitmez ve sonsuz bir uykuy;ıı cıılmıt. 

uyumuş 

İstiklal sanşında 
Atatiirkün peşinde 
Bu zafer güreşinde 
Atatiirke borçluyuz 

* Aldık, istiklalimiz 

Hiç dinmiyor, durmuyor e!ln yajjan J 

karlar. 

Çünkü kendi malımız 
Parlak istikbalimiz 
Atatürke borçluyuz. 

* Cilmhuriyet özümüz 
Atatürktür babamız 
Daim budur sözümiiz 
Atatiirke borçluyuz. 

* Okultar açtı bize 
O irfan saçtı bize 
Söylerim bunu size 
Atatürke borçluyuz. 

N e7.ahat Koçmanı: 

A 

:-;uat f 

• T E N 

Cın veren zavallıya :kar olmuı~u 

11ıcı:ır. 

* 
Kim blllr bu ao{iu~ta k•ç titri yen, 

blen var. 

Ah yine bu aoöukta çok bahtiyar o-
ıan var. 

Ulu Tanrım, sen ıcı klnıaealz. ISk· 
ailzl,re, 

Bu9Un kalbim •Alıyor, hep aeulz: 
okıll:ı:l,re. 

Nezahat Kohçar 

Bursa kız öğretmen okulu 628 

K 1 T 

Bu şiiriniz güzel" Bilhassa mevzuun içtimai oluşu onn dnh:ı :fazla blr kıy . 
met veriyor .. Böyle a~ır bit' mevzuu bu kadar muvaff kıyetle işliycb!lıneniz 

haklkııtcn takdire değer .. 
Yalnız kızım, sana ağ3beyce bir naslhatlmiz var. Daha kilçüksl"ın, genç

sin_ Bize gönderdiğin diğer şiirinde şimdlllk böyle mevzularla meşg:.ıl olııcak 
sıran değili. Darılma e mi? 

Suade: 

1 

1 

1 

1 

Fakat ne olursa olsun kararım ka
rardı. Balığa gidecektim. 

Kasabada herkes bana kahram:m 
nazarile bakıyordu şimdi. Köpeğin o 
adada bulunması basit bir şeydi: On
dan kurttilmak istiyen sahibi getirip 111 

onu oraya bırakmıştı. Hayv<ın adaya 
gelenlere koşmak istedikçe cınu vah

Seni tanımıyoruz. Fakat şiirinin bize \•erdiği kanaat, senin pe't o kad;:ır 

genç olmadığındır. Zi.inkü şiirde kııfiye,. vezin hataları olmakla beraber, onun 
ancak olgun bir baştan çıkabilec<'lll belll .. 

J Mııama!ih şiir çok güzel.. Tebrik etmek borcumuzdur .. 

şi bir şey sanarak kaçmışlardı. 
Güzide 1'1azhara: 

Semih ile buluşmak üzere sözleş
tiğimiz yere gelince onu oradı:ı bula
madım. Yarım saat bekledim. Halü 
gelmiyordu. 

Fakat ne olursa olsun çektiğimi i [ Aferin kızım- Ne gilzel, ne cıından ne içli bir yazışın var .. 
korku beni epey hırpalamıstı. O \•a- : ' Şiirinin en büyük muvamıkıyeti bu samimlyettedir. 
kitten beri büvüklerin sözle;inden bir [ ' Ondıı. yapmııeık buluşlar, :r.oraki kelimeler yok .. De,•am et kızım, muvaffak 

d h 1 
•· . . . olacağın şüphesizdir. 

a a ayrı mamıya karar ver~m. ~ - _ ... _ _ _ ·- ·_- · -:-.~ ~ _ _ _ -· 1 

"t A'Nın Çocu\\ \\a'Ve~\ 

ÇOCUKLARA MASALLARı 

ÇiÇEKLER 
Bir zamanlar Japonyada Tokyo 

civarında Kosu Kotumi ismiı:idc kü
çük bir kız yaşıyordu. 

Bu kız, ne bebeklerden, ne oyun
caklardan hoşlanıyordu. Sevdiği bir 
şey varsa, o da bahçesindeki çiçekler 
idi Kosu'nun bahçesi de görülecek 
şeydi. Dünya yüzündeki bütün çiçek 
ler vardı. O, bu çiçekleri sevdiği ka
dar çiçekler de mesut ve bahtiyar gö 

rünüyordu. ........, - ..--~ 

Güller, karanfiller, yaseminler, 
manolyalar, zanbaklar hatti o müte 

vazi papatyalar bile rüzgi.rın esmesi
le kıvnlan boyunlarını indirir ve kü
çük Kosu'nun saadetine dua ederler

di. 
Bir gün nasılsa Kosu Kotumi bah

çesine çıkmadı. Bütün çiçekler me
raka düştüler. 

Tam bu sırada elinde çantası, ~ 
zünde gözlüğü ile yaşh bir adam bah 
çeden eve girdi. Bu yabancıyı bütün 

çiçekler merak ettiler ve yadırgadı
lar. 

Çok geçmeden yabancı bay Kosu 

!Kotumi'nin annesile birlikte evden I 

• 

-

,iiTE· 'BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Vahıi Köyleri 

Afrikada Papus denilen vahşi kabileler köylerini suyun fü. 

tünde yaparlar. 
Bazıları da sahile çok yakm olarak köylerini kurarlar. Böyle· 

Jikle daima sudan pek u:ıakta bulunmazlar. 

~-
~~l 

~ 

Dünyanın 

En Uzun 
Caddesi 

Pantalonlu Eşekler 

..... 

----~...-...---~--- ........ 
Kahkaha~ 
..,.ıur_____._-.-.--.sr 

Neyi Gösterirmiş 1 
.::;- Öğretmen 

'fJ. J\ Can sen söyle ba-
·f_,~ kayım, barometre 
c==ı/---;; düşünce, bu neyi 
cı;ııı m ır.m;; gösterir? 

Can - Duvardaki çivinin sağlam 
çakılmamış olduğunu efendim! 

* Coğrafya Dersinde 
Coğrafya dersin 

de öğretmen dün
yanın vaziyetin
den bahECdiyordu. 
Bir aralık dedi ki: 

.~ 
\~ 

- Bir gün dünyanın kaybolmak 
ihtimali vardır .. 

Bu söz üzerine Can ayağa kalka

rak: 
- Peki bay öğretmen o zaman ha

vadaki tayyareler nereye konacak? 

• Yanlışlar Görünmesin? 
Annesi - Oğ

çıktı. Küçük kızın annesi: 11; j 
- Söy1eyiniz, doktor, diyordu. Kı- ı ~.:lı 

umın hastalığı tehlikeli mi? 

Dünyanın en u
r.un caddcc;i İn~il-

~_:.; Jilterededir. Hu 
l!":iJ 

,~ , e::; cadde baştan ba~a 
dilli~ ,.}: İngiltereyi kate-

~ 
lum neden bu ka
dar küçük yazıyor 
sun? 

Demir - Yan• 

Bu sözleri duyan çiçeklere büyük I •! 

bir hüzün geldi. Hepsi terütaze yap
raklarını birdenbire solduran bu ha
berden müteessir oldular. Ertesi gün 

... '!i 
• =t, .ier. Adına Vatling 
,4 caddesi ::liyorlar. 

il,. 
:O' 

''-~~-. 

~)~.-.~j;-..F·'f Y@~·,·~~ 
"Re,, adalarında merkeplert- pan

talon giydiriyorlar. Resimde böyle 
pantalon giymiş bir merkep görü
yorsunuz. 

lışlar görünmesin diye, anne .. 

• 
Kabul Ederseniz L 

()ğretmen - Di 
yelim ki, ben ter
ziyim, siz de müş
terimsiniz' Bir el· 
biseyi on be~ lira

ve daha ertesi gün bahçe bakımsız 

bir harabe manzarası alınıştı. Ne su
layan vardı, ne d<? güzer çiçekleri ok
~ıyan .. Böylece birkaç gün geçtikten 
sonra yaşlı Bay yine hastasını ziya
ret etmekten çıkıyordu. Çiçekler, dok 
torun ştı sözleri söylediğini duydu
lar: 

- Bütün tehlike atlatılmıştır. Kı

zınız bahçede dolaşabilir artık .. 

Çiçekler kızın annesi kadar sevin

mişlerdi. Hep bir ağızdan bağırdı -
lar: 

- Kosu Kotumi'yi görmek isteriz, 
biz bayanımızı görmek isteriz. 

Çiçeklerin sesi yok, diyeceksiniz 
amma, işte iyi kızın annesi bu anuyu 
sezdi ve bahçenin her tarafını dola
şarak şebboyundan, manolyasına ka
dar her çiçekten kopardı. Her köşede 
bir taze çiçek güzelliğini göstermiyc 
uğraşarak kızın annesini kendilerine 
doğru çektiler ve hepsi bir buket ha
line gelerek hastanın odasına gittiler. 

O zamandanberi hasta kızlara çi
çek götürmek ade.ttir ve her hasta ço
cuk .kendini ziyarete gelen çiçeklere 
Kosu Kotumi kadar sevinir. 

Kaplumbağalar 

• 
Kamyonun 

içindeki 

Ağaç 

• ya yapıyorum. Siz bana üç tane ıs

marlıyorsunuz? Kaç lira vereceksi· . 
niz? 
Yılmaz - Otuz beş lira b:ıy öğret· 

men! 
Öğretmen - Nasıl olur, üç elbise

nin parası 35 liram~ eder? 
Yılmaz - Siz bilirsiniz bay öğ

retmen. Ben bu kadar veriyorum. 

• 
Malumatlı Anne 1 

l. 
.Annesi (Yılma -

za) - O kelime-

Biliyorsunuz ki, gayet ~üyUk dev ~~ı~y '1,-\' 7ıJ; ~ ~ yi bir daha kullan 
misillu kaplumbağaları vardır. Hu ,: ı'flJI(~ ~ "' ... .,..,. ·- :.il maktan seni .me-
kaplumbağalardan Avrupalı seyyah- 1880 senesinde, Panama kanalın- nederim. 
lar istifade ~tmekten geri durmuyor- da çalışan ameleler orada bir kam-: Yılmaz - Neden anne? Bu keli-
lar. Böyle bir kaplumbağanın ı.ırtı- yon bırakmışlardır. meyi Namık Kemal çok söylermis! 
na binen birisi, kaplumbağanın ağ- Seneler geçmiş .. Bugün bu kamyo Annesi - Öyleyse bir dalıa ouu~la 
7.ına bir elma dayıyor. Bu suretle u- nun bulunduğu yerde bir ağaç çık- ' oyun oynamanı istemem. 
zun bir mesafeyi hayvanın sırtında mış, büyümüş. Kamyon ağacm güv- • 
rahatsız olmadan katetmek fırsatını desine karışmış .. Resimde bunu pek, T h · O • d 
b 1 g üzel gÖrÜ'-'Orsunuzl a rır efSln e 
. u uyormuş.. J • 

Öğretmen tale
belere, şu mevzuu 

Av \•akti geçeceği için onu bekle
meden adaya gitmiye karar \•erdim. 
Bir kayıkçı çağırarak beni "Karga
lar,, adasına götürmesini söyledim 

Adaya çıktığım zaman yer yer o
rada, burada gördüğüm a\• takımla
rı dedikodunun boş olmad•ğım gös
teriyordu. Burada her halde bir şey 
vardı. 

ALPLE BABASJ • O Hizmet Eder Amma, Yalnız Sahibine verir: "Babanız bir lfIAg.-,_ . i_ \ 
otomobil ayıyor. I~ -~' 

Birazcık cesaretimi kaybeder gibi 
oldum. Fakat biraz sonra ol.tamı ata
rak ev keyfini tattığım zamnn parsı 
filan unutmuştum. 

Bir aralık uyuşan bacaklarımı ra
hat ettirmek üzere oltamı bırakarak 
ayağa kalktım . Fakat ansızın korku j 
Ue, heyecanla titremiye başlı?dım. 

:© @ 

l(Cr--0Jı (~11 

-.. -

Bu otomobille yapı ~:i:'.-:-.:. 
lan ilk yolculuğuüç yi.iz kelime ile 
anlatın!,, 

Demir, bu vnzi-feyi şöyle yazar: 
"Babam bir fırsatını düşürüp bir 

otomobil satın aldı. Aldığı otomobil
le kıra gittik. Bu eder 15 kelime. 

Geride kalır 285 kelime. Bu 285 
kelime de babamın otomobili garaja 
götürmek için sadettiği sözlerdir ki, 
burada tekrar etmekten utanırım. 
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No. 7. Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Cülôs Topları Muradı 
Pena Halde Korkutmuştu 

'?eni hükümdar, arz odasının sol 
tarafındaki yuvarlak binek taşın -
~an yine atına binmiş ... Üçüncü av
UYlJ, kiler kovuşu ile hazine ko
'ttıŞu arasındaki dar yolu, lale bah 
Çesini, hekimbaşı odasını ağır ağır 
gl!çrniş .. 'Üçuncü kapıdan çıkarak 
lekrar yalı köşkü iskelesine in
llıişti. 

\7irmi dört çifte, kuşlu saltanat 
(ayığı, i.Skeleye getirilmişti. Ka
hgın ön tarafında, kanatlarını aç
llı.ış, altın yaldızlı bir kartal parlı
~0rdu. Al çuha yelek ve köpük gi-

1 beyaz hilali beuien gömlek giy
:iş olan kırk sekiz hamlacı, ayak

divan duruyordu. Kayığın kıç 
~rafında, altın yaldızlı dört sütun 
b erinde, yine altın yaldızlı beyzi 
ır kubbe yükseliyordu. Bu kub

benin kenarlarından, sütunların a
~ına, kenarları altın sırma saçak

al kadifeden perdeler iniyordu. 
. Sultan Aziz, bu kubbenin altına 

~l'?rıiş, çerçevesi som altın yaldızlı 
~ kumaşı üvez rengi üzerine ren
:r~nk dallı geniş bir koltuğun ü
tıne yerleşmişti. 

'to.a. 'line, hamlacıbaşı, kancaya daya
)'ı tak, bu muhteşem saltanat ka
hnın başını açmıştı. Ve yine: 
- Aaaal!.. 
biye, bağırmıştı. 

\ ltırk sekiz kürek, denize dalmış
tıil }(ayığın etrafında, beyaz kö -

ltler halkalanmıştı. Ve o anda, 
~akol gemilerinin köpe telerin-

kucak kucak dumanlar 
) ltselmiş .. Cülf.ıs .topları, gürlemi
~ haşlamıştı. 

* Ş ehzade Murat Efendi, bu top 
lılt seslerini işitir işitmez ar • 

dayanamamış: 
- Babacığım .. Babacığım .• 

>ı.ıbiye haykıra haykıra düşüp oa
ltııştı. 

......_ Allah aşkınıza beni bırakın._ 

(} rtalık kararmıya başlarken, 
~~ Sultan Mecidin biruh cese
~ ~attığı şilte ile bir sal içine yer-
ltırrırn· - · b" l k"l · ~ ış, uzerıne ır şa çe ı mış, 

~ aneden gelen bir çatana ile Top 
ti'ı'f>ı sarayına geçirilmişti. Ertesi 
~· liırkai Saadet odasının hacet 
'el ~esi önünde gaslolunduktan 
~lıt-a, büyük merasimle, defnedi-

eittı. 

~~~ndüz, öğle vaktindenberi bir 
'llttıdarın vefatı, diğerinin cü-

~~ gibi mühim bir hadisenin de

~~ularile akşamı eden İstanbul 
tı, 1

• erkenden evlerine çekilmiş
~ Ciilus şenlikleri bir gün sonra 

l'~acağı için, ortalık kararır ka
"<t az, her tarafta birdenbire ses 
~es ili vermişti. 
~a anlık bir gece idi. Beşiktaş 
't Yı~ın üzerine, sanki ağır ve 
.\It~ı bir perde gerilmiş gibi idi. 
~q fam namazı sıralarında Şev
~ }{adın, başında bir çatkı, saç 
~?tı l>etişan, ağlamaktan gözleri 
1\1 tult gibi şişmiş, koluna giren 
'ijlii~rayiının arasında sürüklene 
~ g :e~e Murat Efendinin odası-
4liı: ttıış:· daha hala sinir buhran
)~la tıtrıyen ve daha gözlerinin 
~~i rı hır türlü dinmiyen oğlunu 
~a~ "e teselli etmek istemişti. 

~\ıl eq at Murat Efendi, teselli ka
ı,. İde ecek vaziyette değildi. Hatta 
~l?t. sının, kendisini avundurmak 

~ tı~lanım!. Ölüm, Allahın em
~l' 0~n~e ölünmez ki, hep bera-
\ı~e elım... Kendini, niçin bey-

0 'S>att~~re harap edersin? Rabbim, 
81

!\ (} Ça sana ömürler ihsan et • 
~a) it~ bırakıp gitti ise, seni de sa
ı._ t~:.lerinde mehil mahzun ter
~- l> ı Ya? Bugüne bugün, kos-

ıı- ~~ "eliahtsin. Veliaht demek 
bl)e &ahibi devlet demektir. 

Kalfalar Murat Efendiye ancak mermerlikte yetişebildiler 

söylediği sözlere, Murat Efendi şefkat ve muhabbet göstermişti. 

korka korka mukabele etmiş: Onun için Abdülhamit Efendinin 
- Behey valde .. Biz, can kay· kalbi amcasından kendisine hiçbir 

gusu çekeriz. Sen de daha hala dev- fenalık gelmiyeceğinden emindi. 
let sahibi olmaktan bahseder du - Fakat çok sevdiği babasının ölüm 
rursun. Bu veliahtlik yüzünden acısı, onu da ezmiş, perişan etmiş-
babamın ettiklerini, amcam unut- ti... Dairesine çekilip, ıstırabile baş 
muş mu, sanırsın? Hele gör, şu başa kalmayı o da arzu ediyordu. 
telaşe geçip te bir asude hal olsun. Lakin, çok düşkün olduğu birade-
0 zaman bizlere ne hakaretler e- ri Murat Efendiyi o derin teessür 
decek .. Canımızdan nasıl bezdire- içinde bırakıp gidemiyordu. 
cektir. Çok şükür, subyan değiliz. Hamit Efendi, yatsı ezanı oku-
Başımıza gelecek halleri, kamilen nuncıya kadar sabretmişti. Yalva-
biliriz .. İmdi, var .. höcrene çekil, np, yakararak Murat Efendiye bir 
istirahat eyle, biz de, derdimizi kaç kadeh konyank içirmişti. Te-
düşünelim. essürden ve biraz da içkiden artık 

Diye, valdcsini başından savıver tamamile sersemlemiş olan birade-
mişti. rinden, derhal yatacağına dair söz 

Şevkefza Kadın da bunları bil- aldıktan sonra, dairesine çekilmiş. 
miyor değildi. Hatta o, oğlundan ti. Fakat, Murat Efendinin odasın-
daha ziyade telaş ve endişe içinde 
idi. Fakat, hem etrafındakilere za
af göstermemek, hem de oğluna te
laş vermemek için nefsini cebre
derek metanet göstermekte idi. 

Şevkefza Kadının odadan çık-
ması üzerinden birkaç dakika ge
çer geçmez, Murat Efendinin husu
si kalfalarından Dilberengiz, elin
de bir tepsi ile içeri girmişti. Tep
sideki konyak şişesile bonbonla
n, çikolatalan, küçük ve zarif şe
killerde yapılmış çörekleri orta ma 
sasının üzerine sıralarken: 

- Aslanım!. Kendini daha ni
ce bir helak edeceksin. Kerem bu
yurun. Bir iki kadehcik bir şeyler 

· için. Gamınız defolur. 
Diye söylenmişti. 

Murat Efendi, o kadar sevdi
ği ve tamamile hususiyet 

Jtesbettiği Dilberengize hiç bir ce
vap vermemişti. Efendisine karşı 
derin bir sadakat besliyen gene ka
dın, hiçbir cevap alamayınca, ses· 
sizce geri geri çekilerek bir hayal 
gibi kapıdan kayıp gitmişti. 

O zamana kadar odanın kuytu 
bir köşesinde oturarak derin derin 
düşünen Hamit Efendi, ayağa kalk
mış .. şişeden bir kadehe ağır ağır 
konyak akıtmış.. Murat Efendiye 
uzatarak: 

- Birader! Al, alışıksın. Hele iç 
şunu. Belki biraz teessürünü dağı-
tırsın. 

Diye, mırıldanmıştı. 
Murat Efendi, hayatında ilk de

fa olarak kadehi elile itmişti. 
- Teşekkür ederim, birader. Ca 

nım, hiçbir şey istemiyor. Hem, sa
bahtanberi sen de burada benimle 
kavrulur, durursun. Var git, biraz 
istirahat et. 

Demişti. 

Hakikaten, Hamit Efendi de ser
sem bir halde idi. Vakıa, Murat E
fendi gibi meçhul bir korku içinde 
değildi. Çünkü Abdülazizin anne
si Pertevniyal ~adın ile, çocuk ya· 
şındanberi arası çok iyi idi. Bu ka
dın, her nedense, Hamit Efendi
yi son derecede sevmiş, bütün sa
ray kadınlan arasında, • Perestu 
kadından sonra - bu öksüz şehza-. .. . . 

dan çıkar çıkmaz, kapının önünde 
bekleşen Dilberengiz ve Ayni!er 
kalfalan bir tarafa çekerek: 

(Devamı var) 

DENiZ SUYU 
Güneşin pek kızgın olduğu za

manlarda deniz suyu kP.ndi ken
dine az çok ısınır. Fakat, hizim ik
Iimlerimizde denizin tabii suyu ne 
kadar ısınsa ona sıcak su denile
mez. Denize girenler deniz suyu
nu daima kendi viicutlerinden so
kuk hulurlar ve zaten hundan do
layı deniz i~inde keyiflenirler. 

Anuk deniz suyu bir taraftan 
da cok tuzlu ve kaphu !liulan gihi 
madenli bir sudur. Eskidenberi ba
zı hekimler, kaplıca sularının sı
cak olduğuna bakarak, deniz su
yu da ısıtılarak kaplıca ıı:uyu gfüi 
vücudün ıncakhğ'ından daha (azla 
bir derecede hararete ~ıkarılına o
nun iclndeki madenler deriden i
(eri daha kolaylıkla girer ve knna 
daha iyi ge<"erek vücude yarar di· 
ye diişünmüşlerdi. 

Halbuki, on. on beş yıldanheri 
yapılan tetkikler işin aksine oldu
ğunu isbat etmistir. Deniz suyu so
ğuk olunca lcindeki tuzlar vür.ude 
daha kolaybkla girerler. Deniz sn
yunun sıcaklığı ''Ücudün içerisin
deki sıcaklığa yaklaştıkca tnzlnrın 
ve başka madenlerin girmesi güç
leşir. 

Bundan başka inHnın derisinin 
üzerinde daima kolestesinli bir yağ 
tabakası vardır. Bayağı bir banyo i
çinde deniz suyu sıcak olduğu va
kit bu tabakayı kolav kolny yara
rak geçemez. Halbuki denhin ta
bii ııuyu dah~alı olduğu için o dal
galarla harekete gelen tuz ve ma
den kriııta11eri deri üzerine çarp
tıkça o yağ tabakasını kolaylıkla 
:vararlar ve vilcut deniz suvundan 
daha sıcak oldukça kolaylıkla i
çeriye girerler. 

Demd oluyor ki, deniz ıı:uyunmı 
tam tesir etmesi bir taraft:ın so • 
ğuk, bir taraftan da dalgalı olma
sına bağlıdır. Dalgasız, sakin bir 
denizin suyu daha az tesir etti;:i 

1 E 
SANAYi :· 

Derilerimizin 
Vasıflan 
Tayin Ediliyor 

K 

İktısat Vekfileti derilerimizin hi
kemt ve kimyevi vaziyetlerini tesbit 
eden yeni bir nizamname hazırla
maktadır. Kunduracılık, saraçlık sa
nayiinde kullanılan her nevi deri ve 
köselelerin ve muhtelif sanayide kul 
lanılan kayışların imali de bu nizam 
name hükümlerine tabi tutulacak
tır. Derilerin ihtiva edeceği su ve 
yağ nisbetleri, madeni milhler, ta
nin, izafi siklet, deri maddesi, azami 
ve asgari kalınlıkları gibi hususat ni 
zamname ile tesbit edilmiş buluna
caktır. Muhtelif dış ve iç deri piyasa 
larının istedikleri kalitelerin başka 
nelerden ibaret olduğu vekalet tara
fındau alakadar makamlardan sorul 
muştur. 

Türkiyeye Getirilecek 

Makineler 
fsviçrede Zincirli Raşel ve Tl'iko

taa tezgahlarını ihtiva eden büyük 
bir fabrikanın sahibi bütün makine
lerini ve tesisatını Türkiyeye naklet 
mek istediğini ve işletme sermayesi 
verebilecek bir Türk firma ile işti

rak arzusunda bulunduğunu Ticaret 
Odamza bildirmi~tir. 

Bu firma İngiltere, Amerika, Fran 
sa, Belçika, Holandaya ihracat yap
maktadır. 

MarCJarin Yağı 
Talimatnamesi 

Margarin yağı imalathaneleri hak 
kında hazırlanan talimatname ala
kalı rnehafilde ehemmiyetle karşı
lanmıştır. Bazı ecnebi iktısadi teşek 
küller bu talimatnamenin tabını mü 
teakıp birer tanesinin kendilerine 
gönderilmesini Ticaret Odamızdan 
istemişlerdir. 

---o---

ERDEKTE: 

Kiraz Bayramı Yaplldı 
Erdek, (TAN) - Balıkesir valisi 

Etem Aykutun da iştirakile kiraz 
bayramı yapılmıştır. Bu seneki bay
ram pek neşeli geçmiş, civardaki ada
lardan, Bandırma ve Gönenden ge
lenler çok olmuştur. 

ISITILINCA ••• 
yunan tesiri bir kat daha azalır. 

Bununla beraber, ısıtlmış deniz 
suyu, bayağı bir banyo içinde de 
hiç tesirsiz kalmaz. Bir kere vüca 
dün hararetini düşürerek, tabii de
niz suyu gibi, insana bir serinlik 
verir. Sonra, damarlardaki tansi
yonu biraz artırır. Bunların, in'lan 
sıcak deniz suyu içinde iken tesir
leri olduğu gibi, banyodan (ıktık
tan sonra da devam edec.-ek te."lirle
ri vardır. Sıcak deniz suyu idrar
daki azot miktannı azaltır, vücut
ten fosforun çok çıkmasına mani 
olur, deri:vi tenbih eder, bu ımretle 
kan temi~lenir, inııanın iııtahını ar 
tınr ve viicude bir rahatlık verir. 

Tabii dikkat ettiniz, sıcak dl"niz 
suyunun bu tesirleri hic le yaba
na atılacak iyilikler değildir. Bu 
tam da, soğuk deniz banyolannın 
şiddetli tesirine dayanamıyan pek 
küçük çocuklann, sinirleri 7.ayıf 
olanların pek işlerine yaryacnk sey 
)erdir. Hele fazla azot yahut fosfor 
çıkarmaktan şikayeti olanlar sıcak 
deniz banyolarından çok istifade e
derler. 

Pek zayıf kansı:r.lar, havağı deniz 
banyosuna dayanamıyarak rahat -
sız olunca, sı~ak deniz banyosun
dan fayda hulurlar. Siıımnnlar. şe
kerli hastalar da tabii deniz banyo 
suna dayanamazlar, sıcak deniz 
banyosu onlara da iyi gelir. Sıcak 
deniz suyu yüreği de kuvvetlen
dirdiii için, romatizmadan kalmış 
:vürek hastalıklanna da fayda ve
rir. 

Sıcak deniz anyoswwn bir iyi
liği de, bayaiı deniz ba)Lvosu gibi 
mevsimine munhasır kalmaması, 
büttin yıl içinde yapılabilmesidir. 
Ondan başka. sıcak deniz "uyu ile 
banyo yapmak için mutlaka deniz 
kenanna gitmiye de lüzum yok -
tur. Denizi kendi ayafına getir-

9 
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Yağmur Çilek 
PiYASA 

Dnn 12 bfn kilo buitday satılmış
tır. Yumuşak buğdaylar 5,SO ku

ruştan sertler ise 5,20 kuruştan ve
rflmiııtir. Kızılca buğdaylar 5,28 ku. 
ruştan Ziraat Bankası malı olarak sa 
tılmıştır. .. ... . 

Yirmi beş bin kilo kadar arpa 4,SO 
kuru~tan, bir miktar çavdar 5,07.5 
kuruştan, susam 14,30 kuruştan .fın

dık içi 50- 51 kuruştan verilmiştir. 

1
. 

Yeni kırkım keçi kılı kilosu 50-51 

:.:::.~~~~·~~~~ ~:~ i 
bin kilo 30.22-33.13 kuruştan, bir par 1 

• U kaşer peyniri 50-55 kuruş arasın-

ı 
da ve yemeklik birinci nevi zeytin
yağı kilosu 38-39 kuruştan satılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
SERGiLER: 

lzmir Fuan 
Hazırlıkları 
ilerliyor 
İzmir Fuan için şehrimizde yapı

lan hazırlıklar çok ilerlemiştir. İz. 
mirden gelen mallımata göre Fuar
da kira ile tutulacak pavyonların 
miktan bitmek üzeredir. Geniş mik
yasta iştirak etmek istiyecekler için 
yeniden pavyonlar yaptırılması la
zım gelecektir. Bu sene şehrimizden 
İzmir Fuarına vasi ölçüde iştirak e
dilmektedir. 

Dekorasyona Ehemmiyet 
Yerilecek 

Sanayi Birliği bu sene sergiye işti 
rak edeceklrin dekorasyon bakımın
dan birer sanat eseri göstermelerini 

temin etmıştir. Sergi için yerler dol
mak üzeredir. Birlik dekorasyon işi

ni ~akkıyle tetkik etmek üze;e bir 
jüri heyeti teşkil etmiştir. 

DTS TİCARET: 

Heyet Bugün Geliyor 
Almanya ile yapılacak yeni tica

ret anlaşması için Berline gidecek 
olan heyet bugün şehrimize gelecek 
tir. Heyet şehrimizde tüccarlarımız 
la toplantılar yaparak yeni anlaşma 
için bunların rnütalealannı dinliye
cektir. Heyetin iki gün sonra Berli
ne hareket edeceği ve ay sonundan 
evvel müzakerelere başlanacağı ha
ber alınmıştır. 

r ' B OR S A 
17 - 6 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 6.23 G.26 

New-York 125.2725 12!t50 
Paris 3.4925 3.51 
MilAno 8.595 8.625 
Cenevre 28.785 28.905 
Amsterdam 69.6325 69.865 
Ber.ı.ln 50.63 50.8725 
Brüksel 21.32 21.4225 
AUna 1.14 1.145 
Sofya 1.5375 U:i'15 
Prag 4.365 4.385 
Madrid 6.9225 6.955 
Vareova 23.625 23.765 
Buda peşte 24.92 25.04 
BU kreş 0.9375 0.9125 
Belarad 2.86 2.875 
Yokohama 36.2925 36.545 
Stokholm 32.1225 32.2775 
Moskova 23.67 23.785 

PARALAR 

A1ll S.tıt 

ll'rank 

Dolar 
.!i 

Liret -:!J 
Belcik• rr. ~ 
Drahmt !l 
tmcre rr. ı: 

" I> 

Leva .. 
aı 

PlorlD 'i 
ltroD Çek 

.. 
& 

Marlı: c 
Zlett 

aı 

"' Pen&o f 
~ 

o 
m 

Dinar 
ltroa lnec 

\.. .J 

Tarlalarına 
Zarar Verdi 
Evvelki gün yağan yağmurlardan 

çilek tarlalarının bazılarını su bas -
mıştır. Bazı çilek tarlalan da sert 
yağmurdan müteessir olmuştur. 

Dün çilek toplanamamış olduğun 
dan yerli çilekler kilo başına 5 -10 
kuruş arasında pahalılaşmıştır. 

3 Bin Ton Buğday Satıldı 
Son hafta içinde Ziraat Bankası

nın kendi stoklarından iç ve dış pi
y salara satmış olduğu yumuşak ve 
sert buğdayların miktarı üç bin tonu 
bulmuştur. 

BORSALARDA : 

Satllan Hayvanlar 
Evvelki gün hayvan borsasında 

252 beyaz karaman, 1202 dağlıç, 87 
kıvırcık, 199 karayaka, 2791 kuzu, 
10 öküz, 8 inek, 2 dana, 2 boğa, 3 
manda satılmış ve kesilmek üzere 
mezbahaya gönderilmiştir. 

Halde Dünkü Satıılar 
Bamya kilosu 25 - 27 kuruş. Sa

kız kabağı 3 - 4 kuruş. Çalı fasulye 
si 7 - 11 kuruş. Ayşekadın fasulye
si 11 - 12 kuruş. Kır domatesi 12 -
14 kuruş. Bakla 1 - 1 ,50 kuruş. Ara 
ka 4 - 8 kuruş. Bezelye 5 - 6 ku
ruş. Semizotu 50 santim, 1 kuruş. 

Dolmalık biber 20 - 25 kuruş. Yer
li sivri biber 40 - 45 kuruş. Yaprak 
8 - 11 kuruş. Sarmısak 2,50 - 3 
kuruş. 

Enginar adedi 2 - 5 kuruş. Patlı
can (Baş) 7 - 8 kuruş. Patlıcan (or
ta) 4 - 5 kuruş. Patlcan (ufak) 
2,50 - 3 kuruş. Hıyar 1 - 3 kuruş. 

Pancar demeti 2,50 - 3 kuruş. So 
ğan 1 - 1,50 kuruş. Maydanoz 50 
santim, 75 santim. Dereotu 50 san
tim, 75 santim. Nane 50 santim, 75 
santim. 

Kiraz kilosu 10 - 26 kuruş. Can 
eriği 8 - 14 kuruş. Türtse eriği 12-
15 .kunlf. ÇJleJr yerli 3&---45 kuru , 
Çilek Ereğli 20 ..::.ı.. 2~ I· Kayısı 
15 - 25 kuruş. Zerdali 12 - 15 ku
ruş. Vişne 14 - 16 kuruş. Dut 5 -
10 kuruş .. 

Karpuz adedi 50 - 60 kuruş. Ec
nebi limon 100 adedi 300 - 400 ku

ruş. 

Kendine Beyhude yere 
eziyet ediyor. 

' 

NEVROZiN 
varken 11tırab 

çekilir mi? 
Baı. diı ağrtları 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

N EVROZİH 
kaşelerini alınız. 

lcabmda günde 3 kate alı
nabilir .. ismine dikkat. 

Taklidlerinden sakınınız. 
ve N evrozin yerine başka bır 

marka verenleri şiddetle 
reddediniz. 
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_Radyo 
lstnnbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12.30 Pltıkla tnrk musildst. 12.50 Ra 
vndis. 13.05 Pllıkla tilrk muslk\s1. 13.30 
Muhtell! plllk neşriyatı. 14 SON. 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 18.30 Pldkla dans musfkfsl. 19.15 
Konferans: Univeraltc namına Doçent Fcv
zullah Doğruer (İçtlmnl bakımdan modern 
diş tababeti). 19.55 Borsa habcrlcr.I. 20 Grcn 
vlç rasathanesinden naklen saat aynn. 
20.02 Necmcddln Rııa ve arkada-slan tarn.. 
flndan türk mus1klıı1 ve halk şarkılan 20.45 
Hava raporu. 20.48 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev. 21 Belma ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları. 
21.45 Orkestra: 22.15 Ajans haberlen. 22.30 

1 

Plakla sololar, Opera ve operet parçalnn I 
22.50 Son haberler ve ertesi gQnün prourn
mı. 23 SON. o 
Ankara Radyosu 

AKŞAM NEŞRIYATI: 1 
Saat 13.30 Knnşık pltık nC$rlyatı. 13.50 

PlAk: Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15 
Dahlll ve hnricl haberler. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat: 18.30 Çocuklara karagliz fKQçOk A
li). 19.111 Türk muıılktsl ve halk şarkılnn 
(Servet Adnan ve arkadaştan). 20. Saat a
yan ve arapça neşriyat. 20.15 TOrk musf
kili ve halk şarkıları. (Hikmet Rıuı. ve ar
kadaşları). 21 Ankara ilk bahar at yanşla
nnın altıncı haftasında ko~yn iştirak ede
cek atlar ve kazanına lhtlmallerl hakkın
da konuşma: (Abdurrahman Atçı). 21.15 
StQdyo salon orkestrası: 22 Ajans haberleri. 
22.15 Yannkl program ve İstiklAl marşı. 

YEN! NEŞRlY AT : 

lstanbul Okullar Kılavuzu 
İstanbul Öğretmenleri Yardım Cemiyeti 

tarafından her yıl neşr edilmekte olan (İs
tanbul Okullan Kılavuzu) nun 1938 yılı 
nushnsı çıkmıştır. Talebe velileri ve mu
nyyen derecedeki okullan bitiren talebe i
çin hangt okula ne gibi şartlarla girebilece
ğini en lYi bir şekilde tart! eden bu eser. 
Cidden güzel, cldden 1aydnlıd1r. 

* Gen~ Kız ve Kadın 
Anıerikada genç kız ve kadınlann vQcut. 

,.terinin tcnasQp ve 1nJlığını muhafaza et
nıek için takip etlikleri metodu ve jimnas
ttik hareketlerini resimlerle gösteren bu ese
rn İskcnder Fahreddin tercüme etmiştir. 
IBiltQn genç kız ve kadınlara tavsiye ederiz. 

Taklid hiç bir zaman 

ayni olamaz 

Taklid benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

Her akşam memleketin en lüks müessesesi olan 

PANORAMA BAHÇESİNDE 
Şarkın E§siz Sanatkarı Olan Bayan 

SAFiYE ile 
Tanhuri SalAhattin Pınar, Kemani Necati Tokyay, Kemençeci Ale

ko, Kılamct Şeref, Nayzen Nihat, Piyanist Yorgu ve Feyu Aslangil, 
CUnbUş Cemal ve Dramalı Hasan, Okuyucu: Yaşar, Hllmit. 

Okuyucu Bayanlar: .l\fahmure Şenscs, Suzan, Afitap ve Birsen, H· I 
anslnrına devnm edeceklerdir. 

~~-------------------, 
DENiZBANK 
Denizyolları l§letme Müdürlü9ünden : 

Pazar Mudanya Tenezzüh Seferleri Biletleri 
Pazar günleri TRAK vapuru ile Mudanyaya yapılmakta o

lan tenezzüh seferlerine karşı rağbetin fevkalade artması do
layısiyle muhterem halkımızın bu arzulannı kartılamak üze
re yakında gelecek olan SUS vapuru da pazar günleri mezkOr 
iskeleye sefer yapacaktır. Ancak yeni vapur gelinceye kadar 
pazar sabahları TRAK'da yer kalmadığından yolcuların geri 
dönmek mecburiyetinde kalmamaları için biletlerini beheme
hal Cumartesi aktamına kadar temin etmelerini tavsiye ederiz. --................................... , 

Belediye Reisleri ile Fabrika 
Sahiplerinin Ehemmiyetle 
NAZARI DİKKATiNE ~ 

Motör, makine ve daimt mahrukat masrafından 
kurtulmak ister misiniz ? 

Şu halde yeni icad edilen Demir Arslan DEViR DAiM 
MAKINALARININ tesisi için 

Geliboluda Demir Arslan adresine müracaat ediniz. ............................................ 

Her Eve Lô.zım Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansiklopedisi 
M fiessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hi.~ olması lazun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANS1KLOPED1St bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri 
Türk çocuklarının ihityaçlannı v~ 
mektep programlarını gö1.önünde 
bulundurnrak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zckcriyadır. 

mektep talebesine aynca tenzilAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil. bütün Ukmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malCı.mat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
lstiyorsnmz aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
davn bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. · 

l~llDIMUeJ>Ail»A 
CAN KUl2TAQlll. 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin- ı••••••••••••••••••&••••••-";1 
den: Konyanın Abdülaziz mahalle- i 
sinde 14 No. hanede oturan Ahmet 1 

klzı Hatice tarafından Afyon Karahi 1 
sarının Dai Recep mahallesinde Meh 
met oğlu Ha1il aleyhine açılan ihtar 1 
davasının cari muhakemesi neticesin 

de: müddeaaleyh Halilin, muhik bir SAÇ EKSIRI• KOMOJEN 
sebep ı olmaksızın ve sırf müşterek 
hayatın tahmil eylediği vazifeleri 

Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini yapmamak maksadile karısı davacı 
Haticeyi kanuni müddeti mütecaviz önler, kepekleri gidenr. 
bir zamandan beri terkeylediği ve 1 N G 1 L 1 Z K A N Z U K E C Z A N E S 1 
karısına nafaka cinsinden birşey gön 1 Beyoğlu - fstnnhuJ 

dermediği ve davacının erbabı iffet 1 •••••••••••••••••••-

ve namustan bulunduğu yeminle din ll!lm••••••••••••••••~•••••••••-..,. 
lenilen şnhitlerin şahadetlerile sabit 
olmasına binaen kanunu medeninin 
132 inci maddesi mucibince tebliğ ta 
rihinden itibaren bir ay içinde müş
terek hayata dönmesi lüzumunun 
müddeaaleyh Halile ihtarına dair sa- I 
dir olup tebliğ olunmak üzere müd- ' 
deaaleyh namına gönderilen 25-5-
938 tarihli ve 437 karar ve 361 esas 
sayılı ilam, gösterilen adreste bu 
namda kimse bulunmadığı meşruha
tile tebliğsiz olarak geri çevrilmiş ol 
duğundan işbu hülasai hüküm tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. 

Istanbul Ikfnci Icra Dairesinden : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen 9 a
det 100 er liralık gayri mübadil bo

nosunun 23 Haziran 1938 Perşembe 

günü saat 13 - 15 e kadar Sandal 
Bedesteni mezat dairesinde satışı ic
ra edilecektir. Kıymetini bulmadığı 

takdirde 2 nci arttırması 30 Haziran 
1938 Perşembe günü ayni mahalde 

ve ayni saatte icı:a edilecektir. istek
lilerin mahallinde hazır bulunmaları 
ilim olunur. (8478) 

lstanbul Uçüncü lcra Memurlu

ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 

ve paraya çevrilmesi mukarrer bir a

det Markoni markalı Radyo ve dört 

adet oda takımı kanape koltuk vesa-

lsgarah her sobada ve her ocakta 
En Çok tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 

.. TÜRK ANTRAS İTİNİ 
KıJa bırakma, yazdan al 

TÜRK ANTRASITI En ucuz maltız 
kömürüdür. 

SATIŞ MERKEZİ 

Galata. Yolcu ı:ıalonu karşısında Tahir Han 5 inci kat Tel. 449
15 

----~----.. ------~ 
Dölaplai Oteli Kiraya Veriliyor 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

Semti Mahallesi Sokağı 

Biiyük Ada Yalı Altın Ordu 

Cinsi 

Dölaplaj 
Oteli 

Oda No. 

2 na. ıo 
ıı ila 16 

11 na 21 

ucr od' 
l\f uhıırı• 

t<-ııfl 

J,irll 
30 
40 
35 
10 

22, 26, 27, 31 15 
23, 25, 28,30 35 

24, 29 rıe 

Yukarıda yanlı o?.al.~r mevsimlik kiraya v~ri.~ec~k~.ir. iste;.~~ 
20/6/938 Pazartesi gunu saat 14 de Adalar Malmudurluğünde 5 
misyonuna müracaatları. "3334,, 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : ~· 
İdaremizin Santraller Servisinde çalıştırılmak i.izere San'at Okulo 

trik kısmı mezunlarına ihtiyaç vardır. ·rlit 
tcıteklilerin ellerindeki diploma ve diğer vesaikile Zat İşleri Artı1 

miiracaatları. (3533) 

Eser 1500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

ire 28-6-1938 Salı günü saat dokuz

dan ona kadar Şehzadebaşı Firuznğa 

eski Şekerci Nefer sokağında 14-15 
ITT"~~~~~~~ııiiiii"!i"i~~~İİİİİiiiiiii' numaralı hanede önünde açık arttır-

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: . ·Jtıııt' 
İstanbul Gümrükleri için 12 lira asli aylıkla ve müsabaka ınıtı del 

kolcu alınacaktır. İsteklilerin memurin kanununun dördüncü rıııı el 
deki şartları haiz bulunması askerliğini yapmış olması veya nıüecC" 

~ T .AN Neşriyat: E-vl 
· lstanbul ~ 

ISTANBULDA TAN MATBAA81NA 

Yeni Çocuk Anstklopedtst brosQMın
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere alt son ~atınızı bildirme
nizi rica ederlm. 

1 sim: • ; • : : : : : 

Adreı: : : : : : : : : 

• • • . . 
• • 

ma suretile satılacağından talip olan 
ların yevmü mezkurda mahallinde 
hazır bulunacak memura müra
caat etmeleri ilan olunur. (8478) 

• 0ııı 
lunması ve otuz yaşından aşağı olması lazımdır. Bu şartları haız (S 
21/6/938 tarihine kadar Başmüdürlük Sicil servisine müracaatlar•· 

. ..................... Az kullanılmış, temiz, beş beygir, 
Zllhrev1 ve cilt b.aatalıklan üstten süpap, 35 modeli Ariel mar-

Dr. Hayr i Ömer ı kaı'MoTosıKLET sATıLIKTIR. 
Jğleden sonra Beyoğlu Ağacam. Kadıköy talimhane karakolhane 

iill<•ı:ı•rs•ı•s•m•d•11•N•o•133-•l'•P•IP.•f•n•n•:4•3•~•~•· .; caddesi No. 16 da. Mustafaya müra
caat. 

91 
KAYIP - Seyrisef aindcn 

11 .. danlll 
ta olduğum maaşa ait cuz ıtıl 
kağıdımı kaybettim. Yeniler 13, 
cağımdan hiikümleri yoktur· ıe 

ıtıll 
rna vapurundan ser çarkçı 
dl Süleyman. 
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ilkbaharın 

bütün tazeli~i 

COTY'nin yeni icaoı 

FLAKSAK 
her şik kadının çantasında 
bulundurması ıazımgelen 

ideal parföm 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DIKKA T ! Pariı COTY fab
rikalarında imal 
ve ihzar edilmi• 
bir Fransız müs
tahzarı dır. 

'~------~ r 
Gayet modern biçimde, 

Gri ve beyaz fanild panfalonlar, 

Fantezi f anild pantalonlar, 

Palmbeach (sinye) pantalonlar, 

Keten ve pamuklu pantalonlarm 

~ngin ş-ık tfetl 
Reklô.m fiatına Beyoğlunda 

1 BAKER Mağazalarında 

Her t•Y• kıııyonıı, hiçbir 1ey bııi 
memnun etmıyor, fokot ın fenouı 
bOtOn eırofımııdcıkiler bu ~ok kôıO 

rabıat mııdan dolayı bııdın uıakl01ıyorlcır, 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 
Onu bir hre ıeaObe edinııı ondon 1enro 
diinyayı bir kat doho gGıel oıOreceksinı.ı. 

YA l I DO lı domlo, ıobleı ve 
hop halınde her ecıonede bulunur. 

- Dr. Thsan Sami - \ 
IST AFlLOKOK AŞISI 

lstafilokoklardan mUtevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
banı, arpacık) ve bütün cilt has
lalıklanna karşı pek tesirli bit 

' • aşıdır. Divanyolu No. 113 41 • 

Mürebbiye Arıyanlara 
İstanbula yeni gelen ve kendi li

sanı gibi almanca bilen orta yaşlı 

bir Macar kızı bir Türk ailesi nez -
dinde iş aramakatdır. Dikiş ve ye
lrıek te bilir. "Fraülein Wellch Posta 
kutusu 254 Beyoğlu" adresine mek
tupla müracaat. 

lstanbul 5 inci Icra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı merhun ve 
satılmasına karar verilen Markoni 
l'rlarkn salon gramofonu radyo ve 
W. K D. marka büyük buzyera 21-
6·938 tarihli salı günü saat 15 de baş 
lanarak açık arttırma ile Beyoğlu 
Asnıalımescit caddesinde 37 numara 
lı binanın önünde satılacağından al
l'rlak isteyenlerin mahallinde buluna 
cak rnemuruna müracaatları ilan olu 
llur. 

TAN 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

lstanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolayhk 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka

dar yorulmamalan için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube 

ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin

den itibaren, .Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, Cumartesi 

günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür

atle yapacağımızı arzederiz. "3498,, 

Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu 

Müdürlüğünden : 
Bu yıl okulumuzun her üç sınıfına da İstanbul ve civarı kıyılarından 

talebe alınacaktır. 

Birinci sınıf için yaşı 13 e girmiş ve 16 yı bitirmemiş ve be!l! sınıflı ilk 
okul şahadetnamesi tarihi üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak. İkin
ci ve üçüncü sınıflar birer yaş farkla doğrudan doğruya sınıf geçmiş o
larak tasdiknamesi bulunmak. 

Gedikli er olarak ta ayrıca Ortaokul mezunlan alınarak donanmaya 
gönderileceklerdir. 

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

Cümhuriyet Halk Partisi Kocaeli 

Baıkanllğından : 
1 - İzmitte yapılacak Halkevi bina inşaatına ait 65 bin liralık bedeli 

keşiften 60 bin liralık kısmı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi ve mukavelename, fenni şartname, Bayın

dırlık işleri genel şartnamesi. 
B. - Vahit fiyat listesi, tarifnamesi, projesidir. 
3 - İha1e 1-7-938 Cuma günü Kocaeli Parti Başkanlığında saat on al

tıda komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli Nafia Müdür

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

nat vermesi lazımdır. 
6 - Ticaret odası vesikası ve 938 senesi için muteber yetmiş beş bin 

liralık Nafia Vekaletinden alınmış yapı işlerine aid müteahhitlik vesika
sını hamil olması. 

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

Sıvas Vilayetinden Birinci ilan 
1 - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda yaptmlacak 4!52 tek 

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

2 - Bu evlerin muhammen bedeli (172671) yüz yetmiş iki bin altı yüz 
yf'tmiş yedi lira (56) elli altı kuruştur. 

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

4 - İhalci evveliye 1-7-938 Cuma günü saat 15 de Vilayet makamın
de toplanacak 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 iştirak edecek ta
liplerin yukarıda yazılı günün muayyen saatinden bir saat evveline ka
dar zarfiannı Vilayet Makamına vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 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 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarlan aşağıda yazılı 2 

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

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklif
lerini ayni gün saat 14 de kadar her gurup için ayrı zarf halinde Komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 235 kuruş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznele-
rinde satılmaktadır. (3513) 
Gurup İsim 

ı 

2 
Muzayyak hava tesisatı 
Tav ocakları ve havaa:azı 

tesisatı. 

Muhammen 
Bedel 

Lira 
47.500,-

110.000,-

Muvakkat 
Teminat 

Lira 
3.562,50 
6.750,-

lstanbul Jandarma Sah na ima Komisyonundan : 
İlk 

Miktan Cinsi Tutan Teminat 1 

Lira K. Lira K. 

5200 Kilo Yün Fanila ipliği 14,000 00 1053 o o 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 

5200 kilo yün fanila ipliği Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonunca 
20-6-1938 Pazartesi giinü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün Gedikpa§Sdaki satınalma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve ~artnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde adı aeçen 
komisyona vermeleri. ''3280" 

VEN US 
Kremi 

Terkibindeki husus! mad
deyi hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asrl kadın güzelliği.. 

nin bir tılsımıdır. . ... 

VENOS 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dı.klan yegine rujdur. 

VENOS 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale e
der. Saçları parlak tutar. Dö
külmesine mAni olur ve kı
vırcık yapar. Saç meraklılan 
ve gençlerin hayat arkadaşı
dır. 

DABKOV 1 Ç 
ve Şkl. 

VAPUR ACENTALICI 

GDNİA AMERİKA SHİPPİNG 
LİNES "PAIJESTİNE LtNE,. 

15.000 tonluk lük.a 

"P O L O N 1 A 11 

Transatlantik vapuru ile 15 gün
de bir muntazam postalar: 
İSTANBUL-KÖSTF.NCE (Pazar) 
iSTANBUL-FİLİSTİN 

(Perşembe) 
Avdet {Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye ahr. 

Köstenceve vakında gidecek va
purlar: 19 Haziran, 3, 16, 31 
Temmuz saat 16 da. 
Filistin'e yakında gidecek vapur 
lar: 23 Haziran, 5 ve 21 temmuz 
saat 16 da 

Müstesna olarak 5 Temmuz
da doğru Pireye hareket. 

"SCHULDT - ORİENT. LİNE,, 
Eşyayı ticarive nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTI 
(Hamburg, Bremen, Anver~. Yıı
nanistan, Türkiye Bulgaristan, 
Romanva) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWİG HOLSTEIN 

?.9 Hazirana dokru 
TROYBURG 9 Temmuza do~ 
DUBURG 22 Temmuza dotru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentaaı 

·'ZETSKA PLOVİDBA A. D,, de 
Kotor 
Balkan Antantınm ekono

mik konf eranımda tesis 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lükı modern 

"LOVCEN .. 
vapuru ile İstanbul. Kö~!ence, 
İstanbul, Pire, Korfo, Arnavut
luk, Dalmaçya sahili, Triyeste, 
Venedik ve Susak arasında mun
tazam posta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 
PİRE. KORFU, ADRİYATİK 
(Venedik ve Triyeste) ve ilk pos
ta 18 Haziran saat tam 3 de. 
Her nevi tafsillt için Gnlatada 
(Yolcu salonu karsısında) umu
mt acenteliğe Telefon 44708 ve 
bütün seyahat idarehanelP.rinc 
müracaat. 

• Pırlanta Küpe • 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir 

çift pırlanta tek taş küpe San
dal Bedesteninde teşhir edilmek 
tedir. 

23 Haziran Perşembe günü 
saat 14 de müzayede ile satıla

caktır. 

VEN US 
Pu.drası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafü Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini üade eder. 

VENOS 
Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesend 
olmakla tanınmıı kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

ıı 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşidleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

de tabii bir renk VJ?rir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

s·urmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VENOS 
Ç '14. M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü ~ 
çar. Ada çamlarının latif ve 
sıhht kokulan VENUS çam 
kolonyasında mevcuttur. ( 

8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLESMIS 

, , 1 

Buruıukluklar • 
gaıp oldu. 

Yumuıali Clld • Cazf P. :Ten 

Sen civarında oturan Bayan Drouet; bu unıl, beni "8 iün zar. 
lında lıalrilıaten ca%İp bir tarzda giizell91tirdi,, diyor ve buna 
naıl muvaffak olduğunu anlatan cuıl mektubunu okumanızı rica 
ediyor• • 
"8-10 gün kadar evvel çektir-

diğim bu iki fotoğrafımı görünce, 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında, çizgiler ve buruşuklukla
rım vardı. Tenim esmer ve sert idi. 
Bugün ise bütün dostlanmın gıpta ve 
takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt unsuru 
olan gece için pembe ve gündüz için 
beyaz renkteki Tokalan kremini her
kese hararetle tavsiye ederim. lçle
rinden bir çokları tecrübelerini ya
pıncıya kadar adeta benimle alay e
derlerdi. Fakat tecrübe edip şayanı 
hayret neticesini elde edince, onlar 
da benim gibi şaşaladılar ve son de
rece memnun kaldılar". Cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversitesi
nin meşhur bir profesörü tarafından 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen 
gençlik cevheri vardır. 

Gece, yatmazdan evvel pembe 
renkteki Tokalan kremini sürünüz. 
Siz uyurken cildinizi besleyip yu
muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
lukları giderir. Gündüz için de Be
yaz renkteki Tokalan kremini kulla
nınız. Cildinizle siyah benlerini e
ritir ve açık mcsameleri sıklaştır1r. 

Paranın iadesinde garanti 
Bu usulü bilen ve tatbik eden her 

kadın "günde 30 dakika" bir genç kı
zın yumuşak cilt ve sevimli, taze bir 
ten elde edilir. Binlerce defa temin 
edilen şayanı hayret semereler size 
parayı iade etmek garantisini ver
meğe sevkediyor. Hemen bugünden 
her iki Tokalan kreminden birer va
zo alınız. Tarif edilen tarzda on gün 
kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde 
edeceğiniz şayanı hayret semeresin
den memnun kalmamış iseniz, va
zoyu inde ediniz. Paranız derhal g.
ri verilecektir. 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden : 
Edebiyat Fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurlan 20 Ha

ziran 938 Pazartesi günü derse başlıyacaktır. 
Haziran imtihanlarına girmiyen talebe bu kurlara devam ederek EylUl 

imtihanlarına girebileceklerdir. "3678,, 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Bursa Merkez Belediye kimyahanesine şimdilik 60 lira aylık ücretle bir 

Asistana ihtiyaç vardır. Üniversite kimya şubesinden mezun olanlar alı
nacaktır. Talip olanlann Bursa Villyetine veyahut Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. "3648,, 

-----~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neseli olmasını istersen FOSFATiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 
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' 'sihhatmı korumak kaygusudur .. , 
A 

fakat alacağmn dolabı iyi seçtiğiniz. taktirde, gayet mühim olan bazı tasar· . .. ... 
cul dahi temin etmi§ olacaksmn. 

Süper Ekovat1a mücehhes 1938 modeli Frigidaire, gıd8ıan yaİnn pratik •e . ..., 
ideal bir ıureıte muhafua etmekle kalmayıp, ayni samanda şu dört nokta 

üserine hakiki tasarruf lemin eder : .. 
1.) Elektrik cereyanı istihlikmdan1 

2.) Cıdalarclan, 
j 

3.) Busdan, 

4.) idare m~rafmdan. 
Bütün bu dört nokta üzerine tasarruf- temin etmek lazımdır .. Aksi takdirde. 

paranızın israf edilmesi ihlimab olduğunu unutmayınu. 

ADEMi iKTiDAR 
BEL GEYŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN ve 
Bağı 

Bu sayıda: 
Gıdalarımız ve 
değerleri - Na
sıl pitirilir? • 
Çiçeklerin dili
ni bilir misi
niz? - Çiçek ve 
güzellik - Gü-

Ta1t1et1erl her enanede uaynm. <Posta \:atasa tın Bcmnoltin) 

lıler: 
Öıııiiler nasıl 

mir edilir. Kızla 
nmız:uı blml 
-4S • T J'8fllldaki 
ldl~erimis l -
çi.._ Bloke deniz 
mayosu 44 beden 
için küçüklerimi 
zin pllj takımı 

neş lekesi ve -Sayfiye takınılan- Sayfiye odamızın köşesi 

. . . . 

RADYOLiN 
Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
Muhafaza eden bir iksirdir. 

RADYOLIN 
Ağız hıfzıssıh .. 

huınm en birinci 

prtıdır. 

Dişlerin sağlam

lığını, güzelliğini., 

parlaklığını, te • 

min ve idame e
der. 

Günde Od defa 
onunla fırçalanan 

dişl~ ve diş etleri 
bütün mikroplar
dan masun kalır, 

a#ı2:da bula§lk has 
tahklardan korun-

. muş olur. 

, 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Daima Radyoli~ 

Yalnız 

bir 
• 

şışe 

NE 

1 
EV 1 N 1 Z D E değil C E B 1 N 1 Z D E bHe 

HEDVi" b=~.~-
R V 1• N UYKUSUZLUK - SİNİR AC7RILA
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PINTI ve SİNİRDEN ileri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

1y1 EDER 
Ne nebati, ne kimyevt zehirli hiç bir madde yoktur: 

Her eczanede bulun01·. , 
~T N KA· 
iKi MEMUR ALINACAKTIR. 

Çok iyi almanca ve inCJilizce bilen iki memur 

ahnacakhr. Müracaatlar tahriren 

ETİ BANK .- 'ANKARA 
adresine yapllmahdır. 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lir.alık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirallk iki 
adet mükifat vardır ••• 

llmcllye kaclar binlerce kiılyl ıenCJİn eden bu 
plya•goya lıtlrak etmek ıuretlle siz de talllnizl 
deneyiniz. 

Konya Vi16ıyetinden : 
Keılflerl Yaptırılacak Muhtelif Sular. 

t - Konya Vilayeti dahilinde Erejli kazasında 50 klm. uzunluğunda 
olan ark 

2 - Karaman kazasında 30 klm. uzunluğunda İbrala deresi. 
çiller - Terbiyeli terbiyeaiz kime 'derler?· Ka- 111 Yastıklar - Kolber iğne if1ed = l'ayyöriimüztla ji 

peğimiz - Turtular- Sivriıinek-Santa Luçiya. I~ lesi. 

HAZiRAN SAYISI ÇIKTI 
Gene 40 sayfa, 4 renk, 

A rıca 8 sa a ek • lir bü ük örnekler afta11 • 1 S liuru • 

Sahibi vr• umum! neştyab idare 

eden: Ahmet Emin 'YALMAN. Gue
tecillk ve Nepiyat Türk Llmttet Şir
keti. Buı1dı1J yer TAN Mathaaa 

3 - Akfe]ür kazasında 30 klm .. uzunluğunda Eğri Göl-Koçaş suları· 
4 - KOnyada Meram <feresi yataklarının ıslahı ile muntazam kanallar 

dahilinde alınabilmesi için keşifleri yaptınlacaktır. 
Bu işleri ,Yapabilecek S('rbest mühendisler daha mufassal malOmat al

mak" ÜZere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 


