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1-Iatay meselesi nazik bir safhada 
,----~·Fransızlar, Askeri-~~ 
işbirliğini Kabul Etmiyorlar 

Vekiller Hegetinde 
Bugün Şehrimizde 

F evkalide Bir Toplantı 
Yapılması Muhtemeldir Antakya, 18 (Hususi surette gônclerdiii· 

miz muhabirimizden) - Fransız askeri he
yetiyle Türk askeri heyeti arm md8 devam et
mekte olan müzakereler iki mahim mesele Ü· 
zerinde cereyan ediyor: 

Baalanlan hlri, &atayın tamamiyeti mfllldyeaini 
temin için .Fnuaaa ile Ttlrldyenin m6ftereken laareket 
etmemdir. Bu hususta iki heyet annada fikir muta
Nh.d hhtl obn11f ve &atayın tamamiJed mülldyesi
nin mtlıtereken teminat altına abalDMl takarrilr et-

ım,tlr. ' 
İkinci mesele, Hatayda dahili asayiş ve in

sihatın temini huıuıunda askeri tefriki me1a
idlr. Zaten dahildeki uayifin temini, iki mem 
leketin miqterek zımanı altındadır. Fakat 
~' bunun yalnız Franıız aıkerile te
miia edilmekte balunduiunu ve Türk askeri-
nin iftlraklne ihtiy~ olmadığını ileri ıürü-
70f'lar. . 

Biz ise, dahilde asayişin temin edilmediği-
ni, Türkiyenin de üzerine aldıjı vazifeyi ifa 
için bu hususta askeri teşriki mesaisine ihti
yaç bulundujunu iddia ediyoruz. Bugüne ka· 

huki, müzakerelerin en can alacak kısmı da 
ltudur. Çünkü Hatayda bir taraftan sal8hiyet
tar FraDSIZ müstemleke memurlannın, diğer 
taraftan Milletler Cemiyeti namına hareket 
eden miimessillerin bitaraf kalmadıklan ve 
tahrikita devam ettikleri artık ispata muhtaç 
olmıyaCak kadar açık bir hakikattir. 

Aaayifini temin etmeyi taahhüt ettiiimiz bir yer
de, bitaraf olmadıldan sabit olmut unaurlann bu va
zifeyi tek hatlarına ifa etmelerine cevaz vermek 
mümkiln değildir. 

Bu işte en fena rol oynıyanlar, Milletler Cemiyeti 1 
mümeullleridir. Fransalar, timdi bütün mesullyeti 
bu heyete atfetmek temayfllilnU ıösteriyorlar. Nite
kim, istihbaratıma ıöre; bu heyete merkezden, yani 
Cenevreden, 'burada bir taraftan intihabatı tesri ede
rek Türkiyeyi ve Tflrlderl bir emrivaki karşısında 

bulundurmak, ilijer taraftan da tahriüta devam e
derek Türkleri iuç etmek hususunda talimat veril
mittir. Fransızlar da el altından, ilet olarak bu mü
messilleri k1Jllanmaktadırlar. 

Hatay Hadiseleri Dolayısile 24 Saat içinde Böyle 
Bir lçtimaa Lüzum Görüleceği Zannediliyor 

dar devam eden görüşmelerde bu nokta üze. Hataydalri Türlı aalreri heyetinin 
rinde hill bir anlapuya vanlamamqtır. Hal· R.ui Ort1enaral Aaun Giindib: 

Bu sebeple vaziyet gayet naziktir ve askeri 
heyetlerin, asayişi temin için Türk - Fransız 
askerlerinin mÜ§tereken hareket etmeleri lü
zumu noktasında müsbet bir neticeye varma
lan ihtimali timdilik pek azdır. 

Mntfty ltind-
on Manzara 

Her Türfü lhtimaUer Ka11ısında Tutacağımız 

Yollar, lptidadan Çizilmiı Bulunuyor 

YAZAN: AHMET EMiN YALMAN 
H atay davamızın ana hatlarmı ve gayelerini hepimiz biliyo

ruz. Antakyada inkişaf eden son vaziyetler bakımından 
'bunları ifade etmek istersek şöyle bir manzara görürüz: 

Batqda bir Türk ~kluğa var. Tlrklerin yurdu olarak müı
takn, lllukadderatma l&hip bir Türk Hatay kurulması IAzımdır. 
CenevrerJe varılan anlapnalar bunu icap ettiriyor. 

l'üat devamlı tecrübeler fUDU ispat etmiştir ki, Fransızların askeri 
lflall altında buna imkln yoktur. Müstemlekeci askerlerle irtica mües
.._lerlnden mürekkep bir cephe, Türk olmıyan unsurlan bir blok haline 
lettrmiJe ve Türk çokluğunun hikimlyetini ve zindelilbıl böylece boğ
~ çalıpyor. Bu yüz.den Hatayda bir lld1ik doğuyor. Türkiye ile Fransa 
da bu ltt taraftan birini tutmak vaziyetine diifürülüyor. 

Böyle bir ikilik Yatın Şarkın banı ve istikrarı için tehlikelidir. Müz
lbln bir Makedonya muhiti dojurabllir. Türkiye ile Fransa da, biribirine 
11t Ye di1fman iki taraf mevkline düfeblllrler. 

il• ararh sWltla matlab inine ~k hlr sarurettir. Yeıbe çıkar 
791 tatlar: 

Batayda Franmz askeri igali nihayet bulmalıdır. Böyle
ee Batayhlar mukadderatlarına tam minasiyle hakim ve 
aahip olmalı, TOrldye ile Fransayı iki zıd taraf mevkiine 
dnpiren ikilik vadyeti ldildinden kalkmalıdır. 

Aksi takdirde Bataym beka ve varhlı hakkında Fransız. 
larla miifterek ve müsavi bir mesuliyet almq o1an Türk or
duu da Batayın kuruhq .-ıesinde niam ve asayip ko
rumak vazifesine fiilen ~ etmelidir. 

'-ettran.., bu tabii ve zaruri anl•pn• yolunu bbul etmzse, ve müatemle
" 11nsurlann menfi a,un1an ve sürünceme usulleri devam edene neti

lae olacak? 

1-il.taya dair l'ramaya yudılmuz muhtelif notalar gölden geçirilirse 
~~· alt ana premlplerimlzin pek a~ bir nrette ifade edildiği 

Bize karp olan taahhütler tutu]mnsa biz de her türlü 
taahhütlerden Azade kalınz. Hatay Türklüğüne ait menfa
atlerin ve Cenup hududumuzdaki emniyet ve istikrann 
icap ettirdiii her türlü tedbirleri almakta tamamiyle ser-
helt bir mevkie çıkarız. 

Irk milleti, mlDl bir mlHb 'ft -.;ak prenalplere dayanan mllll si-
,._tint en btlyük dalma tahakkuk ettiren bir 

. Ba m•.W. de 70Uar, hertiiflü 
11, .atun ı de] 

Seçim Komisyonu. Nüfus Dalrelerlne Ait Son Karan ile, Türkler 

Aleyhinde Yeni ve Ağır Bir Darbe Daha lnclrlmlı Oluyor 
Halep, 18 (Hususi muhabirimiz -

den) - Fransızlar, şimdi de Suriye> 
ve bilhassa Halepte Türkler ve Tür
kiye aleyhinde propagmıdaya ve 
muhtelif şekillerde tahriüt v• faali
yete geçmjşlerdir. Bu cümled•n ola
rak, geniş mikyasta çete teşkilatı ya
pılmaktadır. 

Halepten Hataya o kadar çok er
meni sevkiyatı vardır ki, Haleple An 
takya arasında işliyen otobüsler, bir 
kaç misli artmış, fiyatlar dehtetli 
yüselmiştir. Hususi yolcular artık yer 
bulamaz olmUflardır. SurlyedeJd tah 
rikatın hedefi Suriye ile Türkiye ara
sında bir husumet havası uyandır • 
maldır. 

Serim ~ 

Bir Suçlu 
Mahkemede 
Çıldırdı 

farlı Siyllyerei Da•ı 
lt•fye laıladı 

Mehmet laminde bir hırsızlık suç
lusu, dün, ullye ceza mahke!Ulha
de muhakeme edlllrken, birdenbire 
çılgınlık etleri &Werdi ve "Marinel
la" prkıa IÖylemeytt bafladL SaJo • 
nu kapbyan prkı, herkesi hayrete 
dÜfÜrdÜ.Davamn aörillmellne clenm • I 
edllemedl. IWdmler heyeti, 3 aydan • ı 

.. 5 blh 6 .. k ~' Stoyadinoviç 
a a o çen M 1. . il 

Bu Sabah usso ını e 
:sofyacla Olacak. de Giirüşecek 

Yanola da 
Malatyadan 
Getiriliyor 
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No.94 Yazan : M. SIFIR 

15 Bulgar Askerile 
KöydeGizliBir Mülikat 

DENİZ ve LiMAN : 

Yine Halicin 
Temizlenmesi 
işi inceleniyor 

~ 'MUTEFERRIK : 

Istanbul iş 
Bankasının 
Yeni Direktörü Ertesi pazar günü, gün batarken 

Simavlı Ömer Ağa, ~ilahh ve le
vent gibi altı ğlablı kızanı ile ku
lübemizin önündelerdL Ömer Ağa: 

- Efendi, dedi. Mustafa elleri
nizden öptü. Şimendifere ben bin
dirdim ve seiametledim. 

Dançef ile haz.ırdik. Sadullah E
fendi de geldikten sonra kulübe
mizi köpeklere bıraktık ve yola 
çıktık. Gözede ile Aksu arasında
ki meşeliklerden, düz bahçe~erin 
gerisindeki dereye indik. Ömer A
ğa, Aksuya 'karşı emniyet 'tertibatı 
aldı. Hep beraber düz bahçelere 
sokulduk. Hacı Mustafanın bahçe
•ine vardığımız zaman f vanof ile 
karşıla~tık. Dançef ile kucaklaşıp 
öpüşürlerken sağ ve :solumuzdan 
tam on yedi Bulgar etrafımıza top 
landı. lvanof, iköyde tek Bulgar ne
feri bırakmamıştı. Ya\7lŞ yavaş, ge
riye döndük. Bir saatten fazla de
re içinde kaldık. Brılgarlardan av
n ayn epeyce malıiınat toplad~. 
1vanof, Dançeften çok iyi türkçe 
biliyordu. Tahsil görmüş b~r deli
kanb idi. Dançefin verdiği haberle
rin eksiklerini tamamladı. Hele 
yapılan gizli sevkiyat hakkında i
şe yanyacak maliımat verdL o ge
ce Aksudaki bölüklerin Kauncıya 
çıkacaklarını ve Gö7.edede.k:i bö _ 
lüğün Aksuya ineceğini söyledi. 

Artık hareket zamanı gelmişti. 
fvanof, Dançefin kafile ile gitme
diğini görünce bizimle kalmak is
tedi. Fakat Dançefin ileri .sürdüğü 
imkansızlıklar kat'Şısında 1srnr et
medi ve kaCileye katıldı. Ömer A
ğa ile biribirimize sanlarnk ve
dalaştık. Onlar dereden asağı iner
lerken biz de Göf.ede bayırlanm 
!ardık. 

Köye yakla~1ğı.mız sm:ıda çok 
büyük bir tehlike .atlattık. Şans 
yardım etmese idi, Gözededen Ak
ıuya inen bölüğün kucağına düşe
cektik. Olduğumuz yerde yüzü ko
yun yatmak ve tek kolda gecen tek 
mil bölüğü beklemek suretile ya
rım saat olduğumuz vaziyette kal
dık. Çektiğimiz korku ve halecan
dan terlemiş ve sırsıklam olmu§ -
t~k, f~~t diifrr.tanın köyden çe
kı~mesının verdiği sevinç., çektiği
mız azabı ve ıstırabı unuttunnuş
tu. 

O geceyi köyc!e Sadullah 'Efendi
nin evinde geçirdik. 

Fakat her ihtimali düfiinerek 
tesi sabah ortalık ağarmadan yine: 
bağ kulübesine çaktım. o IÜnumü 

Bulgarlardan alqam aldığım ha : 
berleri incelemek ve biribirlerl ile 
karşılaştırıp bir netice çıkarmak
la uğraştım. 

Gece ocakta yanan meşelerin ışığı 
karşısında uzanmış düşünüyordum. 
Dançef te -u getirmek içiu dereye 
inmişti. Köpekler acı acı hsvla -
mıya basl.adılar. Dançefe artık a
lıştıklarını ve gördükçe k•.ıyruk sal 
lıyarak sımaştıklarını bitdıjıim i
çin, köpeklerin bu feryatlarını pek 
hayra yormadım. Ateşin üzerine 

büyük ocak saçını kapattım. ve dı
pn fırladım. Beni gören köpek -
!er Keşiş istikametine havlıyorlar 
ft zincirlerini koparacak gibi a
m.larak o tarafa saldırmak: i3tiyor
lardı. İkisinin de tasmalarını çı
kardım. İleri .abldılar ve bir an
da karanlıklnra kanşt1lar. Havh
yarak ilerliyorlardı. Bir dakika geç 
meden o taraftan bir ses yüksel
di: 

- Sadullah ağa. Ben Baydınh 
Rı1.a, köpekleri çağır .. 

Sesin geldiği tarafa hızla yürü
düm. Karanlıkta seçebildiğim man 
zara beni güldürdü. Sesinden tanı
dığım Rıza çavUf.. köpeklerden 
kurtulmak için ağacın birine tır

manıyordu. Köpekler de havlıya
rak ağaca atılıyorlardı. Seslend!m. 
Sadık hayvanlar derhal itaat etti
ler ve yanıma geldiler. Hiddetleri 
geçmemişti. İçin için homurdanı
yorlardı. RU!a çavuş, beni karan
lıkta tamyamamııtı. Ağaçtan iner 

- Baksana, dedi. Ağa yok mu 
bağda? 

- Hayır, şimdi gelecek. 
- Sen kimsin ya? 
- Hele kulübeye gidelim de kim 

olduğumu görfırs'i:in. 

Kulübeye girdik. Ateşin üzerin
deki saçı kaldırdım. Işık karşısın
da Baydmlı beni tanıdı, boynuma 
sarıldı. Öpüstük. 

g> 

- Nereden geliyorsun bu va -
kit? 

- Biz milis kumandanı Yozgatlı 
Hafız M.ehmet Bey ile kaç guntlür 
Keşişteyiz. Ekmek yaptırtmak için 
nğayn gelirim. Eh, senin ne ic;in var 
burada? 
Ocağın basına geçtik. Dınccfin 

pisircliği kahveleri icerek muhab
bete koyulduk. Vnzifcmi kısaca 

anlattım. O da, Hafız Mehmet Be
yfo düs.manın sağ cenah gerisin
den bir baskın yapmak vazifesilc 
geldiğini söyledi ve ilfıvc ct1i: 

- Bu baskın olmasaydı, bu top
lan SPninle beraber arardık. Ben 
buraları karı!'ö kans bilirim. 

- Ne vakit yapacakSlnız bu bas 
lanı? 

- Ben de vaktini pek bilmiyo
rum. Niçin sordunuz? 

- Anlamak istedim. Bu baskın 
yapıldıktan sonra benim içln ora
larda gezmek güç olur d:ı ondan. 

- Doğru. Ben yarın sabah gün 
doğmadan çıkacağım. İstersen be
raber gideriz. Orada Hafız Mehmet 
Bey ile görüşür ve anlaTSJn. 

- İyi olur. 
Baydın1ı durmadı. Köye indi. !

ki saat sonra da geldi. Geceyi hep 
düşman vaziyetini görüşmek ile ge 
çirdik. Sabaha karşı Dançcfi de a
larak yola Çlktıt. İki buçtık saat 
sonra Acıelma kö~mün üzerinde 
ve Hafız Mehmet Bey müfrezesi
nin gizlendiği Sanuber ormanın

Halicin temizlenmesi meselesi ye
niden ortaya çıkmıştır. Esasen bü
yük masrafn bağlı olan bu işin, uzun 
müddet ihmali yapılacak masrafı ar
tıracağından, bir an önce ha1leail
mesi kararlaştırılmıştır. 

Belediye, temizleme masrafının 

kendisiyle, Deniz Ticaret Müdürlü
ğü ve Halicin iki 1nyısında bulunan 
hastane, .fabrika. imalathane gibi mü 
essesler arasında taksim edilmesi su 
retiyle temin olunmasını düşünmek 
ted'ir. Bu şekil hükumetçe de kabul 
edilirse hemen i e baslanacaktır. 

Galata Rıhtlmı 
Ge11iıletilecek 

Galata nhtımımn, Köprii başın

dan Denizbank İstanbul .Şubesinin 
bulunduğu Merkez Rıhtım Hanına 

kadar olan kısmının caddeye iliıve 
edilmesi kar.arlaşbrılmıştır. Yakında 
bu kısmın parmaklıkları kaldınla
cak ve rıhtım caddesi genişletilmiş 
olacaktır. 

Yeni yapılan yolcu salonunun in
şaatı ilerlemektedir. Otomobil parkı 
nın kurulmasma da yakında başla
nacaktır. Bunun için Merkez Rıhtım 
Hanının arkasındaki binalar kaldın 
lacaktır. 

Denizbank tahlisiye ve kılavuzluk 
miidürliiklcri icin yapılmakta olan 
binalar da bitmek üzeredir. * Diin İngiliz Bandıralı Stradhert 
vapurile limanımıza 500 İngiliz sey 
yahı gelmiştir. Seyyahlar şehrimizi 

gezmişlerdir. 

MAARiFTE : 

Doçentlerin Konferansı 
Nevedjlecek 

C H Partlc:i :Oni..,,ordfp :P<>çentle

rinin ..\~ka:ı:a ve İstanbul. Hşlkevle
rjnde verdikleri konferansları birer 
broşür halinde bastırmıya karar 
vermiştir. Bu brosürler çok ucuz fi
yatla hnlka satılocaktır. Brosiirlc
rin basılmasına başlanmıştır. tik o
larak "Verasetin biyolojisi,, ve "Hu
kukçu gözüyle milliyetçilik ve halk
çılık., konferansları neşredilmek ü-
7.eredir. "'Evlenme ve boşanma,. , 
"Sıhhat ve Spor .. isimli konferans
lar da basılmak üzeredir. 

da idik. Mehmet Beyin birkaç ne
ferle köye doğru indiğini sriyledi
ler. Bulunduğumuz yerden Yunan 
müdafaa hattının Dimboza doğru 
bir şerit gibi uzanıp giWği gö
rünüyordu. Çrunlıpınar sırtları bir 
panorama gibi gözlimüz önünde idi. 
Dançef evvelce söylediği topların 
yerlerini· birer birer tarif ediyor 
ve gösteriyotdu. Rıza çavu'l ta ku
lak veriyor, Dançefin söyledikle
rini tasdik ediyordu. Esasen top
çu ampHismanlarının bulunduğu 

yerler malitm olunca dürbiinle da
ha açık görülebiliyordu. MaskelP
rin kuru ve soluk lekeleri paftn 
halinde seÇ:iliyordu. Fırsattan ist!
fade ile hemen bir kroki çizdim. 
Dançefin tarifi ve Rıza cavuşun 
tasdik ettiği yerleri tekrar tekrar 
dürbünle tetkik ettim ve her biri 
bakkmda ayn ayn kanaat hasıl et
tikten sonra, yeni ve eski bütün 
toplann bulunduklan mevzilerl 
krold üzerinde işaretledim. Cephe- 1 
de bulunan piyade ve topçu alay 
'?~m~ralannı Rıza Çavuş da pek 
ıyı bılmiyordu. Buna sebep olarak 
da cepheye gelen alayların Bursa
d~ yaka numaralarının söküldüğü
nu ve efradm da büyük bi::- nl"rız sı
kılığı gösterdiklerini söylüv~rlar
dı. Akşam yaklaşmış, Hafı~ Meh
met Bey gelmemişti. Kendisilc ta
nışmak ve görüşmek istiyordum 
Kabil olmadı. Yanında götürdtiğU 
neferlerden biri geç vakit geldi. 
Kumandanın o gece düşmana bas
kın yapmak karannı verdiğini söy 
ledi. Müfreze yüriiyiişe hazırlanır
ken ben de Gözede yolunu tutttım. 

Bir Talebe Kafilesi 
Edirneye Gitti 

Profesör Şerafettin, Doçent Nihat 
ile 30 talebeden mürekkep bir Üni
versiteli kafilesi dün sabah Edirneye 
gitmişlerdir. 

Bu heyet Trakya Umumi Müfetti
şi Kazını Dirik'in çağırması üzerine 
Trakyada tetkikler yapacaktır. 

(Devamı var J 

İstanbul f ş 
Bankası direk -
törü B. Yusuf 
Ziya, Denizbank 
umum c.lirektô -
rü olduktan ııon 
ra bu vazifeye 
bankanın ikincı 

dircktiirü B Ne
jat vekjlet edi
yordu. Memnu -
niyetle haber al 

dığımıza göre İş Bankası Genel Di
rektörlüğü B. Nejadı asil olıırak bu 
vazifeye tayin etmiştir. 

İş Bankasının bu tayininde çok i
sabet vardır. B. Nejat, en kıymetli 
genç bankacılarımızdan biridir. Ce
saret, teşebbüs, b ilgi ve ihtiya! gibi 
bir bankacıya lazım olan meziyetle
ri yüksek bir derecede nefsincie bir 
leştinniştir. İstanbul piyasasını çok 
iiyi tanır. Burada çok sevgi ve emnı 
yet kazanmıştır. 

Bay Nejada yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

Yeni Gelecek Göçmenler 
Balkan memleketlerindeki ırkt9ş

larımızın ana vatana getirilmesi için 
mümessiller arasında başlıyan temas 
lara de\·am edilmektedir. Bu işle a
Jakaçiar bir zat dün bir muharririmi
ze şunları söylemiştir~ 

- Balkan konferansında esasları 

hazırlanmış olan göçmen nakli işi, 

alikadar memleketler arasında 

halli icap eden siyasi bir mevzudur. 
Tesbit etmek için çalıştığımız esns
lar, herhalde alakadar devletlerin 
müzaheretine nail olacaktır; ümidin 
deyiz. Ancak resmi müzakerelerin a
çı'ılbilmPsi için icap eden siyasi for-
--ıı-ı.c1CJ 4.Lı ~vı.. \i l i '"'"•u-·•- ,..•-1 •""T 

tır. Bu itibarla nakil işi bu sene haş
lıyuruyacaklır. 939 ve 940 senelerin 
de nakil işine başlanabilecektir. 

Diğer taraftan hükümetimiz bu 
iş için hazırlıklara başlamıştır. Mü
zakereler biter bitmez nakil işinin 
başlaması temin edilecektir. 

* İnhisarlar Umumi Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerine ikrami
ye verildiği halde, takip şubesi me
murlarına ikramiye verilmemiştir. 

Takip memurları bu istisnadan müte 
essir olmuşlardır. 

* Şişli Halkevi için bütün ihtiya
cı önliyebilecek modern bir bina a
lınması kararlaştırılmıştır. Münasip 
bir bina bulunmazsa yeni bina yapı
lacaktır. 

* Şehrimizde bulunan İzmit Vali
si Hamit Oskay dün akşam İzmite 
dönmüştür. 

1 Muallimler Kampı Açıhyor 
Yeşilköyde muallimler için hazır

lanan kamp yarın açılacaktır. İlk 
mektep çocuk kamplarında hizmet 
görecek muallimlerin bulunacağı bu 
kamp, Yeşliköy ilkokulu binasında
dır. Kampa 40 ilkokul muallimi işti
rak etmektedir. Ayrıca bu kampı ida 
re için de yine muallimlerden mürek 
kep bir heyet seçilmiştir. 

~""'"~""""~~~~""~ 

~ l ürk kadınının askerliği, ıu'llk ~UnUn ' 

* Anadoluda bulunan Maarif Ve
kafeti Umumi Müfettişleri yann şeh 
rimize döneceklerdir. 

t en taze mevnılan sırasına &irmlş l 
~ bulunuyor. Kadınlarımwn cephe ıerlain- '°' 

~ 
de kullanılaca'klan hizmetleri t.blt eden 
kanun IAylhası için hazırlıklar llerlemie
Ur. Mekteplerde okuyan kız taıebe,er de 

• "İndf! kendilerine ~len 

~ 
vazifeleri erkek arkadaşlan libl muvatta
kıyetle başarıyorlar. Bu resimlerde Çan
kın ortaokulu son sınıf talebesini askerlik 

~ dersleri tatbikatında sörfiyoru&. 

~ 

l BELEDİYEDE: 
Şehrin Işığı 
için 116 Bin 
Lira Harcanacak 
İstanbulun iyi bir şekilde tenvir e

dilmesi hakkında belediye hazırladı 
ğı raporu Nafıa Vekaletine gönder
miştir. Elektrik idaresi Nafıaya geç
tiği için şehrimizin ışık ihtiyacı kısa 
bir zamanda temin edilecektir. Bir 
müddet evvel şehrin muhtelif yerle
rine bin lamba asılmıştı. Bin lamba 
daha asılması için Nafıa Vekili elek
trik idaresine emir vermiştir. 

Milli Bayramlarda şehrin ışıkla 

donatılması için evvelce hazırlanan 

projnin önümüzdeki Birinciteşrin a
yına kadar bitirilmesi keı.rarlaştınl

mıştı.r. Bu proje için 116 bin lira sar 
fedilecektir. * Vilayet tavukçuluk enstitüsü 
köylüye yumurtası bol olan Rat ve 
Ligorin tavukları dağıtmıya başla
mıştır. * Eminönü Hanının sahipleri 80 
bin lira istim!ak bedelini az bulduk
larından, belediye, burasını kanun 
formalitesine uyarak yıkacaktır. 

* Üsküdar ve İstanbul yakaları
nın çöpleri yann sabahtan itibaren 
Beyoğlu tarafının çöplerile birlikte 
denize dökülecektir. 

SACLIK lŞLERl : 

Sağltk Propaganda 
Afişleri Y aplldı 

Sıhhat Vekaleti, sağlığın korunma 
sı, için, halkı uyandırmak maksadi
le, 60 bin afiş bastırmıştır. Bu afiş
lerden İstanbula da gönderilmiştir. 

Afişler muhtelit: mevzular üzerine 
dir. Bunlar proteinli gıda madde
leri, sıtma, verem, lekeli humma, 
hummayı racia mücadelesi ve bun
lardan korunm;ı C'arelerl.,.fti• An -.1-' 
nin kana karışması ve mıkrop sokma 
sı üzerine beyin, göz, akciğer, kara
ciğer, yürek, böbrek, mide, barsak
larda yapacağı tahribat. karasineğin 
zararları, ve korunma tedbirleri, iç
kinin zararları, frengi ve tedavi şek
li ve mektep hıfzıssıhhası hakkında 
dır. 

Dünkü De niz Gezintisi 
Hasılatı veremli hastalara mahsus 

olmak üzere Veremle Mücadele Ce
miyeti dün bir deniz gezintisi tertip 
etmiştir. Gezinti Şirketi Hayriyenin 
71 numaralı vapuru ile yapılmıştır. 

Vapur, Köprüden saat 14 buçuğa 
doğru kalkmış, Kadıköyüne uğradık 
tan sonra Heybeliada Çam Limanı
na gidilmiştir. 

Bir heyet sanatoryoma çıkarak 
hastalara afiyet diiemiş, Boğazda bir 
cevelan yapılmış ve ,gece 23 te Kö~ 
rüye dönülmüştür. 

TÜRK KIZI 

SiLAH BAŞINDA 
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1 Ankaradan ~ 
! Telefon ve Telgrafla i ......... . ....... . 
Kıymetli KCiğıt 

Ve Pul Satışı 

Nasll Olacak ? 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

Pul ve kıymetli kağıtların bayiler ve 
memurlar vasıtasile satılmasına ve 
bunlara satış aidatı verilmesine dair 
hazırlanan kanun layihası meclis ruz 
namesine alınmıştır. Bu kanuna gö
re, hususi kanunlarla ihdas edilerek 
Maliye Vekaltince bastırılan biliı -
mum puJJarla kıymetli kağıtlar, ba 
yiter vasıtasile satılacaktır. Rayi bu
lunmıyan veya liizum görülen yer -
lerde mezun memurlar vasıtasilc sat 
tınlması da caiz olacaktır. 

Harç pulları hariç olmak fü:cre, 
pul ve kıymtli kağıt satışından do
layı bayiler ve noterler e yüzde 5 i 
geçmemek üzere ve mezun memur
lara da yüzde 2 satış aidatı ver ilecek 
t ir. Pul ve kıymetli kağıtlar hayili
ği yapabilmek için m ahallin en hii· 
yük maliye memurundan ruh!'at tez 
keresi alınacaktır. Noterler ve ken
dilerine izin verilen memul'lar, bu 
kayıttan hariç kalacaklardır. 

Ruhsat tezkeresi almadan hu gibi 
maddeleri satanlardan 10 ve teker
rürü halinde 20 liradan az olmamak 
Uzere almıya mecbur olduğıı ruh!at 
tezkeresi resminin be~ misli ceza ah
nacaktır. 

Meşhut Suçlar 
Kanun Projesi 
Meclise Verildi 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

İki senedenberi tatbik edilmekte o
lan meşhut suçlar kanununun ağır 

cezalara da teşmili için hazırlanan ka 
nun layihası adliye encümeninden ge 
çerek son şeklini almıştır. Buna na
zaran, meşhut olarak işlenen suçlar 
da zabıtanın yapabUeceği vaelfeler 

u _,. __ ... - _.ıs... 

huriyet müddeiumumisi tarafından 

yapılacaktır. Cümhuriyt müdd~iu • 
mumiler i meşhut olarak işlenen ağır 
cezalı suçlan azami üç gün içinde bil 
tün delilleri ile birlikte mahkeme
ye vermekle mükellef olacaklardır. 

Mahkemeler bu suretle kendilerine 
verilen işleri lüzum görürse umumi 
hükümler dairesinde takip edilmek 
üzere müddeiumumiliğe iade edebi
leceklerdir. 

Fabrika ve Matbaaların 
Yergisi 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -
Fabrika ve matbaalann asgari ınn· 
kellefiyet nisbetleri sanayii teşvilt 
kanunu ile birinci sınıf sayılan ınil· 
esseselerin maktu vergisi 100, ınilt• • havvil vergisi 3, nisbi vergisi yüzde 
5 dir. İkinci sınıf müesseselerin ına1' 
tu vergisi 70, mütehavvil vergisi 2. 
nisbi vergisi 4 dür. Üçüncü sınıf mil 
esseselerin maktu vergisi 60, müte
havvil vergisi 1,5, nisbi vergisi 3 dilr• 
Dördüncü sınıf sayılan müesseseler .. 
le bundan aşağı olan müesseseleritı 
maktu vergisi 50, mütehavvil vergi· 
si 0,75, n isbi vergisi ise yüzde ikidir·~ 

(Diğer Ankara haberleri~ 
üncü sahifemizdediT.) 

1 TAKViM ve HAVA J 
19 Haziran 1938 

PAZAR 

9 ıncı ay GUn: 30 
Arabi: 135'1 

RebiülAlur: 19 
Gün~: 4.08 - Ölle: 
İkindi: 16,15 - Akşam: 
Yatsı : 21.47 - 1msAk: 

Hızır: 45 
Rumt t3M 
Haziran: ti 

12.14 
19.43 
2.07 

YURITA HAVA VAZIYE11 
ali' 

Yeşllköy meteoroloji istasyonundan de' 
nan malümata göre hava yurdun l{arıı .,. 
niz kıyılarile şark kısmında hava kapalırıft> 
Ylltııh, cenup, cenup doğusu ve E~;e .. 
cenup •kısmında az bulutlu. diler bÖ "'l .. 
lerde bulutlu geçmiş, rüzgArlar urnu e' tte 
yetle şimall istikametten orta ıruvve 
miştir. g~ 

Dün İstanbulda hava fazla bulutlu tile* 
mil. rü7.Pr fimalden saniyede 2 UA 4 ett' 

hızla esmiıtir. Saat 14 te baroırı,O , 
milimetre idi. Hararet en çoJc 

4 
ffP 

neşte S7,8, gelgede 21.8 ve en az ı2. 
tt«rat olarak lra7'(1edilmt,Ur 

:::::: 
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f~uGüN_j 
Harp, Kolera 
Ve Tuğyan 

>' tızan: ômer Rıza DOCRU L 

Çin - Jnpon harbi, baştan ba~a 
korkunç bir felaket mahiyeti-

Valansiyaya Doğru ! 
~~. aldı. Çin halkı bir taraftan harbin 

1 
U~ün fecaatle.rile didişiyor, tayyare

lerın gökyüzünden yağdırdığı ölüm
erıc pcn!;cleşiyor, ve istilaya karşı 
~aşıyorken, diğer taraftan Şang-
~~da koleranın koptuğu haber ve-
tılıyor "h b' k .. b ' 'e en nı ayet ır aç gunden 
~ri tui;ryanın sebep olduğu felaket 
b kkında tüyler ürpertici tafsilat ge-
tor. 

Sarı nehir setlerinin tahribata uğ
taınası ve son derece şiddetli yağ· 
llıtıl'lann yağması yiizünden ortalığı 
~tılar kaplamış ve pek büyük bir sa· 
,.,! içinde yaşıyan halk kütlesi süpil-

HükUmet Şiddetle 
Mukavemet Ediyor! 
Bir ltalyan Gazetesi, fransaya Sığınan 12 Bin 
Askerin ispanyaya iadesini Müdahale Sayıyor 

·11} ... •• il b .... uş, yarım m yona yakın insam 
~'rı.:ıdırnn evlc.y yıkılmış ve ortalığı 
\e Plıyan sular ta ağaçların tepeleri-

Londra, 18 (Huauıi)" - ispanyadan alınan en son haberlere 
göre, Frankiatler Valanaiyaya doğru ilerlemek huauaunda cüm.. 
huriyet kuvvetlerinin muannidane mukavemeti ile kartılanmak

. tadır. Cümhuriyet hükUmeti buradaki kuvvetlerinin ilerliyerek 
Kutellondan 1 O kilometre mesafedeki bir tehri aşağı yukarı ka
mil en istirdat ettikleri haberi üzerinde ısrar ediyor. 

kadar yükselmiştir. 
ÇinliJer, Japon tayyare bombar

~ll?larının 1'..idiseye sebebiyet ver-
nı ve bu suretle :l"ÜZ bin Çinlinin 

~hvedildiğini söyle.dikleri halde Ja 
~ tılar bu iddia.!arı kabul etmemekte 
~inlilerin askeri harekatı durdur 
t ve Hankavın sukutuna karşı 
~ek için bu korkunç çareye baş
"llfduJdannı söylüyorlar. 
~ l-'eliket ister bu, ister şu sebepten 
~, laYI vuku bulsun, muhakkak olan 
it §ey varsa Çin halkının harp yü
~~en en acı sefaletlere ve en müt
~ ıstıraplara uğradık.landır. Bn is
~Plann kolay kolay sonu gelmiye
~ de muhakkaktır. Belki de bu 

1t"ap senelerce devam edecektir. 
~akat Çin milliyet~ilerinin mane
~ lltı bütün bu istıraplar karşısın· 
"1 &arsılmanuş ve Çin Lideri Mare
' Cang - Kay - Şek son zaferden e-

old uğunu söylemiştir. 
'Çin maneviyatının herşeye rağ
' 'tt kırılmaması Uzak Şark harbi
'1 tebarüz ettirdiği yüksek bir kah 
~· llnlık levhaS'ldır. 

~ Ç eko•looakya : 
~ ek.~.Iovak tayyarelerin den bi
~'r rının, Alman kaynaklarına 
~ t, Alman hududu üzerinde uçma-
~e riv:ıyete göre fotoğraflar al

~~ ı, Alman gazetelerinin Çekoslo
~hya karşı yeniden hücum etme
'ı.~ııe sebep olmuştur. Doktor Gö
t de bu münasebetle şiddetli bir 
~ lık: söylmiş, ve Alman sabnnın 
ı\lırtınez olmadığını anlatmı~tır. 
~ttıan gazetelerinin bu ~iddetli 
~ leye başladığı sırada Çckoslo
\tllda Südetlerin talepleri hiiku-

111 rnilliyetler ~tatüsü ile uzlaştır 
\ için ciddi t~ebbüsler ''uku bu-
~~ :Oi~ rivayete ~öre te ebbüsün 

' t hır safhaya gırmesi kuvvetle 
1enıeldir. Çünkü Çek hükumeti, 

ltt tleyi halletmek endişesiyle hare
,lt~trnekte ve Çekoslovakyayı sar
~ara uğratacak bir vaziyeti her-
~ etnıek istemektedir. 

~~l")•are hiıdisesi gibi bir takım 
'ttıı.~t:lcr, hu müzakereleri akamete 
~ L ?'azsa, Orta A vrupada mühim 

''ild' 'c hekleıımez. 
~ Çete Faaliyeti 
'~d~ 

., Us, 18 (Hususi) - Bugiin A-
~eteier· · 2 Y h d' · ··ıa ·· 4l~r . l yıne a u ıyı o ur-

'- \> dır. Ay başındanberi öldürü-
tır ah udilerin sayısı (10) a var
~~t. 

il to~ kumpanyaları, petrolü tet-
erın t · 1 . 

,~ • ecavtiz erinden kurtar -
Çin FTst' . i ) a .ı ı ın arazıs boyunca yer 

~,:.?petrol borusu geçirmi -
~,~rmişlerdir. 
it'~ 'i s11n Hapisanesinde 

1:.~ahkiim Öldürüldü, 
'{ıs· 
"'· 1 de Ağır Y arall 
~.l' 

)'t 7 ~ıı11, 18 (A.A.) - B~giin sa-

~~tıı;ıh~~ttkta hapisanede :?5 sene
bi b1tc1llı rn Yunusu 20 şer seneye 
, ~ l:ıı kUrt Esadla Bursalı İbra 
l ı. Çakıa '"ld" ··ı .. .. f ""Itır o uru muştur. He~ sa-
t~ It·ıı~ da katillerin konulduğu 
ıı:ll ıtı· . 
}i ~ ltıt 1 kapı~11 diğer dört mah-

!19-------------... ı Frankistler bu haberi tekzip et-
mekte ve Cümhuriyetçilerin bütün 

Südetlerle Hükumet 
Arasında Müzakere 

Haf taya Başhyor 
Alman Gazetelerf Çeklere 

Ateı Püskürüyor 
Prag, 18 (Huauıi) - Batve

kil Doktor Hodza ile ekalliyetler 
liderleri arasındaki tam müza-
kereler pazartesi gününden iti
baren tam manuile ba,Iıyacak· 
tır. 

O zamana kadar hükümetin millet 
ler statüsü tamamlanmış, Almanla
rın metalibine hukuki bir şekil ve
rilmiş olacaktır. Bu iki vesika arasın 
daki fark henüz izale edilmemiştir. 

:.'lı. ~· ··-J o--. ' . _ .. _'P 

Bir Çekoslovak tayyaresinin hu
dudu geçmiş olması üzerine bütün 
Alman gazeteleri hadiseye dair uzun 
makaleler yazmaktadırlar. Alınanla
rın iddiasına göre Çek tayyaresi bir
takım fotoğraflar almıştır. 

Esende çıkan Nasyon:ıl Zeitung 
"keşşaflığın son derecesi,, serlevhası 
altında, Çekoslovak.yaya şiddetle hü 
cum tmektedir. 

Zvölf Uhrblatt gazetesi, doktor 
Göbbelsln dün Königsbergdc bu mü 
nasebctle söylediği sözleri tebarüz et 
tirdikten sonra şöyle diyor: 

"Alman topraklarının hir ma • 
nevra sahası addedilmesine müsa· 
maha edemeyiz . ., 

Bir hadi•e 
Prağ, 18 (A.A.) - Alman Südct 

mebusu Volner, sokakta bir polis 
memurunun hücumuna uğramı~ ve 
polis, birçok diğer Alman Südet me
busları ile beraber yürümekte olan 
Volnerin yakasından Henlayn partisi 
rozetini çıkannıy~ teşebbüs eylemiş 
tir. Mebus Volner protesto etmiş. 
polis ise Volneri karakola götürmek 
istemiştir. Mebuslar,, polis müdürlii 
ğü nezdinde şikayette bulunmuştur. 

Polonyalı ekalliyetler 
Varşova, 18 (A .A.) - Polonya A

jansının Ostrav'dan öğrendiğine gö
re Çekoslovakyadaki Polonya parti 
si reisi doktor Molf Çekoslovakya 
Başvekili Hodza ile Polonyalı ekal
liyetlr meselesine dair göriişeccktir. 

ihtiyatlar terhi• edildi 
Prag, 18 (A.A.) - Çeteka ajansı 

bildiriyor: 
Mayıs ayının sonunda fevkalade 

talimler için silah altına alınmış o
lan ihtiyatlar son bir iki gün içinde 
terıhis edilmişlerdir. lhtyat kuvvet
lernin talim ve terbiyesi şimdi nor
mal şartlar altında vuku bulmakta -
dır. 

Deniz Manevraları 

ı taarruzlarını püskürttüklerini ve 
Cümhuriyetçilere ağır zayiat verdir 
diklerini bildirmektedirler. Asiler en 
son tebliğlerinde Cümhuriyetçilerin 
burada mukabil taarruzlanna devam 
ettiklerini, fakat sevkulceyşi bir ha
reketle ricate mecbur edildiklerini, 
neticede esir ve mühimmat ele ge
çirdiklerini anlatıyorlar. 

Muharebe, diğer cephelerde de 
canlanmıştır. Endülüs cephesinde 
Frankistler taarruza geçtiklerini ve 
arazi zaptettiklerini, Cümhuriyetçi
lerin 602 ölü ve 480 esir verdiklerini 
haber vermekte, ve Kastellon cep
hesinde de 4 hükumet tayyaresi dü
şürdüklerini, ve Cümhuriyetçilerin 
umumi karargahını bombardıman e
derek bir generalin ölümüne sebebi
yet verdiklerini bildirmektedirler. 

Valcnsiyadan V<'rilen haberlere 
göre Frankistlr, hükümetin elinde
ki sahil boyunca tayyare bombar
dımanlan yapmışlardır. Valensi
VA . c:nhildeki Villareal'in istirda
dını haber verdiği halde, Fran
klstı<"r bunu tekzıp edıyorlar. 

Sivillerin bombardımanı 
me•eleıi 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz gaze
teleri, hüki'ımetin, sivil ahalinin ma
ruz kaldığı bombardımanlar hakkın
da tahkikat yapmıya memur bitar.af 
komisyonun planına devam edeceği
ni teyit etmektedirler. 

PazaTtesi giinü A \'am Kamara
sında .Japonya ve İspanyada sivil 
ahalinin bombardıman edilmesinin 
takbihe şayan olduğuna ve bu ha
lin Burgos ve Tokyo ile mevcut 
miinasehetlere zarar getireceğine 

dair beyanat yapılması muhtemel
dir. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

İngiliz Kadın Ordusu : 
''BELİSHA GÜZELLERİ,, 

Britanya Har -
biye Nazın M. 
Hore Belisha, 
yakında kadın

lardan mürek-
t kep bir kara or
ı dttsu vücude ge· 

1 
tireccktir. Nazır 
bu tasavvurunu 
15 mayısta f>iz. 
zat Avam kama 
rasına bildir- Lady ReaJing 

mi§tir. Bu haber, Mecliste, ana
neperestleri sinirlendirmi§, bir 
kısım azaları hcyecanlandır

ml§, diğer bir kısmını da mem-
nun etmi§tir. " 

M. Hore Belisha, meclise iza
hat vererek: 

- Hepimiz kadınların cazi
besi altındayız; merak etmeyin, 
onların hizmetlerinden istifa
de etmeğe dikkat edeceğiz. 

Demi§ ve meclisi güldürmii.§
tii r. 

KADIN ORDUSU NE ŞEKİLDE 
OLACAK? 

f1 büyük bir sevgi besliyen halk 
bu te§ebüsü menu.niyetle kar§ı
lamış ve te§ekkül edecek kadın 
askerlere "Belisha giizelleri" 
ünvanını vermişlerdir. 

Işin §aka tarafı 'bertaraf, bu 
kadın ordusu teşekkül edecek 
ve bir harp halinde ciddi bir şe
kilde vazife görmek üzere hiz
mete hazırlanacaktır. 

Gönüllü kadınlar, hususi bir 
teşkilat tarafından kaydedile
cekler ve harp zamanında ateş 
hatlannın gerisinde, hususile 
Britanya topraklannda hizmet 
edeceklerdir. 

Bu kadın - askerler, §imdiye 
kadar muvazzaf kıtalar tarafın
dan ifa edilen irtiabt, istihba
rat ve i<ı§e gibi vazifeleri göre
ceklerdir. 

Büyük bir dikkatle hazırlan
mıt olan plcina göre kadın ordu
su; müteı•eff a Hindistan kral 

naibinin karısı Lady Rading'in 
kumandası altında bulunacak-

Ingiliz ordulannda, 'bugüne tır. 1 
M. Hore Belisha'nın, bu me- kadar, yalnız bir kadın amir 

selede bu suretle müdahalesi, vardı: Kraliçe Elitabet. Krali-
bir mi.iddettenberi lngilterede çe, blr lskoçya alayının fahri t 
devam eden rivayetlerin esas- miralayı idi. ı 

sız olmadığını meydana koy- Bu suretle kadın amir ikile§i- İ 
mu§tur. llarbiye Nazırına kar- yor demektir. J 

~························································ 

Bir Bak~şta pünga Haberleri 
MEKSiKA 

Cedillonun Nutku 
INGILTERE 

Bir Amele Grevi 
San Antonio - Teksas - , 18 ( A . Londra, 18 (A.A.) _ Dün, Vuds _ 

A .) - Sedillonun taraftarlan genera tokmiede bir Ingiliz silah :fabrikasın 
Hn TPksasa iltica etmek tasavvurun-
,,,. ı.. •• ı ... -~ ... tl ... ~--rvn.. •• .-LRI ~·-s--·· r-

yialan tekzip etmektedirler. Radyo 
ile bir nutuk söyliyen general, taraf 
tarlarıntn Los Cruces'de bulunan fe 
deral garnizonu zaptettiklcrini bildir 
miştir. 

ltalyan matbuatının 
F ran•aya hücumu 

Milano, 18 (A.A) - Gazeta Del Po 
poloİspanyadan Fransaya iltica eden 
43 üncü hükumet-;i fırkaya mensup 
12 bin askerin Fransızlar tarafından 
Katalonyaya sevkcdildiği meselesine 
nazarı dikkati celbederck Fransanın 
Katalonya makamatı lehine olarak 
yeniden ve resmen müdahalede bulun 
duklarını yazmaktadır. 

da bir amelenin koğulınasından do
ıayı, grev çnonış- ve t>uracra çatışan 
600 amele işlerini bırakmıştır. Bu 
amelenin koğulması grev için baha
ne teşkil eylemiştir. Zira, amele, çok 
tanberi bu fabrikadaki çalışma şera
itinden gayrimemnun görünmekteydi 

ALMANYA 

Müthiş Bir Cihaz 
Roma - (Daily Telegraph gazete

sinin muhabiri bildiriyor) - ltalya 
nın nasyonal radyo a;ansı, Alman 
tayyarelerinin, dii§man motörleri ü
zerinde tesir eden ve bunlan dur
duran bir telsiz cihazile techiz o!un
dtığumı bildirmektedir. Bu ajansa 
göre Almanlann Heinkel H. 60 bom 
bardmıan tayyarelerinin motörlerf, 
en kısa dalgalar üzerinde çall§an Tad 
yo ci1ıazlan ta§1yor ve bu cihazlar 
harekete geçince diişmanlara ait mo
törlerin faaliyetini durduruyor. Bun 
dan başka bu cihazların Alman hu
dudtmu konımak için kttllanıldığı 

bütün hudut boyunca, yabancı tay
yarelerin Alman toprakları üzerinde 
uçmasına karşı gelecek balonlar yer 
le§tirildiği haber verilmektedir. 

LEHiSTAN 
Alman Mektepleri 

Varşova, 18 (A.A.) - Nolhinide o
turan Almanlar kültür bakanlığınıı 
bir istida vererek mezkur mıntaka i
kamet eden 60 bin Almanın almanca 
tedrisatta bulunan tek bir mektebe 
malik bulunmadıklarını ileri süre • 
rek Alman mektepleri aleyhinde tat 
bir istida vererek mezkur mıntakada 
ikamet eden 60 bin Almanın almanca 
ra kadar mevcut 80 ilk Alman mekte 
binden 58 inin cebren kapatıldığı iliı 
ve edilmektedir. 

FRANSA 
Lebru~·iin Nutku 

~111t hı arak katillerin vücutlerini 
ı11 t. ~-takla delik de~ik ~tmi Jer

bı.ı~~)a:~ları çok ağır olan katille
ll ~)'et ::1ndan Umit yoktur. Ciim-

ll;tllt Uddeiumumiliği nkaye 
tışt\n. 

Nevyork, 18 ( A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesinin bildirdiğine göre 
1939 senesinin bü.yii.k deni:ı: manev
raları yazın yapılacaktır. 155 gemi
nin iştirak edeceği bu manevralar 
ağlebi ihtimal Asor adalarına da te~ 
Tnil edilecektir. 

HARBiN ŞEREFSIZLIGI 

Paris, 18 (Hususi) - Ciimhurrei
si M. Lebrun bugün söylediği nu -
tvkta umumi vaziyetten bahsetmiş 
ve Fransa amelesinin milli istihsali 
artırmak için mesai saatlerinin uza
tılması lıizım geldiğini söylemi§ ve 
"Hiç bir Fransız bu anın vehametini 
takdir etmiyecek vaziyette değil -
dir.,, demiştir. MARS: Ben döğüş ilahıyım. amma katliamlar ilahı değil! 
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Yalan Makinesi! 
Yazan: B. FELEK 

İnsanların icat ettikleri şeyler a· 
rasında et makinesi, dikiş makinesi, 
harman makinesi, yazı makinesi, fct
tot"raf makinesi gibi faydalıları çok
tur. Medeniyetin kıymetli meyvala
n olan bu makinelerden istifade et
tikçe mucitlerini hayırla anmak me
deni insanların boynunun borcudur. 
Lakin bütün bu makineler içinde 
hepsini faydalıdır, diyemeyiz. Mese
li şu Fransada kafa kesen (Giyotin) 
ismindeki bıçağı icat eden için "en 
büyük insaniyetperverdir,, derler. 
Ne diyeyim. Mübarek adam başka 
şekilde insaniyetperverlik edemedin 
~i? 

Bunun gibi elektrik sandalyesini 
icat eden de bir mucittir. Buna da ne 
diyebiliriz? 

Adam öldürecek yere, mesela ka
nn ağrısını geçirecek bir iskemle 
keşfetseydi ya! 
Diyeceğim şu ki bütün icatlar fay

dalı olmaktan uzak şeylerdir. Son 
günlerde bu gibi icatlardan birinin 
tafsilatını gazetelerde okudum. 

Bu yeni icatla bir adamın yalan 
söyleyip söylemediği ''e hissiyatım 
saklayıp saklamadığı anlnşılıyor
mu,. 

Vaktiyle hikaye yazanlar kan"lıa

larında ta5avvur ettikleri (dü~ünce
yi bulan makine) demek ki az çok 
bir farkla hakikat haline geldi. 

E canım! Herşey bitti de şimdi ya. 
lan keşfetmek mi kaldı? 

İnsanlann elinde kala kala bir ya. 
lan kaldı. Bunu da bu makineye har
cadılar mı ne olacak halimiz? 

Burada size yalanın methiyesini 
yazacak delilim amma hayatımızın 
hangi safhasında yalandan müstağni 
kalabiliriz? Hele bu makine, ufak 
kıtada yapılır da hepimizin eline bi
rer tane düşerse ne rahatımız kalır 

' ne huzurumuz. En iyi arkadnşlan-
mızla, en yakın akrabamızla aramız 
açılır, ve nihayet çirkinliğinden ötU
rU kuyuya saklanmış olan hakikat 
hergün göz önilnde dolaşmıya, ve 
hayatın aşk gibi, sanat gibi, cdebi~at 
gibi zevklerine kadar her tarlil ze\'ki 
bozmıya başlar. 

Bundan da zararlı, kötü §ey olur 
mu? 

Müthiş Bilanço! 
--0---

Harp Bashyah 
Cinde Japon 

Zayiah 410,000 
Seferber Kuvvet: 1,675,000 
Harp Masrafı: 5,300 Milyon 

Hankov, 18 (A.A.) - Çin askeri 
makamatı tarafından yapılan istatis 
tiklere göre muhasamatın bidayetin 
denberi Japonların askere aldığı kuv 
vet, yaptığı masraf ve uğradığı zayi 
at şudur: 

Çinde harbeden Japon kuvvetleri: 
600.000 seferber edilen kuvvet: 1 mil 
yon 675,000 zayiat: 410.000 - bu -
nun 100 bini maktul - harp mas -
rafı: 5 milyar 300 milyon, batan 
harp gemisi 35, tahrip edilen tayya
re 629, istihsal tenakusu yüzde 22. 
Japonynnın Çinde uğradığı ckono -
mik zarar 500.000 yendir. 

Hankoıı bombalandı 
Şanghay, 18 (A.A. ) - Iyi bir mem 

badan alınan haberlere göre, bu sa
bah bir Japon tayyaresi Hainan ada
sının limanı olan Hoihovu bombar
dıman etmiştir. Bu esnada iki Japon 
harp gemisi körfezde bulunnyordu. 
Hasar chemmiyetsizdir . 

Ugaki'nin beyanatı 
Tokyo, 18 (A.A.) - D ün, general 

Ugaki tarafından Hainan adası hak
kında yapılan beyanatın resmi met
ni iyi haber alan Tokyonun ecnebi 
mahfillerinde büyük b ir alak a uyan 
dırmıştır. 

lyi haber alan mahfiller bu met -
nin Japonyanın ilerisi için H ainan 
hakkında hiçbir pren.c;ip beyanname
siyle bağlanmak istemediği, ayni za
manda 1937 tarihli Fransız - J apon 
muahedesiyle giriştiği taahhiıtlcrin 
l:rainan'a taalluku olmadığı kanaa • 
tinde bulunduğu manasını tazam -
mun ettiğini beyan etmektedirler 
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POLiSTE ı 

.M.ahkerrıelercle 

Beyoğlunda, İmren manifatura ma- Haklın Bay Osman Nuri şahide 
ğazasında çalındiğı iddia edilen bir sordu: 
çanta davası Beyoğlu birinci sulh ce - İlk tahkikat evrakındaki ifade
za mahkemesinde sona erdi. Bir nizde, ablanızın çantasını kaybctmc-

•müddet evvel, Mebuse isminde bir sine imkan bulunmadığını, çok dik
bayan, kardeşi Meliha ile İmren ma katli bir insan olduğunu söylüyor
ğazasına dantel alınıya gidiyor; ku- sunuz. Şimdi ise, belki düşürmü:} -
maşlara bakıyorlar.. İşleri bitip te tür, belki de başka bir yerd~ bırak
mağazadan çıkacaklan vakit, Mebu- mıştır, diyorsunuz. Hangisine inana
se çantasını tezgfıhın üzerinde bula- lım?. 

mıyor. Mağazayı arayıp tanyorlar.. Bu suale, Bayan Meliha asabileş-
..r,, t k ti: -Y"n a yo .. 

Bayan Mebuse mahkemeye müra 

caat ediyor. Çantasının ve içindeki 

50 lirasının bulunarak kendisine tes 

limini istiyor • Mahkemede maznun 
olarak dinlenen tezgfıhtar Manol çan 
tayı görmediğini, beliti Bayanın baş 
ka bir yerde bıraktığını ve yahut ta 
sokakta çaldırmış olduğunu söyle • 
di. 

Şahit olarak dinlen~n davacının 
kardeşi Meliha da dedi ki: 

- Aman efendim, bu kadar ehem 
miyetsiz, 50 lira bir para için yalan 
söyliyecek değiliin ya .. Dedi. 

- Ehemmiyetsiz dediğiniz dava 
maznunu 6 ay hapse mahkum ede
bilir .. 

- Mahkemede verdiğim ifade doğ 
rudur. Davacı ablam, diye, şu çocu
ğun giinahma girmek ic;temem .. 

Manolun bu suçu işlediğine dair 
bir delil mevcut bulunmadığından 

hakim, genç tezgahtarı beraet ettir
- Ablamın çantasını nerede bırak di. 

tığını bilmiyorum. Biz daha evvel Manol, hakime teşekkür etti. Koşa 
Kalivrusi mağazasına uğradık. Belki koşa mahkeme salonundan çıktı. Ko 
orada kalmıştır. Ve yahut ta sokakta \ridorda kendisini bckliycn annesinin 
çaldırmıştır. kolları arasına atıldı. 

HIRSIZLIK: 

15 Yaşındaki 
Çocuk Evden 
Eşya Çalmış 

YARALAMA: 

Karıs nın 
Kulağını 
Kesen Koca 

Asliye birinci çeza mahkemesi dün Meşhut suçlar müddciumıımiliği, 
on beş yaşında bir hırsızlık suçlusu- dün karışık bir karı koca davasını tel 
nun muhakemesini neticelendırdi. İki kik etti. Davacı Nigar isminde bir ktt 
jandarma mahkemeye ayakları çıp- dındr. Su_çlusu da Ali isminde bir iş
lak, sırtında, vücudünün bir kısmı- çidir. Nigar kocasndan şöyle şikayet 
nı örten bir caket bulunan, ateşin ba etti: 
kışlı bir çocuk getirdi. Bakımsız ol- - Ben bu adamla tam yedi sene
masına rağmen, çocuğun gözlerinden denbcri evliyim. Bir de çocuğumuı: 

zeka fışkırıyordu. Adı Hüsnü idi. var. Fakat bu yedi senc1L1' her saat 
Bir gün, Edirnekapıda bir eve gir- beniin için bir cehennem azabı oldu. 

miş, eşya çalınış, Yako isminde bi- Evlendiğimizin üçüncü ayında Ali 
risine satmıştır. Yako da yanında suç benim dudağımı kesti, geçenlerde ku
ortnğı olarak bulunuyordu. Reis ha- lağımı kopardı. Dün akşam da sura
zırlannn kararı kendisine okudu. tımı ve ensemi kesmek için beni kuzu 

Hüsnünün suçu sabit oluyor ve altı gibi yere yatırd~ Ayaklarile elleri
ay hapis cezasına mahkum ediliyor- mc ayaklanma bastı. Kurbanlık ko
du. Yalnız suçu işlediği zaman on be yun gibi kalınca, bütün kuvvetimi se 
şini bitirip on sekizini bitirmediği sime vererek haykırdım. Komşular 
için cezası 3 aya indiriliyordu. Hüs- geldllcr,beni bıçak altından kurtardı 
nünün eski bir mahkumiyeti daha lar. Elaleme karşı fena görünmemek 
vardı. Bu suçu 15 yaşından evvel iş- için, Alinin şimdiye kadar her yap -
}ediği için mahkeme bunu sabıka sa tığını bir zehir gibi, yudum yudum 
yarak cezasını artırmadı. Kendisine içtim. Fakat artık tahammülüm ke.1-
emniyeti umumiye nezareti altında tu madı. Kendisini adalete veriyorum. 
tulmak cezası da vermedi. Cezasını görsün, ben de bir lokma 

Yalnız Hüsnü 1500 kuruş mahkeme bir hırka diyeyim, başımın çaresine 
masrafı ödiyecektir. Arkadaşı Yako- bakayım, diyordu. 
nun hırsızlık malı satın ald 1ğı sabit Meşhut suçlar müddeiumumisi Or
olamadığı için hakkında beraet ka - han iddianamesini hazırladıktan son 
rar verilmiştir. Suçlunun mevkuf kal r~ suçluyu Sultanahmet sulh iiçün
dığı müddet cezasına yetişiyordu. ~- c~za mahkemesine verdi. Hflkim 
Reis kendisinin derhal serbest bıra- _nmıl ~orgusunu yaptı. Dosyayı tet 
L 1 k d" kık ettı. Suçu ceza kanununun 478 Al masına arar ver ı. · . dd . 

.. .. t ıncı ma esme uygun ve kend"ı · Husnu karardan sonra heyete e- ı . . . . . . vazı-
kk .. tt• . I fesı, salahıyetı harıcınde görerek dos 

§C ur e ı ve. ··ad · ·ı· 
Alı h .. .. 1 . B H" yayı mu eıumumı ığe iade etti - a omur er versın ay a- · 

• Kadın Köıesl 

..-c L~ .... r.A ...... :- .'"' ... a .ı .. - ... -""- .... ~••••• .,......... rı 

atı 18, t~tanbul ve !zmirde 15 buçuk 
kuruştur. 

Diğer yerlerde uzami satı~ fintları 
İstanbul ve İzmirde çift tenekenin rlc 
po !iatı olan 521.75 kuruşa nakliye 
ve mahalli resimlerle satıcı komis -
yonu ve bayi karı ilave edilerek ta 
yin ve teSbit olunacaktır. 

Baıından Yaralandı Listede muhtelif mıntakalnra sevk 
Ortaköyde Cami rıhtımına bağlı edilecek benzinin o mıntakanın ben· 

Bayram kaptanın motöründc oynı- zin almakta olduğu merkezler gözö
yan çocuklardan 9 yaşlarında Safa, nüne alınmak suretile nakliye mas -
makinist Ali tarafından atılan kanca rafları hesap edilmiştir. 
ile baŞlndan yaralanmıştır. 

Kolundan Yaralandı ÇekirCJe Mücadelesi 
Silivri, Çatalca ve Yalova kaza

larında çekirge üremiş, mücadeleye 
başlanmıştır. 

Vilayetler Umumi 
idareleri Kanunu 

Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)-
Viliıyetler idarei umumiyesi kanu
nunun muaddel 84 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun la
yihası cncümenlcrdeki müzakeresi 
bitirilerek meclis ruznamesine alın
mıştır. Bu layihaya göre; varidatı a
zaltıcı ve çoğaltıcı sebepler bulunma 
dıkçn vilayet gelirleri, geçen mali yı 
lın miktarlarına göre hesaplanarak 
biidceye konur. 

Gelirin arttı~ vesikalarla anlnşı-
• - • --.._, ,...at.ıı.A.a."-"".a.t.ı""'\J l\.Ol.IU.&. V 

lunursa, faz ası nazar,ı dikkate alı-

nır. Tevsik edilmemiş olan fazlaların 
haricinde kalan tertipler, merkezde 
müteşekkil müstakil tetkik komis
yonu kararile tevzin olunur. 

NOVOTNİ 
BAHÇE, J.OKANTA 

ve birahanesinde 

sevimli okuyucu 

KATO LESZAY 
ve Opera tenoru 

Bakeas ve muganni Yunka 

Radyo 

Ankara Radyosu 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 

Snnt: 12.30 Karışık pll'ık neşriyatı. 1s;. 

Pll'ık: Türk musikisi ve hnlk şarkıları. ıs. 
Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRIVATI: ~ 

Saat: 18.30 Karışık pll'ık neşriyııh. ~ı' 
Çocuklara masal (Masal Dede). ıo.ır; ıc-1 
musikisi ve halk şarkılan (Makl:ıule CB ıı'* 
ve arkadaşları. 20 Saat ayarı ve araı>r.11 ııf1 
riyııt 20.15 Tilrk musikisi ve halk ş::ırlC1 1 

(Saltihattln ve arkadaşları). 21 EdcM 1'~ 
mn (Behçet Keml'ıl Çağlar). 21.15 ~t z.l' 
~lon orkestrası: 22 Ajans hııbcrlerı 2 
Yarınki program ve istiklAI marşı. 

* SENFONİLER: 

21 Uıypzig: Senfonik heyet,. nlto tcııo' 
UAFIF KONSERLER: 

7.10: Berlin kısn dalgası: Hafif_ pıı; 
~o.nscri _<~.15:_~,~~~ .. ı::4~-~.:r.~n 19_,~ 
gosı: Hnii! musıKı \14.15: uevamıı• l)t!l'f 
BükrCJ: Prcdc~ orkestram (H.30" ı.-ı 
mı). 16.15 Berlin kısa dalgası: F:ı~gs: 
musiki serisi. 17.30 Berlin kısa dıı 

8 
pe. 

Askeri bando. 17.45: Neşeli konser.~ {il 
te: Çığan orkestrası. 18.50 Osrava:d9ıgr orkestra konseri. 18.50 Bertin Jcısn ıtı1'' 

Neşeli akşam musikisi. 10 Prag: ı,clı J<ol" 
slklsi. 19.17 Prag: Karışık progrıırrı &~ 
seri. 20.10 Uıypzig: Şarkı BandO~ıd 
Ba151nyka, ksilofon, piyıın_o. 20.:ıo I< ııı 
Orkestra konseri. 21.10 Brüno: Hal 2' ı' 
sikisl. 21.10 Bilkreş: Akşam konseri·. ~ 
Bilkreş: Plak konseri. 23.15 BükrcS· y.<!' 
la gece konseri. 23.30 Ldyp:ı:.ig: Pli1' 
seri, gece musikisi 23.35 Prag: 

OPERALAR, OPERETLER: 6' 
19 Varşova: Franz Lchnrin, ı,.and 

Lacchelens opcreU. 

ODA MUSİKiSİ ...-" 
rnusP'~. 

11 Berlin kısa dalgası: Oda ~ 
konseri. 19 BraUsliiva: Triyo ın 

Üsküdarda Sultantepede Servi
lik sokağında 35 numaralı evde otu
ran Ankara Sigorta Şirketi memur
larından Şevki, Üsküdarda Tunusba 
ğı caddesinden geçerken ayağı taşa 

takılarak düşmüş ve sol kolundan ya 
ralanmıştır. 

.......................................... llllllıııııı.., RESİTALLER: ~ 
., 9.l!l Berlin kısa dalgası: Mozıırtetııı' 

* Şehremininde Uzun Yusuf ma
hallesinde oturan Mehmedin 12 ya
şındaki oğlu Hilmi ağaçtan düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. * Beşiktaşta Pazar yerinde pazar 
cı Şaban ile Ahmet kavga etmişler, 
Ahmet Şabanı başından yaralamış-

TEPE BAŞ 1 BAHÇE S I• 
1 

Haydnln eserlerinden konser. ~;t]P1' 
kısa dalgası: Piyano, keman tl,t!' 

sonB 18 Varşova: Viyolonsel, piyano l'v-r· 
Bugün bütün yeni varyete programile 

BUYUK MATİNE 

1 Şaşılacak şey; 
kullaııaıılana b er 

19.30 Peşte: Piyano refakatne şıır ~ 
20 BUkreş: Soprnn tarafından şıır 
20.05 Varşova: Koro hnvaııırı. 

DANS MUSİKİSİ: 

23: Peşte. 23.15 Varşovn. 

kim, artık bu son oldu. İslahı hal et
tim. İş bulursam çalışacağım, bir da
ha huzurunuza gelmiyeceğim, dedi 

On Be' LiraY' 

bırakıp sigara içmek için dışarı çıkı 
yorlar. Film bittikten sonra, kızlar 
dan ayrılıyorlar. Fakat, Abdullah 15 

Kim Almış? 
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Gündelik Gazete 
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
feyde temiz. dllrUst, aamlmt olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

Biz, Suratı 
ABONE BEDELİ 

Tilrkiye 
1400 Kr, 1 Sene 

750 Kr, 6 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 Kr, 

400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

l\lllleUerarnsı posta ittihadına dahil ol
mıyan memlekcUer için 30, 18, 9, 3,5 lira 

Asık bir 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değl.$-

1~~~~::~::~~ Millet miyiz 
De9iıen Orman Kanunu 

Yazan: Feyzi ERKiN 

Çok kısa bir zaman içinde mahzu- rıı 
ru görtilüp tadiline lüzum görülen 1 

yeni orman kanunu hakikaten yur-
dun en belli başlı ihtiyaç maddelerin 
den birine cevap \'erecektir. 

Her gün büyüyen sanayi işlerimi
zin lüzum gösterdiği ağacı temin ça 
resini bulmak yerinde bir i"?tir. 

Kamutayda konuşulan projenin i-
jnh esaslarına göre ihtiyacm: İnşaat 
kerestesi, kutu kerestesi, sandık ke-

1 restesi, maden direği ve travers ol· 
ı duğu anlaşılıyor. Bu ihtiyacın ucıt7. 

ltemini kasdile tarife bedeli iizerin-
den bu işleri yapanlara orman verile 
rek maliyet fiyatına bir şey zam ile 

t satılması teklif ediliyor. 
Mühim ihtiyaçtan maden 

ile travers işleri esasen bu 
yapılmaktadır. 

direği 

şekilde 

Nafıaya veya kömür şirketlerine 
gösterilen ormanlar tarife hedeli Ü· 

zerinden müteahhitlere verilerek mu 
ayyen yerlerde teslim alınmaktadır. 

Zonguldakta bir metre mikabı di
rek 6-7 liradır. Bir metre mikabı nn. 
mul travers istasyon teslimi bu sene 
ler vasati 12,5-22 liradır. 

Kereste ihtiyacını temin ise arz ,.e 
talep meselesidir ki, bunda mühim 
rolü orman satışları oynar. Fiyatlan 
tesbit ve kontrol etmek yurdumuz 
ormancılığı için güç olduğu gibi se
nede 12 ayda çalışmak mümkün de -
~1.u-

Her işte olduğu gibi memleketimiz 
de halen (1) orman amelesi diye bir 

YAZAN: 

U•• ç yıl oldu mu bilmem./ 
Amma herhalde ikinci 

yıl ya dolmuştur, ya dolmak ü-

zeredir. 
Bir ıabah, sokağa erken çık

mıştım. Evlerin, apartımanla
rın, tramvayların camlarında 
ılık ve ışığı tatlı bir güneş ya

kamozlanıyor. 
Hava temiz. 
Güzel ve vaitleri bol bir gün 

başlıyor. 
- Biraz yürüyeyim ... demiştim. 
Ve, işleri başına yollanan f stan

bulluları süze süze bir hayli yürü
müştüm. Dükkanların kepenkle
rini kaldıran bakkallara, kasapla· 
ra, zerzevatçılara, manavlar!\ bak
mıştım. Çoğunun yüzünde bir aksi
lik, kiminde bir halsizlik ve kü -
çük bir kısmında da dehşet saçan 
şirret bir huysuzluk vardı. 

Bir tütüncüden sigara, hir baş
kasından gazete almıştım. 

İikisinin de suratlarından düşen 
hin nıırrıı oldui:!'unu sezmistim. Ya
nımdan geçen mekteplilere, önüm-
de yürüyen muallimelere,işçi kız-

lara, suratlarından sıhhat fışkıran 
delikanlılara, otobüsleri, tramvay
ları, tünel arabalarını dolduranlara 
ve iki yanına yanaşan vapurlar
dan Köprüye fırlıyalara bakmış
tıın. Çoğunda kaşlar çatık. 

G ülen yok, kara kalabalıkta 

neşeli bir çehreye rastlamak 
hakikaten büyük talih. 

- Ne oluyoruz? diye söylen -
miştim. Ne abus bir görünüşiimüz 
var! Biz bumuyuz? İstnnbulun va
sati maskesi bu mu? İstanbullu 
denince hatıra gelen insan. bu a
sık suratlı, bu hiddetli ve sert ba
kışlı tip midir? Hayır! Biz asla böy 
le değiliz. Sıcak kanlıyız, gi.iler 
yüzlü, tatlı sözlüyüz. Neşeli insan
larız. 

Bu sırada bir berber diikkı\nınm 
önündeki ayna, tam yerinde bir te
sadüfle, bana kendimi göstermiş
ti. Meğer benim suratımdan ciüşen 
de bln parça oluyormuş, ben far
kında değilmişim. 

, O zaman karikatüristimize hak
sız vere hiddetlenmis nl~ue11mu 
hatırlamı tıın. Bu arkad:ıs hPni ... -
gtslneaave etmişti. Yaptığı eser-

5 

M\))!ltita 
inkılabın Kadını f l (ı · '3 g> 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Kanatlarını çırpan bir kuş gibi, 

tayyare, Türk topraklarını &eçiyor, 
sınırları aşıyor, kah sisle çarpışarak, 
kah hava dalgalarına göğüs gererek 
dost memleketlerin, merak, takdir, 
ve hayretle beklediti tayyare mey
danlarına giriyor. 

Bu tayyarenin pilotu Sabiha Gök-

çendir. 
Kendisini bekliyenlerde bu hayret, 

merak, ve takdiri uyandıran, inkı
IBbın yarattığı kadındır. Sabiha Gök 
çcn, mazinin ayağa ilmik çalan ta
assubunu, ananelerini, geriliklerini 
yenen, bir devirden bir devire geçen 
inkılabın, hakiki bir nıisali, canlı bir 
propagandasıdır. 

9 
Kadını köle sayan, kadının kabili-

Nefe, milli terbiyemizin o kadar mebzul bir madenidir ki, 
onu bulmak için uzun aondajlara ihtiy.aç yoktur 

yetlerini kökünden inkar eden, ka· 
dının yalnız etine buduna, gözüne 
kaşına kıymet veren, analığını, ana· 
lığının haklarını çiğniyen, ebedi esir 
telakkisiyle kadını istismar eden bir 
devirden geliyoruz. Kafes '\'e peçe bu 
dc\'İrlerin sembolüdür. 

ler arasında bir karikatür de vaı-
dı ki, altına da benim adım yazıl

mıştı: 

Çatık kaşlı, şirret, cellat kılıklı 

bir adam. 
Hemen artistin yakasına sarıl-

mıştım: 

- Bu ben miyim? Asla. Yırt al-
tındaki kağıdı şunun! 

Hiç unutmam. Pek ciddi olanı.k 
hiddetime rağmen, o, istifini boz -
mamış: 

- Tabii sensin ayol.. demişti. Bu 
na karikatür demek bile fazla. se
nin fotoğrafın demek daha doğru 
olur. 

Evet, karikatürist dostum haklı 
idi. Bir orta çağ celladından fark
sızdım. 

Bunun üzerine kaleme sarılıp u
zun bir makale yazmış ve şu tav
siyede bulunmuştum: 

"Vatandaşlar ! Suratlanmzı a
yar ediniz!,, 

* 
D ün, yine çok erkenden so-

kağa çıktım. Yine o ılık ve 
ışığı tatlı güneş. Yine temiz hava. 
.-.r_ .-aıneıı 001 b1r gun Daşııyor. 

Yine yürüdüm. Ne garip! Bu se-

fer eskisile taban tabana zıt bir !s
tanbulla karşılaştım: Dükkanlarını 
açan esnaf güler yüzlüydü. 

Mektepliler şakalaşıyorlardı. Tü 
tüncülerde en ufak bir aksilik yok
tu. Kara kalabalık, bir neı:c selı gi
bi Köprüden akıyor, vapurlara do
luyor, vapurlardan boşanıyordu. 

Üç yıl önceki İstanbul ile bu
günkü İstanbul arasındaki bu tezat 
beni düşündürdü: 

Acaba bu istihale neden? Bu 
neşe, her halde benim "vatandaşlar, 
suratlarınızı ayar ediniz., deme
min yarattığı bir mucize değil. 
Şu n~ticeye vardım: 
Biz, neşemizi ve kahkahamızı 

çok uzun süren felaketler sonun
da kaybettik. Felaketler, kahkaha
mızı silmekle kalmadılar, bize du
yurdukları acıyı suratıar1ml7.a sa
dece sıvamakla iktifa etmediler, al
çıladılar, betonlaştırdılnr. Neşe· 

mizin bütün kaynaklarını kuruttu
lar. Elem ve keder suratlarımızın 
nasırı oldu. Böyle bir nasırı, bir 
iki yıllık refah kazıyabilir mi? Böy 
le nasırlı bir surat, üç, be;l dakika
z,~ mn:mnn gıtıJklaması ne bir kah-
kahanın kıvrak çizgılerine ahşabi

lir mi? 

İçinde ya)8dığımız devir, kadına 
tabiatin, cemiyetin, insanlığın ver
diği hakları tanıyan devirdir. Sabi· 
ha Gökçen, bu inkılap devrinin ya
rattığı kadındır. Her mesleğe giren, 
her meslekte kabiliyetini ispat eden 
diinya kadınlarının yanında, Türk 
kadını da her mesleğe girmek, ve 
her meslekte kabiliyet göstermek 
şartıyle, terakki ve tekamülde cin
sinin değil, cins farkı olmaksızın 

insanın, cemiyetin verdiği inkişaf 
imkanları dahilinde tekamül ettiğini 
ispat etmiştir. 

Bu itibarla Sabiha Gökçen, ve in
kılabın yarattığı kadın, göklerin bir 
mesafesinden diğer bir mesafesine 
değil, bir devirden bir devre geçen, 
geri bir C'emiyet hudutlarını, inkı
liiptan aldığı hız ve kuvvetle aşan 

bir tayyarenin pilotudur. 

lZMlRDE: 

Bir Köylü Kazaya 
Uğradı 

sınıf yoktur. Köylü çiftten arta ka- --1 --=ı 
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Mağdur insan rolüne çıkmış bir 
aktör, suratına makyajçı tarafın
dan kremle sıvanan sahte elemi, 
vazelinle silerken bile cehennem 
azabı çekerken, yakın tarihin en 
müzmin gadrine uğramış olan ne
siller suratlarını elbette kolay ko
lay değiştircmezlerdi. Zaten surat
larımız öyle nasırlanmasalar ve o 
şekillere girmeselerdi nesillerimiz 

İzmir, (TAN) - Değirmendereye 
bağlı Gümüldür köyünde bir kaza 
olmuştur. Ahmet oğlu Dalgan ismin
de bir köylü Dere boğazında Sarıka
ya mevkiinde dinamitle balık avla
mak istemiş, dinamit vaktinden evvel 
patladığından ağır surette yaralan
mıştır. Hayatı tehlikededir. 

lu o sene çok para kazanını2 ıse naz- 1 . (p ~ {6 ~ lİ\{ 1.!:9 ~ ~ (p ~ {6 c=.ı lİ\{ ~ 1 
la mahsul fena ise işe canl:ı gelir. ~~-~~iiiiiiiiiii!!!~~~~~• • • 4 -
Geleceği yer do mahduttur. lşlemni 

Yen orman zaten onun zor gittiği yer 1. Ay il dan ~··ıç·ın 
dir. Hayvanı kışın açıkta kalmaz. Ya ·~ 
zın da hayvan yiyeceğini gOtiiremi-

Yeccği yere gitmez. Her köyün azami B 1 k ı I m az ? 
gideceği yer vardır. Netice olarak i-
§İn vüsati mahduttur. Buna güııe!ile 
sertleşen orman yolu ile sene i~inde 
köylünün işinden artan günleri de 
hesaba katmak lazımdır. 

Kereste maliyetini hesap edip snt· 
hrmak mümkün değildir. Ağacın ye 
:rinde hiçbir kıymeti yoktur. Ağaç de 
lniryoluna, şöseye, ~ahile kadar ge
lirse kıymetlenir. Değil birkaç or • 
lnanın bir ormandaki muhtelif ağ'a~ 
ların mesafelerine göre maliyetleri 
başka başkadır. Bu suretle maliyet 
tesbit edildiği takdirde ayrı ayrı ma· 
liyetleri olan mallar nasıl sahlacak 
tır. Hepsine bir fiyat konursa yakın 
Olanı alan uzaktan alana rekabet ya 
Jaacaktır. 

Ru yüzden layihanın merkezi sık
leti olan bu madde aksayacaktır. 

Ağacın her aksamını taşıtmak ta 
~iirnkiin değildir. Kömürlük, odun • 
llk, direklik aksamını şehre getir -
~ek için yapılacak maliyet hesabım 

tlgUnkU kömür - odun piyasa!'>ilc ya
:•trnak k11bil değildir. Sahile ka • 
l llr gelen fabrika artığı tahta par~n
t•ını fstanbula yelkenli kayıkla bi-
~ getirmek idare etmezken yurdun 
~.setin bir dağından odun tasımak 
~ hsaden miimkün değildir. Cunun 
ıı'"arını keresteye yüklemek onn p:ı
ı:1~ndınr. Uçlarından direk yapmak 

lrtıkiin haricindedir. 
«l t asen asgari fiyatını bulan m:ı-
en d' ğ" • d ~ ·ı t\\' ıre ının daha ucuza eg1 te -

tu'ni Ve tedariki meselesi vardır. Bil 
>t,.: lnesele: Sabit fiyat ve nakliye 
~e ~lesi olduğuna göre ormandan 
'lt~~ste imalat ve nakliyatını miite -
tıtı •tlere verip muayyen yerlerde sa 
titıdalrrıak ve vasati alım bedeli üze-

1' en bir teşekküle sattırınakhr. 
~~ teşekküliin adı devlet orman 

asıdır. Nakliye meselesinin ru-

M ehtap ne gOzel! Evvelki gec" a)'ın 
doOuıuna baktım da hani hıç la-

tldadım olmadıijı halde talr olaca!iım gel 
dl. Galiba latldataız pir olanların çoiiu 
benim gibi böyle tabiatın ıllrl:ırinı gö -
re göre bu iti zorlamıı olanlardır. 

KDçUk Çamlıcanın eteölndıın evveli 
bir kırmızı papuç ucu gibi g!Srilnen (tef-

blh pek iyi olmadı amma, na çare, zorakı 
ıalrllk bu kadar olur!) ay kendlnı yama· 
cın maskesinden kurtardıktan ııonr~ bir 
altın tepsi gibi glSründU. 

Senenin on iki ayında bu mUbare~ ayı 
gördüOUmUz halde hSlii hoıumuza gıt· 
meılnln aebeplerlnl araıtırdım. İnsan en 
sevdiği ıeyl OstOıte yese bıkar, en hoş • 
landıfjı adamla mutta111 görüpe bezer de 
biz neden aydan bıkmayız? diye kendi 
kendime muhakeme ettim. VardıljıM ne· 
tice ıudur: 

Ay kurnaz bir yıldızdır. Her gün tepe. 
mlzde dolapn ve yazın bUsbUtUn tlkSye 
tlmlzl mucip olan, hattı görmemek için 
bize kara gözlUkler taktıran güneften 
muhakkak çok daha kurnaz bir yıldız • 

dır. 

Sıra1ına göre güneıten hepimiz tlkS. 
yet ederiz. Hatta gUneıln hayata yaptı{!ı 
lylllklere ve sıhhatimiz ı.iz~~lndel'.I lıa • 
yırlı teslrlerlne raOmen dol<torlar nıut. 

bsıl bizi bu ateıll yıldızın tehlikelerine 
karıı ikaz ederler. Halbukl aydan şikl-
yet edeni glSrdünOz mü? Yoktur. Zira t>u 
gOzel yıldız, tıpkı kurnaz insanla,. gibi
dir. Görüneceiil glzleneceğl zamanı bitir, 
hele bize yalnız bir tarafını glSste"işl ne 
kadar mlnalıdır. Biz ayın öbOr yüzünde 
ne var bilmeyiz. Ayda birkaç giln hiç g;) 

hu ise devlet demiryoilaril~dun ı 
her tarafına ağacı ayni fiyatla taşı-

mak cihetini temindir. Bu sm·ctle 

kereste fiyatı yurdun her tarafında 
sabit kalacaktır. 

(1) Tahtacı diye anılan daimi ormnn 
amelesi, lsk~ncdllmlş ve artık bu sınıf or
man amelesi :faaliyetten kalmı,ıtr. 

rünmez. Birkaç gün zarif, lncs ve naı:h 
bir hllll olarak g5rünür. Biraz daha ge. 
tııttkten sonra bir portakal dlllml haline 
gellr. Güneşin bıraktığı alaca ııığı sanki 
bozmamak için hafif bir aydınlık verlr 
ve çok kalmadan, bizi fazla rahatsız et· 
meden bir saygılı mlııaflr gibi bizc.leıı ev 

vel çeklllr gider. 
On btlne dofjru artık onu ola'1ca gO· 

zellliille g!lrmeyl llzlemtı bulunuruz. Çı • 
kar. Denizi gümOıe boyar. GUneıln her 
yere nilfuz eden ııaygıaız, sıcak ve ~:uru 
tucu ate9lne mukabil serin, ıeyyal ve ra. 
kik bir nur tOllle bizi bOrür. 

Uzatmıyalım gitgide kendlnrlen bıkıl· 
mıya başlandıijını hissedince .,erl<es ell 

nl ayaöını çektikten sonra çıkar ve daha 
fazla gl5ze görOnmemek için gün ıloiidu· 
iiu zaman gökten geçer gider. 9evl!mek 
latiyenlere ne güzel bir numune. Hayatta 
ayın on dördüne gelmlt olanlar. hllll h~ 
llnde oldukları devirden bedir teklmü. 
IUne kadar olan seyri nasıl takip ettller 
ıe yeni bir hllll tahassürlle aranmak 
için bedirden sonraki kOçUlme devrini 
de aydan mefketmelidir. 

* A zaplar sıraya dlzllae nası- acı!.ı ön 

aafta yer alır. Hani karın a(lrıaı 

derler amma zavallının adı çıkmıı:~ır. Na 
sır ona nazaran katmer katmer daha e· 
timdir. 

Berber dükkSnındayız. Telltll bir adam 
geldi. Kan ter içinde. YUzünden pek :revk 
il ve rahat halde olmadıfjını okumak için 
çok zeki olmıya IOzum yok. 

Geldi ve bir iskemleye çiSktükten son
ra yUkıekçe bir nota ile seslendı: 

- Naeır kesen madam nerede? 
Dilkkln aahlbl birdenbire kavrıyı • 

madı: 

- Ha11r ke9en Madam mı dedlnld 
Adam afay edlldlOlnl sandı galiba. 

Muztarlp yüzUne biraz da hlddet ifa· 
desi karııtırdı. 

- Canım yanıyor azizim. Nasır keaen 
bir kadın varmıı sizde, onu istiyorum. 

Berber dUkklnının sahibi anladı. 
- Hal Pedl •••• 
- Evet pedağojl mi nedir? Adını u-

nuttum belSnın. 

Ve ben bıraktım çıktım. Sonra n'! yap. 
tılar bitmem. Yalnız çıkarken dll<kat et. 
tim. Kalın ve altı pençe görmllf siyah vl 
deli kunduraları vardı. 

* U zun sürer doldurması. 

Bu ıözD yaprak dolmuı lıtedl· 

ölnlz bir aıçı ıöylemlı deiilldlr. Yakııı. 
tarımdan mevki sahibi bir zat Ankara -
dan ekıprese biniyor. Elinde tren bileti 
var. Eksprea fark blletl yok. Bunu eııkl 

den trenlerde satarlarken sonradan bu 
kolaytıCjı klmbllir hangi müllhııza ile kal 
dırmııtar. 

Kondüktör; bu yolcuya ya ekspres far 
kını ceza olarak üç misli ödemcıılnl, ya
hut trenden inmesini lıtlyor. 

Hareket istasyonundan dört kilometre 
sonra gelen ilk istasyonda yolcu iniyor. 
Trenin kalacağı yedi dakika zarfında 

ekspres farkını al11eağından emind ir. Kl
şeye mOracaat ediyor. 

Memur, hüsnOnlyet sahibi bir adam . 
Yolcuya ıu cevabı veriyor: 

- Bu farkı buradan almaaanı.ı: iyi e· 
derıinlz. 

- Neden? 
- ÇünkO bunun lcln uzun uzadı bir 

klöıt yazmak lbım. Uzun ıürer doldur• 
maıı. 

Ve bu mOnakaıa devam ederken eks
pres bu yolcuyu ve tablT ıra istasyon nıe 
murunu kartı kar9ıya bırakıp ;•diyor. 

Yolcu ile görü9tük: 
Ekııpresten sonraki idi trene hlndlğl 

için ekııpreı farkını kazandıOını fakat üç 
saat geç vardığı için zaman kaybettiği. 

nl söyledi. 

Acaba demlryollar ldareıl bu lfte ne 
kazandı?. Burasını kestirmeyi, hele ha 
reket lataııyonunda formallteıılz ntılan bu 
küçük ekspres farkının trenlerde öden
mesi uıulünOn neden kaldırıldıOını ve 
bu kalktıktan sonra ufak istasyonlarda 
neden b!Syle yedi dakikada olamıyacAk 
kadar büyücek formUlerler tahririne 
lüzum görilldüOünU ke,fetmlye lmkln 
yokl 

Dem lryollar idaresi gazete ne~rlyatına 
karııı hayırhahtır. Olur ki; bize bunun •• 
beblnl !SOretlr Dmldlnl besliyorum. Z.. • 
ten en ucuz beslenen ıey de bul 

hadiseleri göğüsliyemezlerdl. O 
berbat felaketlere ve azap!ara ta
hammül edemezdik. Biz sulh dün
yasından harp dünyasına girmiş 

bir nesildik. Gaz hücumu karşısın
da nasıl ancak gaz maskesi ile da
yanılabiliyorsa, o sürekli harplere 
de biz ancak insani azabın surat
larımızda nasırlanması ve hatta çe
lik bir maske halini almasile da
yanabilmiştik. Bunun kalkması i
çin, bunu kullanmamızı zaruri kı
lan bir başka dünyaya girmemiz 
lazımdı: 

iki Vapur Geliyor 
İzmir, (TAN) - Körfezimizde it

letilmek üzere Denizbank İzmir şu
besi hesabına Bremen tezgahlarında 
inşa edilmiş Efes ve Sur vapurlan 
bitmiş, sürat tecrübeleri de yapılınıt
tır. Bu iki vapur, temmuz ortaların
da limanımıza geleceklerdir. Mazotla 
müteharrik olan bu vapurlar 730 ar 

Jkişilikt--ir_. ----------

gülerken anne içerden cevap verir
di : 

Emniyet, sulh ve müsbet iş dün
yasına 

A rzın üzerinde yaşıyan insan 
yığınlarından bir çoğunun 

karkahasını kaybettiği bir devir
de her tarafta milyonlarca insanın 
bOyle bir maske kullanmıya mec
bur kaldıkları bir devirde, bizim, 

emniyet, sulh ve müsbet iş muam 
masını halledişimiz büyük bir talih 
tir. 

Böyle bir talihi kaybetmemiş bir 
diyardan, şimali Amerikada yap
tığı seyahatten dönen bir arka
daş, Amerika Cümhurreisi Ruz
veltin ihtiyar bir gazeteciye söyle
diği şu sözleri anlatıyor: 

- Siz en çetin mevzulan neşe
li bir hava içinde yazıyorsunuz 

Neşeli yazı yazmak memlekete en 
büyük hizmettir. Ben de .size bir 
hikaye anlatayım: "Gençtim. Kom 
şumuzun bir bahçesi vardır. Her 
sabah komşumuzun oğlu bahçede 
büyük babasile zıpzıp oynardı. A
ra sıra küçük çocuğun bahçeden an 
nesine seslendiğini iştirdim: 

- Anne büyük babam yine mı
zıklanıyor. 

Büyük baba, buna kahkaha ile 

- Oğlum sana her zaman söy
lüyorum. Büyük babanla oynama. 
O hep böyle mızıkcılık eder. 

Bu büyük baba, doksan yaşına 
kadar yaşadı. Hayatının sonuna 
kadar neşesini kaybetmedi. 

Niçin? 
Zira, bu Amerikalı için emniyet 

ve sulh atmosferi asla kaybolma
dı ve o müsbet iş sahasını daima 
4ulanların muhiti içinde yaşadı. B en, Tuna harbinde bulunu-

şundan daima haklı bir gu
rurla bahseden, Tuna kıyılarının 

çamurunu muhafaza eden çizmele
rini yemek odasının duvann:ı as
makta hususi bir inadı olan büyük 
babamla az köşe kapmaca oynama
dım. Ona biz ağababa derdik. ağa
baba dalak ızgarasından başka bir 
şey yemez ve en basit suallere bi
le nrdarda on beş kahkah:ı atma
dan cevap vermezdi. Hem bu yal
nız onun değil, bütün o neslin iti
yadı ve karakteri idi. 

Ruzveltin davasını bugiin kendi 
davamız addetmememiz icin orta
da hiçbir sebep yoktur. Fakat "ne
şelenelim,, dediğimiz anda ''neşeh 
seciye .. nin bizde asıl oldu~unu u
n utmıyalım. Petrolü henüz bulma
dık amma, neşe, milli bünyemizin 
o kadar mebzul bir madenidir ki. o
nu bulmak için uzun s.ondajlara 
ihtiya ttur. 
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1 HiKAYE ~ --- -MARDINDE YENi KUPA MAÇLARI: Bu Direğe Bir Bayrak 

Asllamaz mı? 

ı § 
i § Bugünkü 

Spor 
Hareketleri 

Talaim •taJı: 

Şlııt • G•l•tHpor kup• fln•I "'~' 
, ıHt t GUI kupHı •tletlzm mDub•· 

k818rt IHt 14 

Şerel •taJı: 

Süleym•nlye • lmnbulıpOf' tıuıuıl 
m•9 u•t 115, Beykoz • lllflkt•ı ıııt 

m•91 u•t 17 

Fenerbahçe .taJı: 

Fenerliler b•yr•mı ve reamlg~çlt ••· 
•t 111, Fenerb•hçe • Enoılı, P•n•tl • 
n•lfoı muhtelltl aa.t 17,30 

Moda banyo•u : 

Kısıklı, Bannanlıkta, A. G· 
diyor ki: 

"Cç yıldanberi tatil rilnleri
mi Kısıklıda reçiririm; dinlen • 
mek için bu yer ne kadar güzel-

i
dir. Son günlerde burasının çok 
ihmal edildiiini görüyor ve fl. 
zülüyorum: Meydanın tam orta-

1 sında bir tramvay direği vardır. · 
Bu direğin üstüne gayet ıık ve 
yüksek bir bayrak direii de ila 
ve edilmiştir. Kim yapmış veya ! 
yaptırmışsa özenmiş. beY.enmiıt ; 
doğrusu. Fakat nedense tam ilJ.i i 
yıldanberi bu direğe bayl'Bk çe- I S 
kilmez. Evet ne tatli ve ne de : --

1 

bayram günleri... Alakadarların -
dikkat nazarlannı çelmenizi di- İ 

----------------------------------= .. -----= --: ------i! ; UGURLU ENT ARI .. -B. Toll a -
Mardin mıntakası tutbOl maçlan hararetle devam ediyor. Bugüne kadar g~en ~rısa
bakalarda en fazla puvanı (Turkgüc.'ii) tutbolcülcri kazarunı~ardır. Yukımkl re
simde, birinci umumi müfettişlik kupası maçlarına hazırlanan "Türkgücü,, oyun. 

\ ietanbul yilzme mUaab•k•ları u•t- 14 r I 
, __ t:~" 1 ı § 

- - - 9u'""'1tlrrrnnnnrr• 
Çeviren: 

• •1ltrrlTInfi1Hl11111111 • 

- Vapur Seferlerl Hakkında Sekizinci sınıf talebesinden Zi· 

cularını bir arada görüyoruz. Futbol: 
Okuyuculanmızdan Beykozda Bakkal Zi- na Noskova, sabahlık kıyafetile 

gün mutlaka derse kaldıracağını 

söylediği halde kaldırmamıştı. Hal• 
buki o gün üstümde bu yeşil en
tarim vardı .. Bu mesele hakkında 
benimi hiç münakaşa etme! Biz 
ailece yeşil rengi uğurlu sayarız. 

Gidip büyük annemden sorabilir • 
sin! Büyük annem seksenini geç• 
kin olduğu halde daima yeşil en
tari giyer. İyi bir arkadaşın oldu • 
ğum için ben sana söylüyorum: He
men eve koş, kahve rengi m3tema
tik entarini giy! Aksi takdirde ens
pektörün huzurunda rezil olursun! 

F enerbalıçe - Enosis 
/(arşılaşıgorlar 

Geçen Sefer Feneri Hayli Sıkıştıran Enosis, 

Bu Sefer Daha Kuvvetli Bir Kadro ile Çıkıyor 
Bugün Fener stadındaki Fenerbah 

çenin yıldönümü merasimi güzel bir 
futbol maçıyla çerçevelenecek. Sarı 
lacivertliler taraftarlarının gözü ö -
nünde bir yaş daha ihtiyarladkıları
m kutlularken kendilerini sevenlere 
iyi bir galibiyet te hediye etmek is
tiyeceklerdir. 

Panatinaykos - Enosis muhteliti 
§eklinde gelen Yunan oyunculariyle 
Fenerbahçenin bugünkü karşılaşma • 
sı hayli çetin olacaktır sanırız. Va
kıa Yunan futbolü Balkanlarda is
tikrarlı dereceler aimış bir futbol 
değildir. Fakat arada bir tuttukları 
mükemmel oyunlarla en kuvvetli ra 
kiplerini Ş&Jırtan misafirlerimiz ayni 
Fener önUnde evvelce kazandıkları 
galibiyeti herhalde bu sefer de taze
lemek istiyeceklerdir. 

ne koşmaktan yılmazlar. Memleket· 
lerinin sıcak oluşu bu havalarda da
hi atletik kabiliyetlerini eksiltmiyen 
bir avantajdır. Yani maçın son da
kikasına kadar süratlerinden, gayret 
lerinden kaybetmeden oyanmak has 
sasına maliktirler. 

Top kontrol ve paslaşma isabeti 
bakımından Yunan futbolcülerinin 
Fenerlilerden üstün olabileceklerini 
kabul edemeyiz. 

Saha avantajının da Fener lehine 
olduğunu tab1.atile hatırlıyQruz. Yu· 
nanlılar yabancı sahadan maada, çok 
alışık o]madıkJarı çimen sahada oy -
nıyacaklar. 

Kanaatimizce, Fenerbahçeliler ra 
kiplerinin atletik kabiliyetteki üstün 
lüklerin telifi edecek tabiyeyi iyi tat 
bik ederler ve maçta kuvvtlerini şu 
ursuz bir gayretle israf edip ikinci 
devrede süratlerinden kaybetmezler 
se birinci maçın acısını çıkarabilir
ler. Onlardan böyle bir neticeyi bu -
gün gelecek taraftarları da candan 
bekliyorlar .•• 

Enosis'liler geçen defa Fenerle 
çarpıştıkları vakit bir gol farkla ga
lip gelmişlerdi. Yalnız o zamanki 
!"ener kadros'1 bugünkü kadar maça 
susamış bir vaziyette değildi. Milli 
Kümede gördükleri müşkülat yüzün 
den maneviyatları epey sarsılmış, o
yundan bezginleşmiştiler. Bugünkü 
Fenerbahçe müdafaaya alacağı eski Atletizm: 
kıymetli elemanı ve taptaze hevesile 
dünkü galiplerine karşı belkemiği 
düzgün çıkıyor. Şunu da düşünmeli
dir ki, Enosis de üç ay evvel gelen 
Enosis değildir. Panatinaykos'lular
la takviye edilmiş kadrosu hemen 
hemen Yunan milli takımıdır. Yunan 
milli takımiyle bu kadronun farkını 
yalnız üç oyuncunun deği§miı olma
sı teşkil ediyor. 

(Gül) Kupası 
Müsabakaları 
Bugün öğleden sonra saat on dört 

tc başbyacak olan (Gül) kupası mü
sabakaları atletlerimiz için bu mev· 

simin ilk denemesi olacaktır. 

ya yazıyor: 

Stadyom · 
Maçlarının 
Finalı Bugün 

"Sapanca - l\dapazan tenezzüh trenle
ri başladı. Köprilden Haydarpaı,aya birin
ci vapur 6,25 te kalkıyor. Beyko~ctan da 
ilk vapur 5,45 tedlr. Dönüşte is~. son tre
nin yolcuları köprüye 12 de geliyor. Halbu 
ki köprüden Boğaza bu saatten sonra va
pur yoktur. 

Apoyematini gazetesi tarafından 
tertip edilen kupa maçlarının finali 
bu sabah Taksim stadında Şişli ile 
Galataspor arasında oynanacak. Tur 
nuva halinde yapılan ve iki mağlu
biyetle tasfiyeye uğrıyan takımlar 
elene elene Şişli ve Galataspor fina
le kalmışlardı. Bu iki takımın da bi
rer mağlubiyeti olduğundan bugün 
galip gelen takım iki aydanberi de
vam eden bu kupanın şampiyonu o
lacak ve mev'ut kupayı alacaktır. 

Acaba biraz da hıılk düşünülerek Bey -
kozdan kalkan ilk vapur 4,30 a alınall\87. 

mı? Dönüş seferlerinde ise, haftada bir g{ln 
için o da yalnız tenezzüh zamanlarına mah 
sus olmak üzere kalkan son vapurun gü
nüpazar gecesinden alınarak pazar akşa
mına tahsis edilse daha yerinde olma7. mı? 

Bu hususta alı\kadarların dikkat nazar. 
larını çelmenizi dilerim . ., 

Kırıkkaleliler Et 
Fiyatlarından Şikayetçi 
Kırıkkaleli okuyucularımız yazıyor: 

"Nahiyemiz bir kaı.a kadar büyüktür. 
6000 nüfusu vardır. Halk et mesP-Jcsinden 
çok şikAyetçidir. Çünkü loş :;ünlerincle 
50 kuruştan ve bu mevııimdc ise 45 ku-

BarutCJÜCÜ Sahasında ruştan aşağı et bulmak mümkün deilldlr. 
Barutgücü sahasında bugün yapı- Kasaplar nezdinde yapılan te$ebbüsler 

hiçbir müsbet netice vermiyor, bilıikis ka-
lasak maçlar şunlardır: saplar, eti her neye mal olursa ucuzlatma-

1 - Barutgücü genç 3 - Barkoh- mak için aralarında anlaşmışlardır. Me -
ba genç 1 saat 14 de. 2 - Barutgü- selenin tuhafı, kasapJarın, bu husustaki 
cü genç ı _ Barkohba B saat 16 da. birliklerini göstermek için bir ~.!..vnek ü-

cze:niich!n atbyarak yetnln etrneı~ıaır. Kı-
3 - BarutgOcü 8 - Barkohba A s:ı- nkkale Metlerine göre bu yemin ancak 
at 18 de. 4 - Barutgücü - Bar - ailelerinin bot dilemesile bozulurmuş. 
kohba güreş takımları saat 17 de 5-- Koca nahiye halkı, kasapların bu saç· 
Barutgücü _ Barkohba basketbol ta ma inanışlarına kurban mı olacak? .. 

kımları S . 17 ,30 da. 

Şilt Maçlan 
Güneş Klübünün malum hadise 

dolayısiyle şild maçlanndan çekilme 
si üzerine dömifinalde bekliyen Bey 
kozlular bugün Şeref stadında Be-
şiktaş Klübü ile karşılaşacaktır. 

tstanbulun dört klübünden sonra 
gelen klüpler arasında en kuvvetli 
olduğunu 6 klüp arasında yapılan 
turnuvada şampiyon çıkmakla ispat 
eden Beykozlulann bugün Beşik-
taş karşısında iyi bir oyun çıkaraca
ğını ümit etmekle ber~ber mac~ ka_:
zanacağını tahmin etmıyoruz. Çunku 

Avcıllk Kanunu 
Ankan, 18 (Tan muhabirinden) - Ka-

ra avçılığt kanununa ek olarak ha'llnlanan 
IAyiha encümenlerden geçerek Meclise ve
rilmiştir. Birçok yeni hükümleri ihtiva e-
den bu lAyihanın 19 uncu maddesine şu 
fıkra UAve edilmiştir: 

"Memleketimize hariçten ıetirllecek kıy 
metli cins av köpekleri ve av tnfeklerl ve 

kovanlarlle. mukavvalan 25 sene miiddet 
le her türlü vergiden ve günlük resimden 
muaftır. 

Barut ve saçma, askerl fabrikalara mal 
olduğu fiyat üzerine nakil masrafları ek
lenmek suretile ahaliye satılır. Tütek ve 
tuzaktan gayri vasıtalarla avlanmak ya
saktır." 

Yunan kafilesindekilerln ve lstan 
buldan Yunan futbolünü iyi takip e
denlerin kanaatlerine bakılırsa, Fe -
nerin bugünkü maçta da mağlup ola 
cağını kabul etmek icap ediyor. 

Bütün kış çalışarak, marttanberl 
pist üzerinde hazırlanan atletlerimi
zin hakiki derecelerini bugün anla -
malt kabil olacaktır. 

saha avantaj gibi çok kıymetli bir 
avantaja malik olan Beşiktaşlıların 
kendi sahalannda mağlup olmaları
na imkan olmadığını önümüzdeki 
birçok hadiseler göstermiştir. 

Halkevi Kupası Maçları 
Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüplerin 19-6-1938 

pazar günü aşağıdaki fikistüre göre 
yapacaklan maçlar: 

Beynelmilel Flzyololl 
Kongresi 

11 Ağustosta Zürihte toplanacak 
olan 16 ıncı beynelmilel fizyoloji 
kongresine Ordinaryüs Profesör Ke
mal Cenap ile Doçenti Sadi Irmağın 
gönderilmesi kararlaştınlmıştır. 

Yunan kafilesile gelenlerin galibi
yeti temin edebilecek kudrette bu
lunduklannı iddia ~melerini tabii 
görmeliyiz. Hiç bir takım yenilmek 
üzere sahaya çıkmaz. Kendilerinden 
~k farklı rakiplere karşı oynıyanlar 
bile tesadüflerden ve şanstan ümit -
]erini son dakikaya kadar ayırmaz -
lar. Bilhassa Yunanlılar geçen sefer 
ki galibiyeti haklı olarak hesaba al
mışlardır. 

HangÜİ kazanabilir? 

Bu müsabakalara seçilmiş atletler 
iştirak edecekler ve bu atletler tec
rübe tasnifi ile dört grupa ayrılacak 
lardır. Birinci katagoriye şimdiye ka 
dar bir kaç defa Balkan oyunlarına 
iştirak etmiş atletler dahildir. 

İkinci katagori ise iyi atlet olma 
ya namzet gençlerin yanşacaklan 

Katagoridir. Uçüncü ve dördüncü ka 
tagori müptedi ve yeni atletizm he
veskarı gençlerin gnıpudur. 

Müsabakalara klüplerin fazla at-

Karagümrük Sahası: 
Altıok - Bozkurt (B) takımlan saat 

9, Akınspor - Alemdar (B) takımları 
saat 10,30, Altıok. Bozkurt (A) takım 
lan saat 12,30, Akınspor - Alemdar 
(A) takımlan saat 15. 

* Edebiyat Fakültesi talebesi bu
gün Doçent Mükrimin HalHle bera
ber Büyükdereye gideceklerdir. Bu 
civarda bazı tarihi tetkikler yapıla
caktır. 

Saha komiseri: Bedrettin Ataman. Denizcilik: 
Rami sahuı: Rami - Yıldız. Saha 

komiseri: Ziya. 

galipleri i,.in vürütülecek tahmin letle iştirak etmeleri için kazanan at '7 J 

şöyle olabilir: 

Mevsimin ilk Yüzme 

Yarıılan Baılıyor Jetlere verilecek sayılar şöyle tes -

gardrobun önünde duruyor, o gün 
hangi entariyi giymesi lazım ge
leceğini bir türlü tayin edemiyor
du. 

Zina Noskova'nın koket bir kız 
olduğunu, onun için de giyeceği 

entariyi tayin edemediğini zannet
meyiniz. Zina Noskova'ya açık 

gardrobun önünde ağır ve zahmet
li tereddüt dakikaları yaşatan şey 
büsbütün başka idi.. 

Zina Noskova'nın üç uğurlu en
tarisi vardı: Rus dilinde fevk!llade 
uğurlu saydığı güzel mavi enta
risi, hiç te güzel olmadığı halde 
matematik dersinde kendisine f ev
kalade uğurlu gelen kahve rengi 
entarisi, nihayet yazılı imtihan -
larda kendisine fevkalade yardımı 
dokunan gümüşi entarisi.. 

Nihayet Zina Noskova: 
- Mavi entarimi giyerim. de

di. Adelaida Markovna'nın beni bu 
gün derse kaldıracağı muhakkak
tır. Bahusus bu entari bana ço!<: ya 
raşıyor. Zina Noskova, mavi entari-
-:.-! ı-.ı:-- .. -
uzattı. Fakat o anda, kafasına ge-
len yeni bir fikirle bundan vaz
geçti. 

- Ben amma da buda la bir kı
zım, diye kendi kendine söylendL 
Adelaida'nın beni bugün derse 
kaldınp kaldırmıyacağını henüz bil 
miyoruz. Fakat f van Kondrotyevi
çin beni bugün cebir dersine kaldıra 
cağı muhakkaktır. O kaç gündür ba 
na dik dik bakıyor.. İyisi mi ben 
kahve rengi entarimi giyeyim. 

Zina Noskova, kendisine hiç te 
yaraşmıyan kahve rengi entarsinı 
askıdan indirdi.. Sabahlığını cı -
karmak üzere düğmelerini çözdü .. 
Fakat yine bu esnada Bengale ate
şi gibi parhyan bir fikir kafasını 
aydınlattı.. 

- Ben hakikaten çıldırmışım. 

diye söylendi. Kızlar daha dün ak
şam, bugün almancadan yazılı im
tihan olacağını söylememişler miy 
di? Ben budala gibi bunu hk te 
düşünmedim.. _ 

Zina Noskova, kendisine mate -
matik dersinde uğur getiren kahve 
rengi entarisini, tekrar askıya astı. 
Buna karşılık ta, kendisine yazılı 
imtihanlarda yardım eden gümüşi 
entarisini giydi. 

Zina Noskova, gümüşi ent:ırisi
ni boşuna giymişti. Çünkü alman
ca öğretmenleri, sadece erkek ço
cuklardan bir tanesini derse kal
dırmış, ondan sonra da ta denin 
sonuna kadar gramer kaidelerini an 
latmakla vakit geçirmişti .. 

Öğle teneffüsünde ise Ninka Kaş 
ta.nova bir fırtına gibi Zinanın ya
nına koşmuş, acele acele: Yunan futbolcülerl ve idarecileri 

ne derlerse desinler, biz bugünkü Fe 
nerin kolay yutulacak bir lokma ol
duğunu zannetmiyoruz. 

San lacivetliler muavin ve hücum 
hatlarını, ellerindeki oyuncuların o
yun tarzlarını çok iyi tahlil ederek 
ve rakibinin sistemine göre mevki -
lcrini seçerek teşkil edebilirlerse 
misafirlerimiz ummadıkları bir kuv 
vet karşısında kalırlar. 

pit edilmiştir: 
Birinci gelen atlete: Beş sayı. 

!kinci gelen atlete: Uç sayı. 
Uçüncü gelen atlete: Bir sayı. 

Bu suretle müsabakaların sonun -

da en fazla sayı toplıyan klüp (Gül) 
kupansını alacaktır. 

100 met~ irfan, Raif. 
200 metre: Gören. Raif, 

Melih. 
İrfan, 

400 metre: Cemal, Gören, lbrahlm. 
800 metre: Recep, Galip. 

İstanbul Su Sporlan Ajanlığı ta
rafından tertip edilen Su Sporlan 
programının ilk iki yanşının vesait· 
sizlik yüzünden yapılamadığı ma
lumdur. 

- Biliyor musun, Zina, diye an
latmıya başlamıştı. Şimdi emin bir 
yerden öA"rendiğime göre bugün ce 
bir dersinden müzakere varmış ..• 
Herkesi teker teker derse kaldıra
caklarmış .. Derse ayrıca bir de ens-
pektör gelecekmiş .. İyi ki, ben bu 
gün yeşil entarimi giydim .. Bu ye
til entariyi ne zaman giysem mu
hakkak matematik dersini hafif ve 
iyi atlatırım .. 

Ayrıca her müsabakanın üçüncü
süne kadar (Gül) biçiminde ısmar -
lanmış güzel madalyalar hediye edi
lecektir. 

1600 metre: Galip, Recep. 
5000 metre: Artan. 
110 manialı: Faik, Yavru. 

Gülle: Veysi, Ate§ lbrahim, trfan 
Cirit: Melih. 

Yüksek: Polat. 

- Fakat Ninka, daha geçenlerde 
bu entari üzerinde olduğu halde 
iki meçhullü bir muadele halle • 
derken sıfır almamıı mı idin? 

Ninka sustu, Zina ise, pencere 
kenannda duruyor, ağır tereddüt 
dakikalan geçiriyordu. Sonra. ya
vaş yavaş, mütereddit adımlarla 

merdivenden aşağı inmiye başla
dı. Merdivenin, sonuna gelince, 
bütün hızı ile kendisini vestiyere 
attı. 

Yirmi beş dakika sonra, üstünde 
kahve renkli çirkin entarisi olduğu 
halde, nefes nefese sekizinci sınıfın 
kapalı kapısı önünde duruyordu. 
Öğretmenleri gelmiş ve ders baş
lamıştı. 

y~;şı~rabiİ~ek"1ÇTiı lç:ind"en -yrr: 
miye kadar saydı, Sonra, yıntsek 
sesle: 

- Yirmi!. diyerek ağır kapıyı aç 
tı. 

Öğretmen kürsüsünde, rusça di
li öğretmenleri Adelaida Marko"
na oturuyor ve "derse kimi kaldı
rayım?., diye, miyop gözlerile sınıf 
defterini gözden geçiriyordu. 

Bu vaziyetten, bu değişiklikten 
fevkalade şaşırmış olan Zina: 

- Bonjur, Adelaida Markovna! 
diyerek yerine geçti.. 

Hesap öğretmenleri asık bir su
ratla ona çıkıştı: 

- Sen yine derse geç kaldın Zi
na Noskova? Şu halde tahtaY• 
kalk! 

Zina, titriyerek tahtaya kalktı· 
Kendisine sorulan suallerden bit 
tekine bile cevap veremedi. Öğret
menleri: 

- Otur yerine Zina Nosko"9ı 
dedi. Bunu senden hiç ummazdıJ1'
Çok fena! 

Zavallı bedbaht Zina, Nink,.. 
nın yanındaki kendi yerine otur
du. 

Ninka Kaştanova, zavallı Zirır 
nın haline acıyarak kulağına: 

- Derslerin yerini de[?iştirt11it' 
ler, diye fısıldadı. Cebir, bundaJI 
sonra olacak!. 

Ninka Kaştanova hakikaten Y11~ 
lan söylememişti. Bundan sonrsk 
ders, cebir dersi oldu. Cebir öğret
menleri, hakikaten beraberinde 
mavi paltolu bir kadınla derse gi~ 
di. Bu meçhul kadın. muha~ka 
kültür enspektörlerinden bir? 01,
gerekti. Cebir öğretmenleri, rne: 
hul kadının kulağına bir şeyler 
sıldıyarak çocuklara döndü: . i 

- Çocuklar. dedi, defterlerln
1
: .. 

çıkarınız. Yazılı yoklama yapac 

ğız!. J<-
Zina Noskova, derin bir ııh ~c 

ti: ·-- Eyvah, benim üzerimde yı 
lizım gelen entari yok! .. eğil-

Sorulan sualler hiç te guc d ııır Fenerlilere bir de şunu hatırlat -
mak isteriz; Yunan f utbocülerinin 
ekserisi evvela atlet sonra futbolcü· 
dür. Atletizm Yunanistanda tam ma 
nasile ana spor olduğundan her gen
cin o tarafı vıuıattan yüksek kabili -

Müsabakalann kimler tarafından 
kazanılacağını şimdiden kestirmek 

Tek adım: SüreyyL 
3 adım: SüreyyL 

İstanbul Ajanının Anadoluda bir 
teftiş seyahatine çıkması üzerine ya 
pılamıyan bu yanpar Atletizm Fe
derasyonu Bafkanı Vildan Afirin de 
nbıcilik federasyonuna da vekAlet et 
miye başlaması üzerine bu haftadan 
itibaren programın aynen tatbikine 
batlanacak ve ilk olarak Moda yüz
me havuzlannda mewhnin ilk yila-

lan 
- Amma, buna ka111lık, bir ba~ 

di. Fa.kat rusça dersindeki. f~~~ ett• 
tundan sersemliyen, ve gıımuŞl fJ'! 
tarisinin, şu dakikada tamame~tl .. 
dasız bir halde gardrobunda Zi"'° 
rufUndan müteessir bulunan J 

ne 
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BUGÜNKÜ HINDIST AN : 

Güzel ve Zarif 
Kadınlar Beldesinde 

Neler GOrdiim ? 
Luknow yolunda Seracino 

Naydoyi düşündüm. Bu şe
hirden bahsederken başını sallar, 
ah Luknow Begum'lan, der du .. 
rurdu. 

Luknow Begum'lan nasıldır? 
- Hiç görmedin mi? 
- Gördüm. Evvela profesör Mu· 

cibin genç eşi. Belki yirmi yaşla
rında, fakat elli yaşında gibi sakin 
ve ağır, çok sarışın, uzun boylu 
yakışklı bir bayan. Bizim aile kız
larını hatırlatmaz değil. O şehrin 
bayanlan böyle mi? 

Sonra Profesör Mucibin kız kar
deşi, benim küçük dostum Bayan 
Şakire. Küçük diyorum. Çünkü u
fak tefek, adeta bir kadın minyatü
rü gibi bir mahluktur. Fakat bu 
küçük vücudün içindeki hayat, kud 
retli bir dinamo gibi artar. Güler, 
söyler, gözleri alaycı, dili keskin, 
yüzü esmer, siyah gözlü bir taze. 
Bu da bizim halis İstanbul fıkır
dak, şakacı, mütecessis, taze kız
larımıza benzemez değil. Bana 

l.uknow Müslümanlarında çok Türk 
kanı olduğunu söylüyorlar. Fa
kat ayni zamanda Luknow cazip ka 
dın yetiştiren bir toprak. Ekseri
sinin kahkahası sari, hepsi konuş
kan, fakat dedi kodulanna bile za
rafet ve üsIUp veren kadınlar Luk
now, yalnız güzel ve zarif kadın 

beldesi değil, Moğol harsının mer
kezi olan şehirlerden biri. Bilhas
sa yeniden ihya edilen Moğol res
samlığı burada çok ileri gitmiş. 

Mütehassıs münakkitleri din-
lerseniz Moğol ressamlığı

nın yüksek ve zamanımızın ruhu
nu ifade ettiğini söylerler. Hin
distanda bugün başlıca ihya edil
miş iki resim mektebi var: 'Moğol 
ve Raçpot. Moğol Müslümanların 
Raçpot Hinduların. Esasen Raç
pot Hindu olmakla beraber aslen 
belki merkezi Asyadan gelmiş Mo
ğol, yahut ona yakın bir ırktır. 

Acem harsının müşterek tesiri, 
mevzu itibarile bu iki mektebi pek 
biribirine benzetmiş. Fakat banl\ 
Raçpot mektebinin renkleri daha 
acı, daha canlı , ruhu daha realist 
gibi geldi. Bu iki mektebin şahe
serlerini kıymetli bir koleksiyon 
halinde Benares Hindu üniversi
tesinde gördüm ve bunu görmek 
için Hindistana kadar gitmiye de
~er olduğuna inandım. Bu mek -
teplerden burada verilen örnekler, 
Yazık ki, bunların rengi hakkında 
bir fikir veremiyecek. Fakat "com
Position,, ve hareket itibarile bi
zim ressamları alakadar edebilir. 

Misafir olacağım evin adı Doli -
bağdır. Bunun türkçe Deli - bağ
dan geldiğini söyliyenler olduğu 
gibi vaktile orada yaşamış "Doli,, 
İsminde güzel bir İngiliz bayanının 
l.9minden alındığını da iddia eden
ler var. 

l!:v sahibi profesör Mucibin ağa
beysi Bay Vesimdir. Luknow pro
fes" or Mucip te geldi. Çok 
memnundum, çünkü o benim ma
rıevi evladımdır ve fazla olarak 
harsı hem yeni dünyayı hem de 
kendi memleketinin mazisini ihata 
tdecek kadar geniştir. Yeni Rus e

debiyatını ordu lisanına tercüme et 
bliş, Rus fikriyatını Müslümanla

~ ~nıtmıştır. Bundan başkıt da 
uçuk hikayeleri, tenkitleri ve kü

ı;Uk piyeslerile geneler arasında 
isim yapmıştır. İngiİizce yaztları
tıı Çok lezzetle okuduğum bu Hint-

~! evlat, arkadaş olarak ta hem 
flYdalı, hem hoş sohbettir W! on• :a ~n çok sevdiğim şey sanat ve fi
.it istiklalini hiçbir ideolojiye e

~ır etmemesidir. Onun Luknow 
akkındaki filı:ri sadece: 

d - ıuıa uykuda olan bir şehir
etı ibaretti. 

M bıafir olduğum evleri ek~e-
df riyetle bu kitapta tarif • 

l'ol"Uın. Çünkü mimarl ve ev 

Beyaz fafoar ve bol etekli Hint kadınlarından bir grup 

r~~ J/r I 11, I' 
~ YAZAN: ~ 

~Halide Edip~ 
~"" ,, , , , ,,,.,, , ,,._, ""'"',) 
içleri onları yaratanların zihni
yeti ve zevki ile ekseriyetle aHi
kadar oluyor. Bunu tamim etmek 
i temem, fakat Nevyorkta gök tır
malıyan binaları, yaratanla Hin
distandaki evleri yapanlar ara
sında tabii olarak bir başkalık var. 
Maamafih uzun ve değişik seya
hatlerimde fert denilen seym ba-

7.an muhitinin havasından dışar! çı 
kabileceğini gördüm. Nitekim A
merikanın sırf madde i.izerıne mii
esses gibi görünen mcdeniyetı i
çinde, hatta gençler arasınd;ı k.1yu 
(mystic) iki genç tanıdım. Sonra 
en maddi görüşlü birkaç genci 
Hindistanın eski bir Hindu medre
sesi içinde, medrese hayatı yaşı

yanlar arasında buldum. Bütün bu 
istisnalara rağmen yine insanın 

yaptığı ev, döşediği oda, ekseri
yet itibarile benliğinin bir -aksi, bir 
ifadesi olduğuna kaniim. 

Doli - Bağ. pek geniş bir arazi 
içindedir. Bir tarafı İngiliz konak 
bahçelerinde görülen "Lawn,, de
nilen yeşil bir: çayırlıktır. EYin ö
nünde güzel bir gül bahçesi var, 
arkası yemişlik ve sebzelik. 

Üstü taş kemerli, beş on ayak 
merdivenli bir methalden doğru
dan doğruya salona giriliyor. Dö
şeme, rahat. İngiliz koutklan ve 
kanapcleri, bir paravanın ötesi de 
yemek odası. Bu evde insan e~ya 
için değil, eşya insan için olduğ•ı
nu derhal hissedersiniz. Dağını!c di 
yemem. Fakat ekseri garp usulü 
döşenmiş evlerin koltuk ve k:ına
peleri asker gibi dizilmemiş ise bi
le, olduğu yere kakılı gibidir, bu
rada eşyayı istediğiniz yere ç-ekcr
siniz. 

Bu salonun iki yanında sütun
lu ve gölgeli teraslara RÇılan 

bir çok oda var. 

Ben ikinci, yani evin iist katın
dayım. Odalarım bir dam - bahçe
sine açılıyor. 

Luknow şehrini bir zümrüd ku
şak gibi saran giizel bahçeleri is
tediğim zaman seyredebiliyorum. 

Bu evde üç nesle mensup sayısı 
elliyi geçen insan yaşıyor. Bay Ve
sim, yani ev sahibi bana ?<.ardeşi 
Şakireyi çok hatırlattı. İkisi ele çok 
!leşeli, kahkahaları sari, konuşkan 
ve sıcak kanlı. Bay Vesim Luknow, 
da büyük bir avukat, ayni zaman
da tanınmış bir f§ adamıdır.· Fakat 
ailesinin arasında bir çocud: kııdar 

basit ve müşfiktir. Bilhassa ailenin 
küçükleri ile çok arkadaş, hepsi e
ve gelir gelmez onun etaraiını sa
rıyor. 

Bay Vesimin babası bu evde ya
şıyor ve birinci neslin en yaşlısı 

bulunuyor. Ailenin ve işlerin ba
şı o imiş. Fakat yaşının ilerlemesi 
bilhnssa gözlerini kaybetme::C üzen• 
olması onu, her işini büyük oğlu 
Vesime terketmiye mecbur etmiş. 
İş kısmını bilemem, fakat evin ve 
ailenin başı şimdi Bay Vesimdir de 
mele .sırL..on.._n .reamf mev.k!ln1 ısBy-

lemek için, yoksa ailenin de. evin 
de, hatta Bay Vesimin de hakimi 
ve amiri Bayan Vesimdir. 

Babalarından profesör Mucip 
Delhi'de çok bahsetmiş olduğu i
çin onu g<>rmeden tanımıştım. Sek
senini geçmik olduğu halde Mla 
en genç Hintli kadar vatanperver, 
memleketi hakkında yazılan içti
mai, siyasi bütün neşriyatı dikkat

le takip eden dinç fikirli bir mü
nevverdir. İyi ingilizce biliyor, 
Muhakemesi sağlam, kafası aydın
lık, herkes ona fikir danııııyor. O
dasından nadiren çıkıyor, fakat sa
lona inerse itina ile giyiniyor. Av
rupai kostüm, başında fes v3r. Ko
nuşurken derhal bizim "ef~ndi a
dam'', İngilizlerin "Gentleman'' de 
diği örnek olduğunu derhal anlı

yorsunuz. Esasen bu örnek adam 
için ne coğrafi, ne de içtimai hu
dut olmuyor, onlara şarkta, yahut 
garpte, fukara yahut zengin sınıf
ların içinde tesadüf edebilirsiniz. 

Bayan Vesimin annesi bu ih-
tiyarın kız kardeşidir Ayni 

nesilden olduğu gibi en çok otur

duğµ bu evdir. En çok diyorum, 

Çünkü hazan oğullarının evindP. o

turuyor. Bu evde hulasa her kes 

o kadar biribirinin halası, teyzesi 

amcası, dayısı, yeğeni ve sairesi 
ki, bir zaman sonra insan kim ki
min nesi olduğunu hatırlamıyor. 

Bu ihtiyar kadın yetmişin üs -
tündedir. Fakat gönlü on beş ya
şındadır. Endamı bir kız gibi in
ce, yürüyüşü salkım söğüt dalı 

sallanıyor gibi ahenk!i, daima gü 
lüyor, torunlarile oynuyor

1 
herkes-

le şaka ediyor. Arkasında Luknow 

kıyafeti, yani beyaz şalvar, ya
hut bol etek, arkasında uzun bir 
gömlek, baş örtüsünün altından 
beyaz saçları bukle bukle sarkıvor. 
Yüzü buruşuk, fakat hala ince, 
gülerken bazı kız çocuklarda ol
duğu gibi burnunun üstü kırpm
yor. Hulasa çok cazip bir mahliik, 
ve onun için ev halkı daima peşin
de, bir düzüye genç ihtiyar bu ka
dının boynuna atılıyor. En çok sev 
diği şey musikidir. Nerede saz, söz 
varsa mutlak haber alır, gider. 

Şu Garip Dünyada : 

Boksör' 
Kadının 
Marifeti 

Son günlerde 
Prag'da çok en 
teresan bir bo
şanma davası 

görülmüştür: 

Robert Ferans 
isminde genç 
bir tüccar, Roza isminde bir boksör 
kadınla evlenmiştir.Bu kadın, muhte 
lif boks mücadelelerinde derece al
mış ve birçok madalyalarla taltif 
edilmiştir. evlendiklerinin ilk ayın
da Roza ile Robert mesut bir hayat 
yaşamışlar, fakat sonralan boksör 
zevce her akşam kocasını dövmeğe 

başlamıştır. Nihayet iş mahkemeye 
intikal etmiş, genç tüccarın her ge
ce fasılasız dayak yediği sabit görül 
düğü için boşanmalarına karar ve
rilmiştir. 

* Dünyanın en uzun adamı 
Dünyanın en 

uzun adamı, 

şimdi Mısırda 

yaşamaktadır . 
Said Moham -
med Gazı ismin 
deki bu genç, 

Kahirelidir. Şimdilik bovu 2 metre 
97 santimdir. Fakat, mütemadiyen 
uzadığı için bu sene sonuna kadar 
boyu 3 metre olacakmış. Ebeveyni -
nin söylediğine göre, Said, 6 seneden 
beri her yıl yirmişer santim uzuyor
muş. 

Uzun boyu ile dünya rekorunu kı 
ran bu gence, birçok sinema kum -
panyaları, film çevirmesi icin milyon 
lar vermişler, fakat Said reddetmi~
tir. 

Bu kadar uzun boyu ile artık ba
basının evine sığmıyan Said. evleri
nin avlusund:t bir çadırda yatıp kalk 
mıya başlamıştır. 

Valter Ştay -
del isminde se -
kiz yaşında bir 
çocuk, heyecan· 
lı romanları O· 

kumayı çok se

* 

viyormuş. Valter, bır gun ncyecanlı 
bir romanın son cildini satın almak 
için sokağa çıkmıştır Yolda elinden 

düşürdüitü bu roman parcasını rÜ7. -
gar almış götürmüş. Sokakta roma
nını tutmak için kovalarken süratle 
gelen bir otomobil, çocuğu ezip öl
dürmüş. 

* Sağlığında ölen adam 

İngiliz aktör
lerinden Vil
fred Ketnes Bü 
yük Harpte 
1916 yılı esna
sında ölen İn-
giliz artistleri

ne ait bir listede kendi ismini de gör
müştür. Ketnes, 1916 da yaralanıp ta 
ortadan kaybolduğu için "öldü., zan
nedilmiş VE: bu suretle cetvele ismi 
geçmiştir. Bu hadise, yeni çevirdiği 
bir film için Kctnese büyük reklam 
vesilesi olmuştur. 

* Günden güne gençleşen adam 
Londralı dok 

torlar, Birmin -

gam'lı Alfred 

Frederik is -
minde ve 56 
yaşlarında bir 
adamı aylar -
denberi müşahede altında bulundu
ruyorlar ve bu hadise bütün tıp a
lemini yakından alakadar ediyor. 
Sebebi şudur: 

Alfred, amele olarak çalıştığı bir 
değirmende nasılsa elinden yaralnn 
mıştır. Bu yara, Alfredi birdenbire 
ihtiyarlatmış ve adeta 70 yaşında bir 
ihtiyara dönüvermişti. Fakat ikı ay 
var ki, bu adam yeniden gençleşme
ğe başlamış. iki hafta önceye kadar 
30 yaşlarında bir genç vaziyetine 
girmiştir. Şimdi bütün doktorlar, 
hastanın üzerinde görülecek yeni in 
kişafları büyük bir merak ve itina 
ile takibe başlamışlar. 
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Sinema Dünyas1nda : 

Holivut Y ddızları 
Neden Fazla Para 
Biriktiremiyorlar ? 
Londra, (Deyli Ekspres yazı :. 

yor) - Sinemanın bıyıklı 

yıldızı meşhur Adolf Menjn, bugiin 
Holivut yıldızlarının nasıl yaşadık
larını ve 300,000 dolar gelirden ne
den bir şey biriktirmediklerini an
lattı ve dedi ki: 

"-Yıldızların niçin evlendikle -
rini biliyor musunuz? Sevişt.ikle'tin 
den dolayı sanırsanız yanılırsınız. 

Kaliforniyanın bir kanununa göre 
bir insanın nesi varsa yarısı kan
sınmdır. 300,000 dolarlık kaznncın 
yarısı zevceye ait sayıldığına göre 
vergideıı 30,000 dolar kadar tasar
ruf edilmiş oluyor. Yıldnlarm ka
zançlanndan bir şey biriktirmele
ri son derece güçtür. Gel gele!iın 
300,000 doların nasıl harcedildiğı -
ne. Her şeyden evvel acentenize 30 
bin dolar verilir. Vergilirsc 85,000 
dolara çıkar. Sonra ya tam manasi
le bir yıldız gibi yaşıyacaksınız, ya 
hut iş bulamamak tehlikesile kar -
şıla acaksınız. Bunun için bekarsa
nız beş hizmetçi kullanmak mcc -
buriyetindesinizdir. Bunlardan baş 
ka bir hizmetçi, bir aşçı, bir gar • 
son, bir şoför ve bir bahcivan kul
lanmak gerektir. Bunların masr:ı -
fı 25,000 dolar tutar. Her yıldızın 
bir sürü akrabası , çocukları sabık 

karıları , vardır. Bunların nafakala 
n vesairesi de 35.000 dolara var! -
yor. Hayat, mal ve sair sigortalar 
15,000 dolardan aşağı de~ildir. İş -
sizlik sigortasına 7500. stüdyo yok
sullarına 1000 d:>lar ödemek icap 
eder. Sonra Amerikada ga •r; men
kul mallar için vergi verildiği gibı 
m ücevher gibi, radyo gibi, otomo -
bil gibi, bankadaki mevduat gibi, 
şahsi mallar, satın alınan bütün eş 
ya fü:erfnde de vergiler vardır. 6000 
d olar da bunların hesabı tutar . Bir 

Yıldızların hayatını anlatan 

Adoll Menju 

yıldızın gardirobu 15,000 dolara 
mal olur. Spor klüplerinin ve bun 
lara benzer bağlantıların masrafı 

da senede 3000 dolara varıyor. Eğ
lence masrafını 5000 dolar ile idare 
etmek mümkündür. Çünkii ben böy 

le yapıyrum. At yarışlarile alft -
kadar iseniz, yahut seyir için ku
marhanelere gidiyorsanız 5000 do
lan bu iş için ayırmanız icap eder. 
Bütün bu paralardan henüz yaşa
mak için bir §CY sarfetmediğ!mize 
göre kazançlarımızın nasıl tijken -
diğini anlamanız kap eder.,, 

Sofyada Yeni Çilek Ziraatı 
Radiyo Stüdyosu iyi Netice 
da Tamamlanıyor Veriyor 

Sofya, (Hususi muhabirimizden) -
Balkanlarda radyo neşriyatına verı
len ehemmiyet son zamanlarda hayli 
artmıştır. Tesisat ve programların 

ıslahındanberi Bükreş ve Belgrat rad 
yolarının büyük şöhret yaptıkları 
malümdur. Son defa, Bulgaristan da 
radyosumı ıslah etmiş, Yunan hüku
meti ise Atinada yeni bir istasyon 
yaptırtmıştır. 

Bulgaristanın yeni radyo istasyo
nu , Sofyanın 37 kilometre uzagmda
ki Vakarel köyü yanında kurulmuş
tur. Henüz şirketten teslim alınma
mı~ olmasına rağmen bu istasyon bir 
kaç aydanberi faaliyete ge~miş bu
lunuyor. 

Paskalya yortulan münasebetıle 
Sof ya radyosu, Amerikan "N eşanal 
Brodkasting., kumpanyasının delfılc
tileN'evyork radyosurı2 bağldn;mş vl! 

bütiin Amerikaya neşriyat yapmıştır. 
Bu tecrübe Sofya radyosunun ~ima
li Amerikadaki Ohyo hükum-eti., ·n 
Deyton şehrinden ve Portland'dan 
çok iyi surette dinlenebildiği netice
sini ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan, Bulgar radyo prog
ramlarını hazırlamakta hayli itin.ı 

gösteriyorlar. Milli Bulgar musikisi 
ile beraber garp musikisine de hayli 
ehemmiyet verilmiştir. 

Bulgaristanda ilk radyo neşriya
tına 1929 senesinde başlanmıştır. 

Faknt bunun ihtiyaca kafi gelmiye
ceği anlaşıldığı için Varnıı ve eski 
Zağrada birer merkez kurulmuş, pro
gramlar ıslah edilmiştir. 

En son elarak Sofya civarındaki 
büyük istasyonun kurulması, radyo 
neşriyatı üzerinde Bulgarlan haylı 

harekete getirmiştir. Bu arada ya
bancı memleketlerden Bulgaristans 
ithal edilmekte olan radyo makine
lerinin gümrük resimleri VP. senelik 
radyo abone ücretleri hayli indiril
miş, Avrupa lambalarile yerli bir 
takım ucuz radyo makineleri inıall
ne başlanmıştır. Bunlar, Bulgaristan-

Konya, (TAN) - Bir, iki yıldan
beri şehrimizde de çilek yetiştirilmi
ye başlanılmıştır. İlk alınan mahsul
ler çok ümit verici olmuştur. Maa
mafih bunun için ciddi ve sürekli bir 
dikkat sarfı icap etmektedir. Gelecek 
sene bu işe daha fazla ehemmiyet 
verilecektir. 

Baronun Yıldönümü 
Konya, (TAN) - Şehrimi'z baro

sunun yıldönümü halkevinde kutlan 
mıştır . .Merasimde avukatlardan ve 
hfıkimlerden başka vali, general Ki-

ramettin Kocaman ve mebus Kazım, 

askeri hakimler de bulunmuştur. Ba
ro reisi Tahir Mıhçı, ağır ceza reisi 
Sadık ve vali Cemal Bardakçı nu
tuklar söylemişlerdir. 

da en aşağı 1600 levaya, yani bizim 
paramızla 20 liraya kadar satılm ıya 

başlamıştır. Bu makineler çok rağ
bet gördüğü için Sofya radyosunun 
aboneleri bir senede 30 bini geçmiş
tir. Bugünkü vaziyete göre, bu yekun 
yakında birkaç misli artacaktır. 

Radyo ucuzluğu dolayısıle, Bulgn
ristanda· radyo köylere kadar girrn ış
tir. Köylü halktan başka her k'>y be
lediyesine de mecburi olarak birer 
radyo makinesi aldırılmıştır. 

Bu suretle köylüye, faydalı zirai 
bilgiler, konferanslar ve havadisler 
verilebilmektedir. 

Bulgarlar, yeni istasyonun stüdyo
suna ait inşaata da başlamışlardır. 
Stüdyonun temelleri atılmış ve Ü!;f; 

kısmının yapılmasına başlanmıştır. 
2000 metre murabbalık bir sahayı ih
tiva eden bu stüdyoda büyük senfo
ni ve koro konserleri verilc~cktir 

Stüdyonun yalnız bir sahnesi 120 
kişi alacak büyüklüktedir Dinleyici 
halle için aynca 400 kişilik oturula
cak yeri de vardır. 

Program ve teknik işleri için ayrı
lan odaları 30 dur. Hulasa bu yenı 
stüdyo, çok modem ve muazzam bir 
şey olacak, 1939 Sonbaharında işle
miye açılacaktır. 
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BURSADA: HENDEKTE: 

AYDINDA: 'AYDIN HAPISANESINDEKI KURS: l iZMlRDE: 

Erkek Gibi 
Büyüyen Bir 
Genç Kız 

15 Yıllık Bir 
Dereden 
Çıkan Dava 

Bir Mahkum 
Kaçtı Sazlıklar
da Bulundu 
Aydın, (TAN) - Geceleyin saat 

21 de memleket hastanesin~ nakle
d ilen 5,5 aya mahkum Köşkiin El
yasdere köyünden Mustafa Acar, has 
taneden kaçmıştır. Muhafız jandar
ma bir dakika sonra işi f arketmişse 
de mahkumu bulamamıştır. Ertesi 
gün jandarmalar, firariyi Menderes 
yanında sazlar arasında yakalamış
lar ve hapisaneye teslim etmişlerdir. 

Umurluda Sünnet Düğünü 
Aydın, (TAN) - Ahmetli Kızılay 

kurwnu, Umurlu ile civar köylerde
ki fakir çocuklardan 60 ını sünnet et
tirmiş, hepsine elbise, ayakkabı ve 
çamaşır vermiştir. Bu vesile ile ge
celeyin güzel bir kır eğlencesi de ya
pılmış, İzmlrden getirtilen caz takı
mı sabaha kadar çocukları ve davet
lileri eğlendirmiştir. 

Eğlencede vali, Nazilliden ve ci
var nahiyelerden, köylerden gelen 
yüzlerce davetli de bulunmuştur. 

Çinelilerln Ge:ımelerl 
Aydın, (TAN) - Çine halkevlile

rinden mürekkep 39 kişilik bir kafile 
cumartesi günü kamyonla Çamlığa 
gitmişler, pazar sabahı Selçuğa in
mişler ve eski eserleri ge7.mişlerdir. 
Geceyi, Selçuk muhtarı Hasanm mi
safiri olarak geçirdikten sonra Çine
ye dönmüşlerdir. 

---o-

TORBALIDA: 

Bir Adam 
Karısını öldürdü 
Torbalı, (TAN) - Karaağaç kö

yünde müthiş bir cinayet işlenilmiş
tir. Şakir oğlu Mustafa isminde biri, 
a ilevi sebeplerden dolayı karısı Şük
riyeyi feci şartlar altında öldürmüş, 
kayın biraderi Yahyayı da ağır su
rette yaralamıştır. 

Katil kaçtığından takibine bir jan
darma müfrezesi gönderilmiştir. 

ULUBUR~UDA: 

Kurtuldu 
Uluborlu, (TAN) - Buradan on ki

l~metre uzaktaki küçük Kabacaköyü 
b~ yangı~ tehlikesi geçirmiştir. İycl 
oglu Nurı, ocağını söndürmeden tar
lasına gitmiş, sıçrayan kıvılcımlar -
d_~n ~ yanmıştır. Köylüler yanğmı 
aondurememiş, itfaiye buradan Kü
çü.k Kambacaya yarım saatte yetiş
mış ve yangını büyümeden bastır • 
mıştır. 

Aydın hapishanesinde okuma yazma bilmiyen mahkümlar için açı-
lan kurs bitmiş, muvaffak olanlara diplomaları verilmiştir. Resimde 
bir mahkfun diplomasını alırken göri.iliiyor. 

SAFRANBOLUDA : MERSİNDE: 

Mülayim Köyün- Belediye Bahçes1 
de Dolu Büyük Kahveyi 20 
Zararlar Verdi Kuruşa satıyor 
Safranbolu, (TAN) - Efüım na

hiyesinin Mülayim köyü, geçen sene 
olduğu gibi bir dolu felaketi gcdr
miştir. Ansızın sağanak halinde inen 
ve fasılasız yirmi dakika süren fın
dık iriliğindeki dolu yağmuru köy
lüyü şaşırtmış, açıkta bulunanlar Ka
çacak yer aramıştır. Dolu iki ihtiya-
rı hafif, blr genç çobanı da başının 
muhtelif yerlerinden ağır suret te ya
ralamıştır. 

Adeta muntazam bir şerit halinde 
ilerliyen dolu bulutlarının Daday ka
zası istikametinde ilerlediği görül
müştür. 

Ziraat muallimi Faik ile mal mü
düründen ve ziraat odası rei;;inden 
mürekkep bir heyet, Mülayim. kö
yUndeki mahsulün yüzde <>eksenini 
dolunun mavettiğini tesbit etmiş -
lerdir. 

Bir Kadının Ölüsü 
Bulundu 

Safranbolu, (TAN) - Yukarıdana 
köylü 25 yaşında Mi.inevver, bir sa
at uzaktaki ormanın içinde. 12 ye
rinden bıçakla vurularak öldürülmii.? 
bir halde bulunmuştur. 

BUtün şi.ipheler üzerinde toplandı
ğı için, 23 yaşındaki kocası Mehmet 
Çetin tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 

Zllede Dolunun Tahribat. 
Zile, (TAN) - Buradan 25 kilo

metre uzaktaki Şeyheylik ve Acıpı
nar köylerine dolu yağmış, mahsulün 
yarısını mahvetmiştir. 

Mersin , (TAN) - Belediye yeni bir 
takım kararlar aldı. Mülkiye müfet
tişlerinden Hacı Hlisnü şehr imize gel 
di, teftişler yaptı. Kilosu 35 kuruşa 
satılan koyun etini 30 kur~qa indir
di, Belediye tarafından yaptırılan 

yeni deniz iskelesi açıldı ve bura
dan nakliyata başlandı. Sıcaklar bnş
ladığı için plaj da açıldı. Belediye 
bahçesi de açıldı ise de halk bahçenin 
pahalılığından şikayetçidir. Burada 
kahve 20, dondurma 25 kuruştur. İyi 
bir saz da yoktur. 

Belediye parkının tanzimine de
vam edilmektedir. Buraya Atatürkün 
heykeli dikilecektir. 

ihracat Kontrolörlüğü 
Kuruldu 

Mersin, (TAN) - Mersinde yapı
lan ihracatı kontrol etmek üzere, İk
tısat Vekaleti tarafından burada ih
racat kontrolörlüğü dairesı açılmış

tır. Memurlar işe başlamışlardır. Mer 
sinde, şimdiye kadar çok karışık bir 
halde bulunan ihracat vaziyeti bu su 
retle iyi bir şekle sokulmuştur. 

--0--

ULUBORLUDA : 

Bir Adamı Öldürdüler 
Uluborlu, (TAN) - Dere köyiinde 

bir cinayet olmuştur. Pek az bir 
mahsulün zarara uğraması yiiıünden 
çıkan kavga sonunda mal sahibi Dur 
muş, 334 doğumlu Fcridi kalbinden 
bıçakla vurup öldürmüştür. Katil tl.ı.
tulmu§tur. 

Bir Tütün 
Eskperini 
Oldürdüler 
İzmir, (TAN) - Sabah saat 9,5 ta 

Kordonda, bir tütün mağazası önün
de feci bir cinayet işlenilmiştir. Me
selede hem kadın parmağı, hem 1 

de geçim derdi vardır. Tafsilat şudur: 
Ödemişli Fethi' Uygunun müdür bu 

lunduğu tütün şirketinde imalat eks
perliği yapan Dramalı Haydar, ame
leden Coya adındaki Musevi kızına 

iş başında şarkı söylettiğini haber al
dığı ustabaşı Kosovalı Recebe yol 
vermiştir. 

Recep, sabahleyin erkenden tütün 
mağazasının önüne gelip beklemiş ve 
Haydar içeriye girerken arkasından 
kafasına doğru bir kurşun sıkmıştır. 
Sağ taraftan girip , soldan çıkan kur
şun , Haydarın şe.hdamarını koparmış 

ve duvara saplanıp kalmıştır. 
H aydar, nakledildiği hastanede öl

müştür. 

Delikanlının 
Duda~ını Isırmış 
İzmir, (TAN) - Seferihisarda, gü

lünç bir şekilde nihayetlenen bir eve 
taarruz hadisesi olmuştur. Ömer oğ
lu Mehmet namında bir genç, Çolak 
İbrahim Bey mahallesinde oturan 
Hanife isminde kimsesiz bir kadını 
gözüne kestirmiş , gece yarısı pencere 
den içeriye girmiştir. Kuvvetli iki 
kolun kendisini sardığını ve kurtu
lamıyacağım hisseden kadın. Mehme 
din dudağını ısırmış ve bir parça e
tini koparmıştır. Neye uğradığını bi
lemiyen Mehmet, karakola koşmuş 

ve hadiseyi dilediği şekilde anlatmış
sa da polis hakikati meydana çıkar
mış ve Mehmetli adliyeye vermiştir. 

Karacadağ Muhtarını 

Vurdular 
İzmir, (TAN) - Değirmendcre n:ı

hiyesinin Karacadağ köyü muhtarı 

Mehmet oğlu Hüseyin Şebin, ölüsü 
mera civarındaki bir harmanda bu
lunmuştur. Müddeiumumi Şevki Su
ner, buradan gidip mahallinde tah
kikat icra etmiş, başının sol tarafın

dan aldığı yaranın tesirile muhtarın 
ı 

öldüğü anlaşılmıştır. 

Bu cinayette bir kadın parm.'.lğı bn 
lunduğu kuvvetle tahmin edıliyor. Ka 
til şimdilik meçhuldür. 

Bir Çocuk Kayboldu 
İzmir, (TAN) - Bucada peynirci 

Hüseyin oğlu küçük Sellin, babası

nın eşeğini satmış ve ortadan kay
bolmuştur. Aradan günler geçtiği hal 

Scnelerdcnbcri erkek elbisesi giyen 

Şahadet 

Hendek, (Tan muhabirinden) 
Burada erkek elbisesi giye!1 ve sene
lerdenberi erkek gibi yaşıyan Şaha
det isminde bir genç kız var. Şaha
det, Hanbaba köyünden Şupagcınun 
kızıdır. Babası öldükten üç .'.l.Y sonra 
dünyaya gelmiştir. Anası , başka ço
cuğu olmadığı için Şahadeti erkek 
çocuğu gibi giydirerek büyütmüştür. 

Bugün 17 yaşına basan bu genç kız, 
pazar yerlerinde, resmi dairelerde er 
kek gibi çalışmakta, kazandığı par a 
ile evini geçindirmektedir. Kendisile 
görüştüm. Bana şunları söyled i: 

"- Görüyorsunuz ki, kızım. Fakat 
kendimi bir erkekten farksız sayı

yorum. Hayatta annemden başka 

kimsem yok. Beni babasız büyüttü, 
fakiriz. Anneme bakmakla mükelle
fim. Ne çare ki, arazimiz dar, geçine
miYor.uz.. Annem VMadıkç,. e vlene
miyeceğim. Belki o incinir, diye çe
kiniyorum. 

Okur, yazarım, işten korkmam. 
Daktiloluk, yazıcılık gibi biı· iş bula
bilsem ben de herkes gibi annemi me 
sut ederim.,, 

Bu rsa, (TAN) - Üç saat uzaktaki 
Tahtalıköy halkı mahkemeye düş

müş bulunuyorlar. Bunların yarısı 

davacı, yarısı da maznun mevkiin
dedir . İçlerinde, komşu köylerden de 
b irkaç kişi vardır. 

Mesele şudın: 
İçinden geçtiği köyün adı ile anı

lan Tahtalı deresi, bundan 15 sene 
evvel, coşkun bir zamanında yatağın
dan çıkmış, köy halkından birkaç ki
şinin tarlaları ortasından kendisine 
yeni bir mecra yapmıştır. Dere, 15 
sene böylece akıp gitmiştir. 

Köylülerden bir kısmı iki ay evvel 
dereyi eski mecrasına döndürmek is
temişler, kazma ve kürekleri kavra
yıp derenin önüne bir bent yapmış
lardır. Fakat dere, eski mecrasını is
tememiş, ilkbaharın bol suları gelin
ce taşmış, civardaki tarlaları su için
de bırakmıştır. 

Bu yüzden henüz kısa olan ekinler 
çürümüş, yaz mahsulü için bırakılmış 
olan tarlalar aylarca tava gelmemi~ 
ve ekimi geciktrimiştir. 

Davacılar bir kişi müstesna olarak, 
komşuları aleyhinde açtıkları izrar da 
vasından ve şahsi haklarından fera
gat etmişlerdir. 
Şimdi muhakemeye hukuku umu

miye namına devam edilmektedir. 
• 

Lisenin Temeli Atıldı 
Trabzon, (TAN) - Lise bınasının 

temel atma resmi bugün büyük teza
h üratla yapıldı. Umumi müfettiş Tah 
sin Uzer bir nutuk söyledi. Blna 335 

bin liraya ihale edilmiştir. 

(Hikayeden Mabaat) 

Uğurlu Entari 
(Başı 6 ıncı sayfada) 

b u kolay suallerin de hiç birine ce
vap veremedi. 

Eve Ninka ile beraber dönüyor
lardı. Ninka onu teselli etmiye ça· 
!ışıyordu: 

- Sen hiç merak etme Zina! Söz 
l ü d c rnuhcll"knk_i;vi...n~-A a.1o<N>> 

sın! Hatta istersen şimdi bize gi. 
delim? Büyük annem sana bir i&
kambil falı baksın! . 

Zina Noskovna, hiç sesini çıkar
mıyor, derin derin, acı acı düşü· 
nüyordu. 

-~-=========================================~ - .... - - -- -
Ba,, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık Ye bütün 
ağrıların!zı derhal keser. icabında günde üç ka,e alınabilir. 

de izi bulunamamıştır. - - - - - - -=====-
u yükseliyor , evlerin üzerinde kalın bulutlar hasıl 
ediyordu. 

Silfıhlara gelince, biz onları hala bekliyoruz. 

Silahlar Geliyor 

Bu barakalara ilk beraber gittiğimiz gün ba 
it!raf ettiği aşk olabilirdi. Ben o zaman Guada;ra:::. 
ya gitmiştim. Eğer mesele böyle ise, muhakkak onu 
evime arkadaşım davet etmişti. Fakat mülakat saati 
gelinciye kadar beni evden uzaklattıramamıştı. Her 
şey tabii ve mantıki görünüyordu. Ben onun progra
mında yoktum. Hakikat budur ki, kadınlar, tabiiden 
daima uzaktırlar, harikulAde hareket ederler bek
lenınlyen hadiseleri yaparlar. Istisnai hadiseler' onlar 
için günlük hadiselerdir. 

Meseleye dair kati bir hisse sahip olamıyordum. 
- 67-

Silahların nereden, ııasıl geldiğini kimse bilmi
yor, teşkilatlarımızın gizli tuttuğu meseleleri kimse 
öğrenmek istemiyordu. Casuslar ihtiyatsızlığımız
dan istifade ederek bize kafi derecede zarar vermiş
lerdi. Bizim 7.5 luklardan daha küçük, 15.5 luklar
dan da büyük toplar görmiye başladık. Bunlar pat
ladığı zaman şehri sarsıyorlardı Milisler büyük top
lara, "büyük babalarımız,, diyorlardı. Bugün, bütün 
halk, Avrupanın emperyalist şiddetine karşı zaferle 
neticelenecek bir ölüm harbine giriyordu. Küçük top 
lar, tanklara karşı idi. Harp için lazım olan teçhi· 
zat tamamlanmıştı. Büyük bir k uvvetle Üniversite 

Şüphe yok ki, kafamın içinde yabancı cereyanlar 
vardı. Reeli bulamıyordum. 

İç~ri girdim, yatağının yanına oturdum. Yaralının 
ilk rastgeldiğim gün gibi mi.itecaviz ve tahrikçi ol
madığını gördüm. 

- Bana yardım edenler, güzel mahllıklar ... Fakat 
basit insanlar, dedi. 

Her insanın yaşamak hakkı olduğunu kabul ettik
leri için bana bakıyorlar. 

- Bu doğru bir düşünüş, dedim. 
- Hayır .. Hayır ... Hayat kuvvetlinin hakkıdır. 

Otekilerin yaşamak hakkı yoktur. Onlann hakkı e-

sarettir. Bütün hayat bir noktada toplanabilir. Daha 
zayıf olanlara karşı şiddetin tatbiki. Benim yarama 
bakıyorlar, ben iyileştiğim zaman da yine ayni fikir
leri taşıyacağım, o zaman şimdiden daha kuvvetli 
olacağım ve bu kuvvetimi kullanacağım. Çok fena 
hareket ediyorlar. 

- Bu sözü nasıl söyliyebiliyorsunuz' 
- Böyle hissediyorum. 
- Hayır, herkesten fazla siz buna inarurıazsınız. 

Eğer inanmış olsaydınız, bunu söylemezdiniz. Min
nettar görünür, İtalyanlar, Almanlar Madrlde gir
dikleri zaman onlara yardım etrnek için iyileşmiye 
çalışırdı?'ltZ. 
Yatağın üstüne oturdu, yumruğunu dizine dayadı. 
·· · i i di. Y iiksek 

- Eğer İtalyanlar, Almanlar Madride girerlerset 
yatağımdan fırlar, tüfeğimi alırım. 

- Eğer bu silahı size vermezlerse ..• 
ı:arbin inki:jafı hakkında beni uzun uzun isticvap 

ettı. Ona, bir gün evvel Alman tayyarelerinin yüz 
kadın ve kırk çocuğu Madrit sokaklarında öldür
di.iklerinden başka bir şey söylemedim. Yüzü kızar
dı, uzun bir sükuttan sonra: 

- Evet. Bizim komşumuzun çocuğu da bunlar 
arasında idi. 

- Bu tayyareleri buraya gönderenler, sizin arka
daşların.ı~dır. Çocuğu dün ölen komşunuzdaki kadın 
bunu bılıyor. Buna rağmen sizden nefret et · -
ı Ç" k"" mıyor 
ar. un u yaralısınız. Sizce bu harektin bir tek ma-
nası vard1r: Budalalık. 

İntihara teşebbüs eden adam bir protesto tavrı ta
kındı. Kendi bir fikrine cevap veriyormuş gibi: 

- Fakat o halde her şey bir adamın düşündüğü 
ve hissettiğinin zıddıdır, demek. 

Ona bir şey söylemek istemiyordum. Elini sıktım. 
Çıkmazdan evvel. bir ihtiyaç halinde beni nerede 
bulabileceğini söyledim. Büyük bir emniyetle: 

- Gelmiyeceğim, dedi. Bu şekilde çalışırlarsa Mad 
ride girebilirler mi? Bu İtalyanlara, Almanlara iyi 
bir ders vermek lazım. Bu dersi, komşunun dün ölen 
oğlu, siz. kadın arkadaşınız verdiler. Hepimiz ver 
dik. Hitler ve Mussoliniye, onların memleketlerinde 
olduklarından b izim burada daha rahat olduğumun 

kalbine götürdü "ve burada,, onlardan daha rahatız. 

- Bu İtalyanları, Almanları buraya kim getirdi, 
dedim. 

- Ha .. Bu bir meseledir. Bu daha ilerde halledile
cek büyük bir meseledir. 

Bu meseleyi onunla konuşmak istemiyordum. Tek
rar elini sıkarken istediği zaman yardıma hazır ol
duğumu söyledim, çıktım. Arkadaşımla da bir şey 
konuşmadım. Ev sahibi kadın, kimyagere gittiği için 
göremedim. 

Sokağa çıkınca, yandaki büyük meydanlıkta on 
beş kadar çocuğun bisikletlerile oynadıklarını gör
düm. Bunların on iki tanesi büyük, üç tanesi küçük 
bisikletlerdi. Çocuklar. üç motörlü ve takip tayyare

si oyunu oynuyorlardı. Üç küçük bisiklet, hükumet
çilerin takip tayyareleri, büyükler düşmanın bom
bardıman tayyareleri idi. Otuz kadar çocuk oyunu 

seyrediyor, seslerile bunları takip ediyorlardı. Önce 
on beş büyük bisiklet ortaya çıktı. Serbestçe bir dai
r e çizdiler. F akat b irdenbire üç küçük, büyük bir 

şiddetle Üzerlerine saldırdı, bunlan dağıttı. Çocuk
ların alkışları arasında bunları birer birer devirdi. 
Çocukların birçoklarının kolları, bacakları yaralan
dı. Büyük bisikletlerin hepsi yuvarlandıktan sonra 
takipçiler pilotları alkışladı ., yumruklarnı sıkarak 
selamladılar. 

Biraz uzaktan hava bombardımanının gürültüleri . . . . 

şehrini tahkim ettik. , 

Ağır toplarla beraber tüfek ve mitralyözler de 
gelmşiti. İlk gündenberi bunları bekliyen milisler tü
feklerine kavuşmuşlardı. Tayyareler geldiği zaman 
bir çok gönüllü alayları kendilerini bekler buldular. 
Silahlar süratle tevzi edildi. Son tüfek sahibine ve-
rildiği zaman şehir geniş bir nefes aldı. Artık 1\Iad
rit zaptedilemezdi. Cephelerde milislerin maneviyatı 
da yükselmişti. Hepsi: "Şimdi harp teçhizatında düş
manla mi.isaviyiz,, diyorlardı. Biz düsmanla müsa\'İ 
değil, disiplinde, moralde, kardeşlikt~ onlara fail< 
idik. . 

Madritte geceler her zaman uzundu. Beni Casa ae 
Campo'ya götürdüler. Bir akşam pencereden sokağıı 
bakıyordum k i, askerler mahkum bir adamı yanırrııı 
g~tirdiler. Getiren subay beni kenara çekti. Bunu11 
bır gece evvel barakalara yakın bir evde tevkif edil 
diğini, bu evden bizim silah depolarına mitralyözle 
ateş edildiğini söyledi. Evi araştırdıkları zaman iJcİ 
katının kilitli olduğunu görmüşler, üzerinde Almıırl 
sefarethanesine ait olduğunu gösteren bir kai'tıt var· 
dL 0 
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No. 8 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Veliahdın Etrafı Bir 
Çemberle örülüverdi 

- Biraderin halini, bir hoşça gö
?iiyorum. Zinhar kendisini boş bı
l'aJonayın. 

bemeyi de, ihmal etmemişti. 

* M urat Efendi yalnız kalır 
kalmaz, bir müddet odada 

t~inmişti. Sonra, Dilberengiz kal
~Ya seelenerek: 

- Yatacağım. 

li. l>emi.§, ve yatak odasına geçm~-

de ~ifalar, onu soyarlarken, göz-
11_ lerden kimi istediğini sormuşlar
'1.1, Fakat: 

- Kimseyi istemyiorum, yalnız
~a ve istirahate ihtiyacım var. 
Cevabını almışlardı. 
}(alfalar, Murat Efendiyi yatır

~Şlar, kapısını sessizce kapamış
tdı ve kendileri de odalarına çe

~lrn · t: ıyerek omuzlarına birer hırka 
lhışlar, sofadaki kanapelere uzan 
~Şlardı. Nöbetleşe uyuyacaklardı. 
~at, öğledenberi cereyan eden 

;:isattan siniNeri o kadar bozul
Ştu ki, bütün yorgunluklarına 

~irnen uyuyamamışlardı. Vakit· va 
t fısıltı ile konuşuyorlardı. 
~~ylece, bir saat kadar derin bir 

Unet içinde geçmişti. 
~urat Efendinin kapısı gıcırda

.,}Capı, yavaş yavaş aralandı. Ve

.~tin başı, sofanın alaca karan
~ içine uzandı. Gözlerini hayret-
ltapıya çevirmiş olan kalfalar, 

~ecandan boğulma derecelerine 
!dikleri halde, efendilerini ür -
tıneınck için ses çıkarmıyorlar

!ı... liatta, efendiyi, tabii bir 'ihti
,) için dışarı çıkacak sanıyorlar-

'ıtf urat Efendi, birkaç dakika et
~ dinledi. Sonra arkasında beyaz 

tıden gecelik entarisi olduğu 

~e, birkaç adım ilerledi. Tabii. 
ıJ:aç için çıkmış olsa idi, sağ ta
~ doğru gitmesi lazım gelirdi. 

1 huki Murat Efendi, ayaklannın 
;rına basarak - uykuda zannet
"' kalfaların önünden geçip mer 
~ile gidecekti. 

- Serasker Rıza Paşa, gizlkc Kurbağalıdcrc köşkiinc geldi. VP.liaht 
Murat Efendi ile iki saat kacfar mülakat etti.. Zatışahaneye karşı ubudi~·et 
ve sadakatim hasebile arzediyorum. 

tık, valde sultan unvanım alan -
Pertevniyal kadının odasına girdi. 

- Aslanım! Dev!etiniz. müba · 
rek olsun. Cenabıhak takdir etti. 
Sizleri, bizim başımıza büyiik etti. 
Büyüklüğün şanı şudur ki... 

Diye, söze başlıyarak v:ıziyeti 

nakle girişti. Oğluna emniyet gel
mesi için ne lazımsa yapılmasını ri· 
ca etti. 
Şevkefza kadının göz yaşlan 

yeni valde sultanı son derece rrü
teessir etmişti .. Oğlunun Murat E
fendi hakkında hiçbir fena fikir ta
şımadığına kuran üzerine el basa
rak and içti ve, usulden olmadığı 
halde, adamlar göndererek Murat 
Efendiyi getirtti. Ona da ayni te
minatı verdi. Böylece Murnt Efen
diye emniyet gelebilmiş; korkudan 
bozulan sinirleri de bir dereceye ka 
dar sükunet kesbeylemişti. 
VELiAHT, MURAT EFENDi v alde sultanın verdiği temi-

nata rağmen, veliaht Mu
rat Efendinin bu korkusu, sultan 
Azizin bütün saltanat hayatı müd
detince devam etmişti. 

- ::>erasker Rıza Paşa , gıziıce 

Kurbağalıdere köşküne ~eldi. Ve

liaht Murat Efendi il~ iki saat ka

dar mülakat etti. Zatı şahaneye 

karşı ubudiyet ve sadakatim hn

sebile arzediyorum. 

Demişti. 

İki saat zarfında ikmal edilen 

.:ahkikat, müsbet netice vermi5-
ti. Serasker Rıza paşanın vcliahti 
yalnızca ziyaret etmesi, tahakkuk 
etmişti. Fakat bu ziyaret, Sultan 
Aziz aleyhinde hiçbir maksadıt ma
k.f değildi. Sırf, Rıza Paşanın Sul
tan Mecide ve oğlu Murat Efen .. H
ye beslediği hürmet ve muhabbe
tin gösterilmesinden ibaretti, Fa
kat, serasker gibi mühim bir şah
siyetin, sessiz sadasız veliahti ziya
ret etmesi, hem padişahın, hem 

(Devamı var) 
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DIS PİYASALAR: :······················· 

~ GÜNLÜK 
PiYASA 

· İC PİYASALAR: 

Geçen Hafta 4 
Milyon Kiloluk 
Mal Gönderdik 
Son halta içinde İstanbul gümrü

ğünden dış memleketlere ihraç edil- • 
miş olan mallarımızın yekunu . 
3,960, 126 kilodur. Bu malların için- • 
de yaprak tütün, tuzlu balık, muhte
lü deriler, ceviz, hububat, fındık, 
pd.lamut, tiftik gibi mallar vardır 

En ziyade Italya, Sovyet Rusya, İn
giltere, Belçika ve Akdeniz memle -- t 
ketlerile Amerikaya mal gönderil • 
miştir. ihraç olunan bu Türk malla- ·• 
rının tutan 371,828 liraya baliğ ol -
mu.,crtur. 

' 

' 

' 

Ziraat Bnnkası buğdnylnrından faz 
lası sert olmak üzere 250 bin kilo sa
blmış ise de vakit geclkliğlnden tesçil 
edilememi&tir. Ti.iccar ~t olarak 90 ' 
bin kilo buğday, kilosu 5,32-5,SS ku • 
ruştan satılmı&tır. 

* Otuz bin kllo kadar san ve beyaz 
mısır satılıruştır. San Bandırma mı
sırları 4,25 kuruştan ve Adapazann · 
beyaz mısırları 4,05, san mısırlar ise 
4,10 kuruştan verilebilmiştir. ' 

* ' 
Tekirdağ mallarından otuz bin ki-

loluk çuvallı ve Ağustos içinde tes - , 
lim şartlle yeni mahsul keten to -
humlorı kilosu 8,35 kuruştaJt, dok
me kuşyemi 6,05 kuruşUın vcrilnü~
tir. 

* Kuş yemlerine talip azdır. Fiyatlar 
Geçen hafta içinde Ordudan piya- ı biraz dü~ü~tür. Yeni mahsulden a- ' 

samıza· 5,040 kilo iç fındık gönderil- ı• ğustos ve cy!Ul aylarında teslim şar- •• 

lsveçe Fındık ihraç 
Ettik 

tile yüzde ikili mallardan 80 bin ki- • 
miş ve kilosu elli kuruştan satılmış- ıo 6,20 kurustan sntılnuşt11'. ~ 

tır. Satılan bu fındıklar doğrudan •• • • • • • • ••• • ••• • • • • • • • • ·-
doğruya Jsveçe ihraç olunmuştur. 

• 

Yeni Palamut 
Nizamnamesinde 
Değişiklikler 

Dericilik ve diğer sanayide kulla
nılan meşe palamutunun standardı 
hakkında lktısat Vekaletince hazır
lanan nizamnamede bu madde için 
verilen yüzde yarım toleransın gay
rikafi olduğu anlaşıldığından ve bu 
yüzden nizamname hükümlerinin tat 
bikatında zorluk görüldüğünden yüz 
de yarım nisbetinin yüzde 1-1,5 nis 
betine çıkarılması için yapılan tet
kikler bitirilmiştir. Nizamname, bu 
~retle tatbik mevkiine konulacak -
tır. 

Hayvan Borsasında 
Satıılar 

Dün hayvan borsasında 2500 beyaz 
karaman, 53 dağlıç, 91 kıvırcık, 197 
karayaka, 3967 kuzu ile yedi oğlak 
ve büyük hayvanlardan kırk öküz, 
58 inek, sekiz dana, bir boğa, 32 man 
da, 25 malak satılarak kesilmek üze
re mezbahaya gönderilmiştir. Et fi
yatlarında bir tebeddül olmamıştır. 

Yapak ve Tiftik Sahtı 
Camden Adam !ki gün içinde yapak ve tütik satı, 

larmda biraz canlılık görülmüştür. 

Şehrimiz piyasasında dört bin kilo SERGiLER: 
kabuklu ve jki bin kilo iç ceviz ile 
dört bin kilo kabuklu ve üç bin kilo 
tombt.:l fındık stoku bulunmaktadır 

Almanya ile Yeni 
Müzakereler 

Almanya ile yeni ticaret anlaşma

sı müzakarelerinde bulunacak olan 

heyetimizin dün şehrimize gelmesi 

bek1eniyordu. Fakat muhtelif Türk 

mallarının ihracat vaziyetine ait ra

porların üzerindeki çalışmalar henüz 
bitirilemediğinden heyet hafta için
de Ankarndan hareket edecektir. Ge 
çen sene Almanya ile yapılan konten 
jan listesinde Türk m?.hsullerinden 
biri olan keçi kıllarına ayrıca kon -
tenjan müsaadesi verilmemişti. Keçi 
kılı ayrı bir madde olduğu halde Al
manlar bu maddeyi de tiftik konten -
janına ilave etmişlerdi. Bu yüzden 
keçi kıh, tiftik kotenjanının daha ça 
buk· dolmasına yardım etmiş ve mü
him :miktard• -tUtUc ell:mizdo k.almış 

tır. 

Yeni yapılacak anlaşmada bu cihe 
tin göz önünde tutulması iç.in alaka 
1ı tüccarlar bir rapor hazırlıyarak 
Türkofis başkanlığına göndermişler
dir. 

Sergi.de Nasıl Kastamonu tiftiklerinden yüz elli 
balya kilosu 114,10 kuruştan satıl • 

T h E 
mıştır. Merinos fabrikası merinosa 

eş ir dilecek? aşılanmış koyunların yapaklarile 
Trakyanın kıvırcık ve Bursa civan 

Dresten hıfzıssıhha enstitüsü ta - yapaklarından 350 balya kilosu 65-

rafından vücude getirilen meşhur 
"Camdan Adam" bu ay sonlarına doğ 
ru şehrimize getirilerek teşhir edile

cektir. Çok büyük müşkülntla yapı-

67 kuruş arasında satın alınmıştır. 

Izmir yapak satışları devam etmek
tedir. 

Yeni Muamele Yergisi 
Proiesi 

Sanayi şubelerine ait olan ve Iktı-
sat Vekaletinin müvafakati ile bu şu 

J;ayretini çe)cen camdan adam, bu yıl belerin inkişafını arttırmak için Mali 
onuncu yerli mallar sergisinde kü - ye VekAletince hazırlanan yeni mu -
çük bir ücretle halka gösterilecektir. amele vergisi projesi Millet Meclisi 
Camdan adam, Rumanya hükumeti- Maliye encümeninden geçerek mü -

nin teşebbüsile Bükreşe getirilmiş vazene encümenine gönderilmiştir. 
Hazırlanan projede muamele vergisi 

ve orada teşhir edilmiştir. Bükreş - kanununun ikinci madesinde tasrih 

lan ve geçen sene Paris sergisinde teş 
hir olunduğu zaman bütün dünyanın 

ten lstanbula nakH ıiçin on bin lira edilen ı.tı.nelar arasına ç.inioilik - 

kadar harcanacak, diğer aksamı da nayii de ilave edilmiştir:. Çiniciliğin 

Almayadan getirilecektir. Camdan himaye ve inkşafını temin maksadile 
adamın, burada türkçe konuşabilme muamele vergisinden istisna edilme 
si için de buna göre plak tertibatı ha si Kütahya çjnicilerini sevindirmiş -

tir. Kanunun bu devrede çıkarıla • 
cağı ümit ediliyor. 

zırlanacaktır. 

Yerli mallar sergisinin, bu sene 

camdan adamın mevcudiyetile daha 

fazla rağbet göreceği muhakkaktır. 

Serginin hazırlıkları başlamıştır. Ku 

rulacak bir jüri heyeti pasyon ve 
dekorasyon itibarile serginin güzel 

bir şekilde hazırlanmasını temin e -
decektir. 

Sarı Mısır Piyasa11 
Düıüyor 

Sarı mısır fiyatları üç gün içinde 

ıaman, iki kalfa birden yerle
:en fırladılar, Derhal sımsıkı 
\.> a.~ Efendiye sanldılar. 
~lıaht şiddetle silkindi. Gergin 
:ıı_ lerlle kalfaları birer tarafa 
~· Aterdivene atıldı. Koşa koşa 

Amca ile yeğen, hiçbir zaman bi
ribirlerine ısınamamışlar, hiçbir 
gün biribirlerine karşı samimi bu
lunamamışlardı ve daima, araların
da saray entrikalarile dolu bir uçu
rum olarak yaşamışlardı. 

DENiZ SUYU iÇiLiR Mi ? . (" ~ 

birdenbire düşmeye başlamıştır. Bu 
sene mısır ekimi fazla ve yağmurla
rın da mahsule fayda temin ettiği an 
laşılmıştır. Yeni mahsul çıkıncaya 

kadar mevcut stok eritilmek üzere 
piyasaya çıkarılmış olduğundan bir 
çok satış teklifleri fiyatların üç gün 
içinde kilo başına 8-10 düşmesini 
neticeledirmiştir. 

~e başladı. 
ifalar, Murat Efendiye ancak 

'~erlikte yetişcbildiler. Bu se
~ ~rnsıkı yakalıynrak koyuver-
~ ıstemediler. Gürültüyü duyan :r kalfalar ve kızlar da yatakla

an fırlıynrak geldiler. Veliah
~tafında sımsıkı bir çenber çe

er. 
~ttı 
ıı ~at Efendi, şaşırıp, hüngür, 
,gur ağlıyarak: 
()~l\llnhaşkınıza, beni bırakın. 
'trı.b~: ağlamıya başladı. 
~ 11dir ki, kalfalar bırakmamış-
. ~Otla t• k lıq, ge ırere yatağına yatır-

~ dı. 
~ rı·~efza kadının odası, daire
~)ll ~ ayetinde olduğu için, gürül

'llQ llYrnamış, ancak ertesi sabah 
~ı, b~ğı zaman haber almıştı. Sa
~o Şını yolarak oğlunun odası
' ~Uş: 

l\sı . Ca anım! Sen şu anacığına 

~~ nırn tende sağ oldukça, sa
cle eyi keın nazarla bakt\rmam. 

ıtıa ~ havf edersin? Ne deyu. 
bı~e basdetmek istersin? 
~ e"k ağırınıya başladı. 

~ ~ efuı kadın, Murat E
~~ a.~ fendiyi kalfaların ve ha
~~lt :!arının nezare~ine tevdi e
~ lııe ~ğruca, Abdülazizin dai-
llıı. i•tti 't:Y·· k. d . . . ~eA · nun ar aıresıne nak-
ııı.1 61 i . 
lı-l{e İd· Çın her taraf kan§ıklık 
·~ı ı. 

>tı- hı, ev1· 
..., l!,~t adının endişesile ca-
~ " Yanan kadın, hiç bir me-

e teşrifat gözetmeden • ar-

Sultan Azizin saltanat hayatı çok 
iyi başlamış, fakat birkaç sene sun
ra birdenbire fena bir mecraya gi
rerek hazin ve kanlı bir şekilde ne
ticelenmişti. Bu müddet zarfında 

da veliaht Murat Efendi, çok teh
likeli ve çok heyecanlı günler ge
çirmiştir. 

Sultan Aziz, hükümdarlığının ilk 
devirlerinde, saltanatın göz kamaş
tıran ikbal ve şaşaasına kapılarak, l 
bir müddet Murat Efendiyi ihmal 
etmişti. O müddet zarfında Murat 
Efendi de Beşiktaş sarayının veli· 
aht dairesinde göze çarpr:uyan sö
nük ve münzevi bir hayat gerirdi
ği için Sultan Azizin nazan dikka
tini celbetmemişti. 

Genç :Veliaht, hemen bütün gün
lerini, perdeleri yarıya kadar inik 
bir odada, kitapları, piyanosu ve 
dilber gözdeleri arasında geciriyor
du. Çok zaman da, amcasından u
zak yaşamak için Kadıköyünde, 

Kurbağalıdere köşküne gidiyor, o
rada da ayni stikun ve inzivn için
de kasvetli hayatına devam ediyor
du. 

Sultan Aziz, böylece yaşıyan ye
ğenine zerrece ehemmiyet vermi
yor, onunla meşgul olmıya lüzum 
görmüyordu. Fakat, padişahın ve
liahdine karşı ilk defa olarak e
hemmiyet vermesine bir tekke şey
hi sebep olmuştu . 

Bir gün Bahariye tekkesinin şey
hi Necati Efendi, koşa koşa Beşik
taş sarayına gelmiş .. mabeyb mü
şürlüğü vazifesini ifa eden :Captanı 
derya Mehmet Ali Paşayı görerek: 

Denİ7. kenannda bir yerde doğ
muş, büyümüş olmayıp ta 5onra
dan denizi ilk defa gören Lir kim
seye, bilmem hiç tesadüf etfüıiı; 
mi? 

Deniz manzarasının ilk tesiri, 
başka hiç bir şeyin veremeJigi de
recede büyük hayrettir. Kendisi 
de denizi ilk defa büyük )·a-:ınd:ı 
görmiiş olan me~hur filozof, lıl'm 
de şair Jan Jak Rıısso'nun yazdı
ğına göre, denİ7.İ hiç görmemi-: a
dam onu hayalinde ne katlar bii
yük, ne kadar azametli tasa,vur 
etmiş olsa, deniz karşısına çıkınca, 
hayal ettiği şeyin pek küçiik kal· 
dığını anlar. 

Denizi ilk defa görmenin ikinci 
tesiri, deniz suyundan ic_:mek idn 
şiddetl arzudur. Kendim, denizi 
böyle· ömürlerinde ilk defa giiren 
ikl' kişiye, hem de denizi ilk ~i)r • 
dükleri anda, tcsadiif ettim ve iki
sini de ilk defa gördükleri o bii
yük sudan mutlaka içmek arzu· 
:;undan vazgeçiremedim· 

Deniz suyunu ilaç olarak içirme
yi düşünen hekiml.-rin de, hilforz 
bizim Di~·arbnkırh Aetius gibi de
nize uzak bir yerde doğmu · , orada 
şöhret almış hekimlerden olabile
ceği hatıra gelir. Halbuki <leni.ı su
yunun ilaç olarak en büyük sena
sını yapmış olan en biiylik hekim, 
lsta11köy adasında, yani denİ7.İn or· 
tasında doğmus ve yaşamı~ İpok
rat hekimdir. Eski Romalıla\• da, 
ile tarafı denizle <"evrili lt:ılvn ,·a
rı~ adasında yaŞadıklan halde, 
:vortılmuş adamlara kuvvet '·ermek 
için onların içtikleri şaraba deniz 
suyu katarlardı. 

Bizim Berıamalı Calinus hekim 
de denize pek yakın bir )·erde. de
niz suyunu ilaç diye içirdiği gibi es
ki istanhulun en meşhur h~kimle
rinden Aleksandr ile Aktuariu~ de
niz suyunun hararetli taraftarı he
kimlerdi. Onlardan sonra bizim bii· 

yük Türk hekimi lhni Sina dR has
talarına uzaklardan deniz suyunu 
getirterek içirirdi ... 

Bu kadar büyük yerlerden gelen 
tavsiyeler üzerine, deniz suyunun 
hekimlikte ne kadar çok rağbet gör 
müş olacağını elbette tahmin c· 
dersiniz. Bazıları hastalarına gün
de yarım litre deniz suyu içirmiye 
kadar varmışlardı. İpokrat hekim. 
deniz suyunu kaşınmıya kar~ı id
lecek ilaç diye tavsiye etmiş ol -
duğu için, bu kadar çok deni-ı su· 
yunu içenler en çok cilt ha~taları 
idi. 

Yeni tetkiklere göre, deniz sn· 
yunun, içildiği vakit, en iyi tc<:iri 
mide ,.e barsaklar iiz<'rinedir. Bar· 
sak]arda <:ahuk tesir etmesi pek es
kidcnberi inatçı inkıhaza karşı i
laç olarak i~ilmesine sebep olmui
tu. Halbuki mideye faydası daha 
ehemmi)·ctlidir. Vücude bolca klo
rür girmesine yarıu, bundan dolayı 
mide ekşisi fazlalaşır, hazım ko
lay olur. 

Bundan dolayı. mid-elcrinin if
razı olduğu için hazmedemiyenle
re deniz suyu içmek iyi bir ilactır. 
Pek te yeni o]mıyan bazı fikirlere 
göre, midede ifrazın azalması, <;a
buk ihtiyarlamıya yol açar. Şimdi
ki halde deniz suyunun mide ifra
zının artmasına sebep olarak ihti
yarlığı geciktirmekte faydası oldu
ğu henüz söylenilmemiş olmakla 
beraber, bir giin deniz suyn :çme
nin gençlik ilacı olduğunu duyar
sanız hiç şaşmamalısınız. 

Şimdiden hatırınızda olsun, o za 
ınan da günde )·arım litre dcni:r. su
yu içmiye lüzum olmıyac:ıktır. Sa· 
bah, akşam otuzar, nihayet <'llişer 
santimetre mikabı yetişir. Bu ka
darı da mide ifrazını artırmıya )'a
rar. 

Bazılan deniz suyunu etle, deri 
arasına şınnga ederler. Fakat hu 
türlü tedavi ancak bir hekimin re
çetesile olabilir. 

.... 

B ORSA 
18 - 6 1938 

ÇEKLER 

Londra 

New-York 
Paris 
Miltıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcr.ıin 

Brllkscl 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Modrld 
Varşovn 

Buda peste 
BU kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

AçılJt 

6.23 G.26 

125.2725 125.50 
3.4925 3.!ll 

6.595 6.625 
28.765 28.905 
69.5325 69.865 
50.63 50.8i25 
21.32 21.4225 
1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.625 
24.92 

0.9375 
2.86 

1.115 
1.545 
4 ,liH5 
6 ,!)';5 

23.765 
25.0'1 

O.!l125 
2.875 

36.2925 36.545 
32.1225 32.2775 
23.67 23.735 
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Aba Satll 

Frank 
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~ 

Liret -~ 
Belcfka Fr. E .. 
OTahmt .5 
tsvtcre Fr. 

-.: .. 
> 

Leva .. 
ı:::ı 

FloriD c; 
Kron Çek 

.. 
ı:::ı 
c:ı. 

Marlt c 
Zlotf 

cıı 
"O 

ı:::ı 

Pengo r? 
Le7 

o 

'° Dtnar 
K.ron ı .. ec 

,} 

Halde Dünkü Satıılar 
lstanbul halinde dün toptan satı

lan yaş meyva ve sebze fiyatlaı:ı a
şağıdadır. 

Bamya kilosu 25-30 kuruş. Dol
malık biber 18-23 kuruş. Sivri bi
ber 25-35 kuruş. Sakız kabağı 3,50 
-4 kuruş. Yeşil barbunya 11- 12 ku 
ruş. Çalı fasulyesi 10- 12 kuruş Ay
şekadın mafulyesi 12- 22 kuruş. Kır 
domatesi 14-15 kuruş. Bakla 1-
1.50 kuruş. Ataka: 9-10 kuruş. Se
mizotu 1- 1,50 kuruş. Taze yaprak 
10-12 kuruş. Sarmısak 2,50- -3 ku
ruş. 

Enginar adedi 2·-5 kuruş. Patlı -
can (baş) 5- 6 kuruş. Patlıcan lor
ta) 4- 4 50 kuruş. Patlıcan ufak 3--
3,50 ıum.ış. Hıyar 1- 2,50 kuruş 

Pancar demeti 2-2,50 kuruş, so -
ğan 3- -4 kuruş. (Büyük demet). 
Maydanoz 40 santim, 60 santim. De
reotu 30 santim, 50 santim. nane 40 
santim, 60 santim. 

KirRZ kilosu 10---25 kuru~. Can e
riği 7-15 kuruş. Yerli çilek 35-60 
kuruş. Çilek Ereğli 20- 25 kuruş. Ka 
yısı 16-30 kuruş. Zerdali 12- 15 
kuruş. Dut 5-10 kuru~. Şeftali 16 
--30 kuruş . 

Karpuz adedi 50- 60 lrnruş Ecne
bi limon 100 adedi 25() -300 kuruş. 

Fiyatlarda Değiıiklik Yok 
Bu haftanın hububat satışlarında 

fiyatlarda hiçbir tebeddül olmamış
tır. Arpa satışlan 4,25 - 4,30 k•ıruş 
arasında durmuştur. Çavdar, yulaf 
satışlarında da fiyatlar değismemiş

tir. Dert satışlan devam etmektedir. 
Yapak üzerine yalnız 1zmirde yerlı 
fabrikalar mal almaktadır. 
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(B A 0 M A K A L E D E N M A BAT) 

-,ay işinde Sabiha Gökçen 
Bu Sabah 

Sofyada Olacak 

Bir Suçlu 
Mahkemede 
Çıldırdı 

Stoyadinoviç 
Mussolini ile de 
Görüşecek 

Na/ ıa VekiLi 

• 

, SOn . Mclnzara 
Nafıa Fen 
Okulunu Gezdi 

(Başı 1 incide) 

ta tek kişilik tayyaresi ile Bel -
grnda hareket etmiş ve hava mey 

1 danında protokol dairesi reisi 
B. Belin of, kumandan Macarof 

1 ve Türkiye elçiliği yüksek me-

(Başı 1 incide) 
ettirmeye karar verdi. Bir mübaşir
le bir jandarma Mehmedi tabibiadil
lerl'n odasına getirdi. O şöyle bağı
rıyordu: 

(BQ.§ı 1 incide) 

noktai nazar mutabakatı müşahede 
eylediklerini kaydetmektedir. 

Evvelki gün şehrimize gelen Nııf 
Vekili Ali eÇtinkaya, dün şehrim 
de bazı tetkiklerde bulunmuştur 

Her Türlü 

Yollar, 

ihtimaller 

ipti dadan 

Karşısında Tutacağımız 

Çizilmiş Bulunuyor 
(Başı 1 incide) murları tarafından uğurlanmış-

- Doktorlar, ç1ldırmış değilim. 

Kont Ciano, Mussolininin bulun -
makta olduğu Reccione'ye gitmiştir. 

Roma da endişe ediyoT 
Tevkifancde günde bir çift tayin yi- Paris, 18 (Hususi) - Tatil müdde
ye yiye sinirlerim bozuldu. Beniın tini geçirmek üzere italyaya gittiği 
için: "30 kuruşluk bir dolma kalem bildirilen Yugoslavya Başvekili ve 
çaldı" diyorlar. Halbuki ben çalma-ıHariciye Nazırı Doktor Stoyadino
dım. Ben, anamdan babamdan an - viç'in İtalya Hariciye Nazırı Kont 
cak bir firengi mi~as aldı~: Ben. lz- Ciano ile müliikatı Paris mehafili ta
mirde duvarlara sınema ılanları ya- rafından büyük bir ehemmiyetle ta
pıştırarak hayatımı namusumla ka - kip olunmakta ve gazeteler bu hadi· 
zanırdım. Sonra sahnelerd~ Şarl~ tak se dolayısile bir çok neşriyat yapmak 
lidi yapardım. Bir de komık elbısem tadır. Fransız siyasi mehafiline gö
vardı. Onu tevkifanede 10 liraya sat re, mülakat esnasında umumi vazi
tım. Allah aşkına beni tevkifaneden yet tetkik olunmuş ve 1937 Belgrat 
kurtarınız. itilfıf mdan doğan iş beraberliği siya-

1i Çetinkaya, sabahleyin Nafın f 
mektebini ziyaret etmiş, talebe s. 
yısı, yeni tedris vasıtaları ve irnt• 
hanlar üzerinde mektep müdiırilll 
den mahimat almıştır. 

Vekil, öğleden sonra da saat 17 d 
yanında Nafıa müdürü olduğu il 
de Yeşilköye giderek devlet hat-D' 
lnn istasyonunda bir saat kadar 
gul olmuştur. Bu arada, tstas~or 
yeni kurulacak hangarlarl..ı asf 
yol üzerinde izahat almış \'C yenı 

mirler vermiştir. 

• tır. 
flıtiınallere göre çizilmiş bulunmaktadır. BU İHTİl\fALLER ARASIN-
DA FRANSA İLE TAM YE SAMİMi BİR ANLAŞMAYI ÇOK U- , : BelgraJJa i.tikbal 
ZAK GÖRÜYORUZ. Fransız müstemleke siyasetini idare eden unsurla- Belgrad, 18 (Tan muhabirin -
nn dar görüş ufku kolay kolay genişliyemez. Fransadnki merkezi otorite 

1 
• den) -Atatürk kızı Sabiha Gök 

iyi niyetler beslese bile vaziyete hakim olmadığını, enerji ve iradesinin çen, bugün saat 10,30 da Bel -
buna kafi gelmediğini birçok tecrübeler göstermiştir. grada gelmiştir. Tayyar~ meyda 

Son dakikada umduğumuz bir mucize olursa memnun olu- nında orta elçimiz Ali Haydar 
ruz. Fakat olmazsa heyecan ve teessür duyacak değiliz. Hakim 

1 
Aktayla refikaları, Yugoslav Ha 

bir ihtimal diye bunu zaten bekliyoruz. riciye Nazın namına teşrifat mü 
dür muavini ile askeri \'e sivil 

O zaman da böyle bir ihtimal ne gibi tedbirler alınmasını icap hava teşkilatları mümessilleri, 
ediyorsa bunların vakit ve zamanında alınacağına tam bir gü- Türk ataşemiliteri ile bütün elçi 

ven duyuyoruz. Bu itibarla hadiselerin yarınına tamamiyle sa 1 lik memurları, Yunan ve Rumen 
ı • elçileri, Yugoslav ilk kadın tay
ı yarecisi Bayan Poliç ve c:ok kala 

kin ve müsterih bir gözle bakıyoruz. 

Öldürten Kadın 

Yanola da 
Malatyadan 
Get iriliyor 

(Başı 1 incide) 

ediyor, beni ve çocuklarımı ölüm
le korkutuyor, seninle alakamı kes
tiğim hakkında kendisine verdiğim 
teminatı kabul etmiyor, diyor. 

Ipsalnda istintak hakimliğinin yap 
tığı tahkikata göre, 45 gün kadar 
evvel Ali Rıza, kendisine müfettiş 
süsü vererek Ipsalaya gelmiş ve Mu
hittini bularak: 

- Arkadaş, sen bu kadından vaz
geç. Akıbet ikimiz için de feci ola
caktır, demiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Türk Köylüleri 
Zu~um Görüyor 

[Başı 1 incide] 

balık bir halk kütlesi genç tay -
yareciyi karşılamışlardır. 

1 
Selam resminden sonra aske-

1 ri bando Türk ve Yugoslav mil
li marşlarını çalmış ve Bayan 
Sabiha Gökçene Yugoslav Baş
vekili ve hariciye nazırı namı
na teşrifat müdür muavini, as-gazeteleri, Suriye hükumetinin ar -

tık Fransaya değil, kontrol komisyo t 
keri hava kuvvetleri namına 

Yugoslavyanın ilk kadın tay
yarccisi Bayan Poliç, sivil ha
va teşkilatları namına Yugos-

nunun mevzuubash 14 numaralı teb-

liğinc dayanarak Cenevreye müra -

caat etmesini tavsiye ediyor!ar. 

T ürkleri tevkil ediyorlar -
Antakya, 18 (A.A.) - Ho.tay hu-

• lav • A. E. Ro klüp reisi, elçi-
1 mizin eşi Bnyan Haydar ve va-
1 tandaşlarımız , namına Bayan 

dudu dışında ve Suriyeye bağlı Ha
mam nahiyesi hududuna yak!n b•ıln 
nan Hatay köylerinden Türk yazıh:ı 
lann celbedilerek tevkif ve tazyi~ 
edildiği öğrenilmiştir. 

Süveydiye 17 (A.A.) - Büro reisi-
nin bu sabah kayıt muamelesini ta
til etmeden önce ekalliyet mümessil
lerile onbeş dakika kadar müzakere , 
de bulunduğu anlaşılmıştır. , 

Taşyürekli tarafından birer bu
ket verilmiştir. 

Bayan Sabiha Gökçen, bura
da bulunduğu müddetçe refa-

1 katine memur edilmiş olan ön-
• yüzbaşı Kosta Hosiç ile tayya

re meydanından elçiliğe git
miş, ve saat 11,45 te saraya gi
derek hususi defteri imzala
mıştır. Bilahare yine elçiliğe 
dönerek gazetecileri kabul et
miştir. 

* ı Bugün saat 13 te Yugoslav 
Antakya 18 {A.A.) - Bütün Sud- 1 hava kuvvetleri namına gene

ye gazeteleri Sancağın Türklere tes- 1 ral Yankovi arafınde.n hva-

Iiın edildiği kanaatindedirl.r. t la dağındaki otelde bir öğle ye-

Mehmet bunları büyük bir heye - setinin tanzimine ehemmiyet veril
canla söyledi. Sonra, birden sustu ve miştir. F'ransız gazetelerinin siyasi 
derin bir nefes aldı .. Bir şeyler arar muharrirleri ise şu mütaleaları yiıri'ı 
gibi, odanın içine göz gezdirdi. Koş- tüvorlar-
tu, kenarda duran bir iskemleyi kap Epok'ta Jamcs Donadieu, eliyor ki: 
tı. Bir kadın kucaklar gibi, kucağına "İtalya, Avrupanın Cenubunda 
aldı. Birden asabiyeti geçmişti. Bir 
kahkaha attı. Sonra, yine "Mar1nel-

Yugoslavyanın ehemmiyetini tama · 
miyle takdir etmektedir. Roma ve 

la" şarkısını söylemeğe başlıyarak Belgrat hükumetlrinin Cenubu Şar
dansetti. Arasıra şarkıya fasıla veri kiye doğru yapılan Alman tazyikine 
yor, ıslıkla saksofon taklidi yapıyor- karşı müşterek bir sed teşkil etmele· 

du. rinde biz ancak fayda görebiliriz., 
Epeyce dans etti. Yorulmuştu. Is 

Aksiyon Frnnsez gazetesinde Le· 
kemleyi bir kenara bıraktı. Yüzü -

buşc: 
nün tf.!r1erini silerek, doktorlarm ya-
nına yaklaştı. Yalvarır bir ~esle: 

- Doktorlar, dedi, ben serseri de
ğilim. Benim kafaT!'l anamdan, ba
bamdan aldığım firengi mikrobu ke 
miriyor. Beni tedavi ettiriniz. 
Bumın üzerine, tabibiadil Salih 

Haşim ve Enver Karan Mehmedi mu 
ayene ettiler. Bir rapor tanzim etti
ler. Muayene neticesinde, Mchme -
din, cezasının hafifletilmesini icap 
ettirecek derecede, akıl hastası oldu
ğu tesbit edildi. 

Mahkeme bu rapora göre, kararı
nı verecektir. 

MANISADA : 

Bir Kadın Asllacak 
Manisa, (TAN) - İlyascılar köyün 

de, kayınblraderi Abdullah ile g:ıyri 

"Almanyanın Avusturyada cebir 
kullanarak Cenuba doğru bir köprü 
başı temin etmiş olmasından maksnt 
bu havalide İtalyan ve Yugoslav nü· 
fuzunu inkişaf ettirmek olduğunu ta 
savvur etmiye imkan var mıdır? Bu 
nu düşiinmek, Almanyanın ölçü ile 
hareket ettiğine inanmak olur. Hal· 
buki Almanya'da en eksik olan 1fey 
ölçüdür.,, diyor. 

Övr gaztesinde Madam Tabouis. 
şöyle yazıyor: 

"Almanyo, Roma için olduğu ka· 
dar Belgrat için de en endişe verici 
bir komşu olmuştur. ,, 

Miltıno, 18 (A.A.) - ltalyan - AI 
man kültür cemiyetinin bir toplan
tısında nutuk söyliyen propaganda 
nazırı Alfieri ezciimle demiştir ki: 

"Roma-Bcrlin mihverini, bir poli 
tika kombinezonu gibi değil, fakat ta 
rihi bir hadise gibi telakki etmeli
dir. 

Kimya fabrikasının temel atrfl' 
mera•imi geri kaldı 

İzmitte kurulacak olan yeni kitı'' 
fabrikasının temelatma merasimi 
temmuza tehir edilmiştir. Fabri 
nın temelatma merasiminde Ba, 
kil Celal Bayar ile iktısat vekili 
bulunacaktır. 

BALIKESİRDE: 

Bir Çocuk Kudurdu 

ve Öldü 
Balıkesir, (TAN) - Çağış nalıb 

sine bağlı Aslıhan Tepecik köyürt0t 
Aziz oğlu Osman adındaki çocul<ı 
köpk tarafından ısırıldıktan 20 t 
sonra kudurmuş, ve memleket ııs· 
nesine getirilmiştir. Tedavisi gC: 
miş olan çocuk feci istıraplar içitl 
ölmüştür. 

Bir Çoban Yaralandı 
Balıkesr, (TAN) - Sındırgtıı 

Mahmudiye köyünden Yahya 0
1 

16 yaşında Cevdet isminde bir çob 

sürüsünü otlattığı esnada bir b0111 

bulmuş, karıştırırken patlıyan bO 
ha ellerinden ve yüzünden ağır sıı 
te yaralanmasına sebep olmuşttJ! 

~ * İzmir, (TAN) - Bazı heves 
ların teşebbüsü ile burada bir çı 
sevenler cemiyeti teşkil edilrrıc1' 
zeredir. * İzmir, (TAN) - Vilay-etiıf 
meclisi azasından ve Bergama bt' 
diye reisi Nafiz Özçelik, Bergaıı1• 

Faciayı örten esrar böylece aydın
landıktan sonra, rnuadclenin birinci 
meçhulü olan Hacıosman bayırı fa
ciası da kendi kendine çözülmekte
dir: 

Ali Rıza, rakibi Muhittini ortadan 
kaldırmak için Mehmet Lutfinin o
tomobilinden serbestçe istifade et -
mek istemiştir. Bunun için de bey
nine bir kurşun sıkarak öldürmüş -
tür. O sırada Sevimin otomobilde 
bulunup bulunmadığı meselesi ikin
ci derecede kalmaktadır. 

Ekoe dö Siri gazetsi, bu vesile ile meği verilmiştir. 
hiç olmazsa Türkiyede bulunan Su Ziyafet çok samimi bir hava 

meşru S,!.lrette sevişmiye devam için, 
askrden yeni gelen kocası Ali Osm11-
nı uykuda iken bastırıp Abdullah ile 
beraber boğmaktan suçlu Fatmanın 
muhakemesi bitmiştir. 

Bu mihverin hedefi, milletler ara· ölm~'itür. 

riye emlaki meselesinin halledilme- içinde geçmiş ve ziyafet esna-
sini tavsiye ediyor. • sında general Yankoviç Sabiha 

Gazeteler, Arap memleketlerinin 
Sancak meselesinde Suriye tarafını 

iltizam etmediklerinden şikayet edi
yorlar. Arap Ajansı, Irak hükiımeti-

Gökçene Yugoslav askeri tay-
yarecilik diplomasını vermiş-

• tir. 

Fatmıı. idama, yaşı küçük olan Ah· 
dullah 15 sene ağır hapse mahkum e
dilmişlerdir 

sında adalet ve manevi müsavat esa -============~ 
sı üzerine müesses iş birliği tesisi - da Alman - Jtalyan dostlu~~ 
dir . ., bir politika kombinezonu netice:ıı 

Alman büyük elçisi B. Von Ma - ğil, fakat politik bir umde oldıW· 
kenzen de bir nutuk söylemiş ve o 1 tebarüz ettirmiştir, 

Herhangi bir ifşaata meydan ver
memesi için Ali Rızanın otomobile 
şoförden başka kimseyi almadığı kuv 
vem bir tahmin olarak öne sürt.il -
mektedir. 

nin bu meselede açıktan açığa Türki 
yeyi tuttuğunu ve Suriyeye Sancağı 
Türkiyeye teslim ederek kendisile an 
!aşmasını tavsiye ettiğini bildiriyor. 

Bone, Paris Büyük 

Elçimizle Görüştü 

ı Yemekten sonra Sabiha Gök
çen Avala Meçhul Asker Abi
desini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuştur. 

Elçiliğimizdeki ıuvare 
t _ _:___;;_..~~~~ 
1 Akşam da elçimiz tarafından l~llDIMll~AttıA 
sayın Bayan Sabiha Gökçen şe-

1 refine elçilikte bir akşam ye
meği ve onu müteakıp büyük 

. . N 1 bir suvare verilmiştir. Yemekte 

Müddeiumumilik faciada Yanola
nın rolünü tesbit ettikten sonra bu 
kadını bulmak istemiş ve polisin en 
kuvvetli vasıtalarını faaliyete geçir
miştir. Evvela kadının lstanbulda 
olduğu ihtimali üzerinde durulmuş, 
bir çok kimseler müddeiumumiliğe 
ve polise getirilerek bilgilerine müra 
caat edilmiştir. Tahkikatı idare eden 
müddeiumumi muavini Hakkı Şük
rü, dün de müddeiumumilikte bazı 
zabıta amirlerile temaslar yapm1ş, 
direktifler vermiştir. 

Paris, 18 (A.A.) - Harıctya nzı Harbiye ve Bahriye Nazırı Ge-

n Bonne bugün Türkiye büyük elçi-
1 

neral Mariç, Hariciye Nazır 
si Suad Davazı kabul ederek uzun muavini, Yugoslav Hava Kuv-

bir mülakatta bulunmuştur. 1 vetleri Komutanı ve muavini, 
Yunan, Romen, Bulgar sefirleri 
ve suvarede de bir çok Yugos-

Zürafa sokağında 15 numarada o
turan Sabahat isminde bir kız evve
la müddeiumumiliğe, sonra da poli
se getirilerek kendisinden bazı şey
ler öğrenilmek istenmiştir. Bununla 
beraber Yanolanın Malatyada bu
lunduğu anlaşılınca Malatya müd -
deiumumiliğine telgrafla bir ihzar 
emri gönderilmiştir. Fakat gece geç 
vakte kadar Malatyadan Yanolanın 
yakalandığı hakkında bir malumat 
gelmemiştir. 

Müddeiumuminin ~eyanatı 
Müddeiumumi B. Hikmet Onat, 

dün bir muharririmize hadise hakkın 
da şunları söylemiştir: 
"- Hadise, aşk ve kıskançlık ne -

ticesidir. Ali Rızanın eski kansı Ya
nola Muhittinle senelerdenberi uza
yıp gelen bir münasebet tesis ediyor. 
Bunu Ali Rıza haber alıyor, muğ -
her oluyor Muhittinin metrukatı a
rasında Yanoladan gelmiş elli ka -
dar mektup çıkmıştır. Yanola, Mu -
hittinin Ipsalaya geldikten sonra mu 
haberesine devam ediyor. Ali Rıza 
kıskançlık sevkile Muhittini ortadan 
kaldırmııya karar veriyor ve malum 
şekilde de bu kararını tatbik ediyor. 
Yanola yakalanınca, hadisenin hiç 

Bir Amele Teşekkülü ı ıav hava, kara, deniz yüksek, er 
kanile ataşemiliterler, hava a-

Azasını Hazır 

Olmıya Çağırıyor 

1 
1 taşeleri, Balkan sefaretleri er
knnı ve Belgrat kibar mahafili 
mensupları bulunmuşlardır. 

1 Türkkuşu Başpilotunun tek 

Paris, 18 (A.A.) _ Amme hizmet- başına yaptığı bu Balkan hava 
leri kartelinin merkez komitesi neş- turnesi bu~a?a büyük ~ir ala-
rettiği bir tebliğde, parlamentonun ı 

1 
ka ve samımı ~ir sempatı uyan-

tatil devresine girmesini şiddetle ten dırn:ıştır. Yerlı matbu~t Bayan 
kit etmekted" Ç"nk·· b 1 Sabıha'nın bu seyahatı etrafın-

ır. u u u suret e • 
amme h' tl 

1 1 
da çok dostane makaleler neş-

ızmc er memur arının ma- t kt d' 
aş ·· d likl . . re me e ır. 

ve gun e erının artırılması işi Ezcümle Vreme gazetesi Sa-
1939 sene&ne bırakılmaktadır. Ko- biha Gökçeni uzun uzadıya öv-
mite ezcümle, bu vaziyet knrşısında mekte ve birinci sayfasında A-
a~ası_ için hususi endüstri i~çilerinin 1 

tatürkle Sabiha Gökçenin bü
şımdıye kadar muvaffakıyetle netice • yük resimlerini neşretmektedir. 
lenmiş olan hareket tarzlarını tak -•~• 
1it etmekten başka yapılacak bir şey 
olmadığını kaydederek, azayı ha -
zırlanmıya davet etmektedir. 

bir gizli tarafı kalmıyacaktır. 
Şoför Mehmedin de otomobilini 

elde etmek için öldürüldüğü anlaşıh 

yor.,, 
Ali Rızanın lpsalaya kaçırdığı 

1972 numaralı otomobil ve İpsala 
müddeiumumiliğinin tahkikat evra -
kı dün akşam arabanın sahibi Niko
nun idaresinde şehrimize getirilmiş 

tir. 

Vali Üstündağ 
Atinaya Vardı 

Atina, 18 (A.A.) - Istanbul valisi 
Muhittin Ustündağ bugün saat 14 te 
Toskari vapuru ile P ireye gelmiş ve 
Yunanistandaki ikamet i esnasında 
misafiri olacağı Atina valisi Kodzi -
yas ile Atina ve P re beledye reisleri 
azası tarafından karşılanmışhr. 

Muhittin Ustündan burada altı 

gün kalacak ve belediye teşkilatla -
rının mesaisini tetkik eyliycceklir . 

CAN KUQTAQ.10. 
" 

. ---- -· • 
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iBURSADA: 

Bursa Y o~unda 
Heyecanlı Bir 
Takip Yaoıldı 

·BULMACA Beyoğlu 3 üncü sulh hakimli- ' 

ğinden: Mahkemenin 938/1642 sayı-'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jı dosyası ile Galatada Küçük Handa 

Bursa, (TAN) - Dikiş kumpanya 
. 2 

Evvelki günkü bulmacanın 

Balledilmit Şekli 

1 2 3 4 S 6 T 8 9 10 

lan mümessillerinden Tahsin, Gem- 3 
likten buraya gelirken, heyecanlı bir 
vakanın kahramanı olmuş, pek mel
buz bir cinayetin de önünü almış -
tır. Hadise şudur: 

Tahsinin otomobili Engürü köyü 
civarından geçerken, genç bir kadın 
yolun liderine çıkmış ve: 

-·Imdat! diy' haykırmağa, ccdur" 
işareti venneğe başlamıştır. Şoför 
fren yaparken telaşlı bir erkek te 
ortaya çıkmıştır. Elleri bıçaklı iki 
kişi tarafından takip edilen bu ka
-dm ve erkek hemen otomibilin içine 
atlamışlar, şoför de süratle yoluna 
devam etmiştir. Meselenin biraz son 
ra anlaşılan tafsilatı şöyledir: 

Emine ismindeki bu kadın, koca
sı İbrahimle geçinememiş, Hüseyin 
isminde birini sevmiş. lkisi birden 
kaçarlarken, kocası lbrahim yanına 
dayı zadesi Cıva Mustafayı da ala -
rak bunları kovalamağa başlam1ş. 

Tahsin, otomobiline aldığı sevda
lıları jandarma karakoluna teslim 
etmiş, lbrahim ve Cıva Mustafa da 
sonradan tutulmuştur. 

Bursa, (TAN) - Hanri Lorens ad
h bir Fransıza 127 bin lirayll ipotek 
edilmiş olan buradaki şark tütün 
deposunu ikinci defa olara1t temina~ 

göstermek suretile emlak ve eytam 
bankasından 20 bin lira almaktan suı; 
lu eski tütün tüccan Mehmet Emin 
hakkındaki dava devam eylemekte -
dir. 

İki ay kadar evvel, ikamet yeri o
lan Parise dönerken hareketinden 
birkaç dakika önce İstanbuldn tren 
den indirilen ve ikametgfıha bağla
narak serbest bırakılan Mr>hmet E
min, Hanri Lorens namına yapılmış 
olan ipoteğin muvazaa oldu~unu ve 
karşıl,ığı bulunan paranın alınmadı
ğını iddia etmiş, bu muamelenin ip
tali için İstanbul hukuk mahke'lle
sine müracaat ettiğini öne sürmüş
tur. Kendisi Bursaya gelmiş ve bir 
istida ile mahkemeye müracaat ede
rek, Avrupada bir çok işleri bulun
duğu için, evvelce hakkında veril -
ıniş olan kararın kaldırılmasını v~ 

seyahatine müsaade edilmesmi iste 
ıniştir. 

Mahkeme, 3 bin liralık kefalet ve
rebildiği takdirde eski kararın kald1 
l"llmasına karar vermiştir. 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

BUGUNK1J BULllACA 

l 2 3 4 5 6 T 8 9 10 

SOLDAN IAGA: 

1 - istanbulda güzel bir sayfiye _ Tok 

değil 

2 - Esu yurt, doğduğumuz toprak 

3 - Güzel kokulu bir ot - !\Iusaıun so-
pası. 

4 - Eşya satılan yer - Islaklık 

5 - Su - Küçük nehir 

6 - Bir uzvumuz - Avuç içi - T:dcp 

7 - Me..:hur bir oyun - Arapça siz, sız 

mAnasına 

8 - Anadoluda plAvın adı - Çok fayda
lı bir hayvan 

9 - Donuk renk - Ara verme 

10 - Parça - Denizden çıkar. 

YUKARIDAN AŞAGIVA: 

1 - Hayatın en mühim saflialarından 

biri - Halkımızın fazla <IJleklP.ri 
2 - Llıhze, zaman - Bir nevl büytllc bı-

çak - Bir renk. 

3 - Erkek inek yavrusu - Leuet 

4 - Bedel, karşılık - Yurt - İleri mfma 

sına bir asker tabiri 

!5 - Sesi ve kendisi güzel bir kuş _ Su 

8 - Ötmekten gelir - Zaman - Bir aS

keri tabir. 

7 - Hayret edatı - Bodur ağaç 

8 - Güzel kokulu bir ot - Bayramlard:ı 

kurulur. 

9 - Hayal 

10 - Bir kıta 

Haydarpaıa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin Mayıs 939 gayesine kadar 

188,000 parça çamaşırının yıkattınlması kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 30/ 6/ 938 Perşembe '!Ünü saat l 1 de İstanbul Kül
tür direktörlüğii binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedell 6970 ve ilk teminat 523 liradır. 

İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

İsteklilerin cari sene Ticaret Odası vesikasmdan maada ~amaşır yıka
Yıcı ve çamaşır makineleri ve teferruatının yevmiye 6000 parça çamaşır 
)!kayabilecek ve kıırutabilecek kudrette olduğ·ma dair ayrıca Ticaret O
dası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Bu vesikaların teminat makbuz 
\leya banka mektubile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı tarifat daire
•inde hazırlanacak teklif mektuplannm dı§ zarfına konularak eksiltme
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
\rernmesi lazımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. (3552) 

2 No. lu odada Sırrı Dede tarafından 
A.ksarayda Silivri caddesinde 47 No. 
lu hanede oturan Kamyoncu Ziya a
leyhine açılan 295 lira alacak dava
sından dolayı dava edilene gönderi
len davetiyede mezkiır haneyi terk 
ederek Edirnede Trakya otelinde 
mühendis Şükrü nezdinde kamyon 
fÖförü olduğu bildirilmit ve mahal
li mezkura gönderilen davetiyede 
mezlrılr mahalden alikasını keserek 
Kepna gittiği bildirilmiş ve Kep
nm neresinde olduğu malum bulun
madığından davacı vekili avukat Fot 
yadisin talebile ve 20 gün fasıla ile 
ilinın tebliğat icrasına karar verile
rek mahkemesi 13-7-938 saat lOa bıra 
kılmışolduğundan iş bugün ve saatte 
mahkemeye gelmediği ve müsaddak 
bir vekil göndermediği takdirde gı
ya hında muhakemeye devam oluna
cağı davetiye tebliğ makamıa kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Sultanahmet Birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: İstefan oğlu Yorgi 
ve Paraşkava kızı Teopisti ve Ahmet 
oğlu Ömer ve Mustafa kızı Aliye ve 
Azarya kızı Polikseni ve İstefan ol
lu Yorgi ve lstefan kızı Rahel'in şa
yian ve müştereken mutasarrıf ol -
dukları İstanbul Balıkpazarında Rüs 
tempqa mahallesinde taşçılar soka
ğında eski 217 ve yeni 23 No. 1ı bir 
bap dükkanm izalei şüyuu zımnında 
füruhtu takarrür ederek müzayede -
ye vazolunmuştur. 

Heyeti umumiyesinin kıymeti mu 
hammenesl 5000 bes bin liradır. 

Birinci artırması 27-7-938 tıırl
hine müsadif çarsamba günü saat 10 
dan on ikiye kadar icra olunacaktır. 
Kıymeti muhammenesinin o/n 75 ini 
buİduğu takdirde o gün ihalei kati
vesi yapılacaktır. Bulmadıih takdir
de en son artıranın taahhüdü baki kal 
mak üzere on beş gün müddetle tem
dit edilerek ikinci artırması 11-8-
938 tarihine müı;adif oersembe ııünü 
saat ondan on ikiye kadar icra kılı
nacak ve o ı;tün en çok arttırana iha
le edilecektir. 

tootek sahibi alacaklılar ile diğer 
alalradarların isbu gavrimenkul üze
rindeki hı:ıklarını ve hususile faiz ve 
ma!n"Rfa dair olan iddilarım evrakı 
müsbitelerile yirmi l'iin içinde bil -
dirmeleri 18zımdır. Akci halde hak
ları tapu sicillerile sabit olmadıkca 
satış h"'rlelinin paylaşmasından hariç 
ka ı::.,.aklarchr. 

Müterakim vereiler bor,.ları nis
betinrle hissedarlara ve dellalive ve 
vı:ıkıflar kanunu rnuCibU>ce veril~ 
lAvm J!Plen ytnn'!· ~rielfk tavt! be-
deli ve ihale mılu ve tapu masrafları 
müc-tc>rive aittir. 
Artır~ şartnamesi işbu ilan tari

hinden itibaren mahkPme divanhane 
sine talik kılınmıştır. Talip olanların 
kıvmeti muhammenesinin % 7 bu -
çuihı nisbetinde ney akçasmı hamilen 
o gün ve saatte İstanbul Divanyolun 
da dairei mahsmıasında Sultanahmet 
birinci sulh hukuk mahkemesi baş
kiUıhetine 938/ 9 numara ile müra -
caatları ve hissedarlardan ikametgiıh 
ları mechul bulunan Teoptstt ve Ö
mer ve Aliyenin o ~n ve saatte gel 
m~rHkleri veva taraflanndan mu -
saddak bir vekil ı?Öndermedikleri tak 
dirde ,E?lya'Plannda muamele ifa kı -
lınacei(ı teblit makahına kalın ol -
mak üzere ilan olunur. 

Satdık Makine 
Transmlıyonlan 

Kullanılmıs 8 santim kalınlı -
~ında makine transmisyon, taft. 
'(asnak ve vataltlan a~m fiyatlı 
·ahhktır. TAN matbaasına mfl-

' ftftft .......... ,.,.. 

1----------------------------------------~ ISTANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D. No: Semti ve Mahallesi Sokagı Eml4k No: Cinsi ve Hisseri Hisseye GOre 

Muhammen K. 

1610 Üsküdar Selmanağa Karacaahmet E. 24-24 Mü. Dükkanın 36/120 760 
Cad. Y. 22 Hissesi ve deru- Açık 

nundaki mahzenin Artırma 
6/15 His. 

4046 Eminönü Ahıçelebi Limon İskelesi 54 Kagir mağaza ve üs- 46 
" Cad. tünde odaların 

735/51840 His. 
4198 Eminönü Ahıçelebi Yemi§ Iskelesi E. 11 Y. 9 Üstünde odaları 1430 

olan kagir dükka- kapalı 
nın 6/25 His. Zarf 

5322 Bakırköy Zeytinlik OdabaJI Sokalt E. 19 Y. 49 Bahçeli kagir 680 Açık 
Hane Artırma 

6716 Mercan Daya Hatun Çarkçılar 34 Büyük Yenihan 250 
" altında mağaza 

8411 Eyüp Korucu Mehmet Çe- Ayvansaray Cad. E. 80 Y. 56 Ahşap dükkan 430 -· 
" 

lehi 
8421 Boyacıköy E. Yani Kalfa 8 Arsa 560 -,, 

Y. Hakkak Yümni 
8447 Kuzguncuk E. Hacı Kaymak 64 Ahşap hane 180 " Y. Kancabaş 
8602 Beşiktaş Köyiçi Köyiçi mektep ve 11ve2 Kagir hane ve 1000 " Köyiçi meydanı dükkanın 4/16 Kapalı 

His. Zarf 
8614 Yeşilköy Umraniye Kalaycı E. 16 Y. 49 Kagir dükkln ıoo Açık 

Artırma 

8615 Beyoğlu Emin Caml E. Camcı E. 8 Y. 12 Arsanın 1/2 His. ~00 ,, 
Y. Harman 

"llı 'Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 29 ~938 ta-
bıe düşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satl§ münhasıran gayrimü badil bonosiledir. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedi~i 
Müessesemiz tarafından net

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması li.zım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malUınatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bil
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk" çocuklannın ihityaçlannı ~e 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

mektep talebesine aynca tenzilit 
yapılır. 

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

Eser hakkında bir fildr edlnm 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

] ıaTANBULDA TAN MATBAA81NA 

! Yeni Çocuk Anafltloped!sl brotOrQD
den bir tane ıı6ndermenizl ve mu
alllmlere ait son ~tı.nızı blldlrme-
nlzl rica ederim. 

TAN Ne~rlyat E"V"i 
lstanbul 

ilim: • : : ; ; : ; ; 
• • • • • • Adreı: : : : : : 

• • • • 
• • • • 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makJ:juz bas
tınlmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi Z5 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

Dr_ HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (U,30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 
dan iZ) ye kadar fıkaraya meccanen 
DhrlmYO o. fJ 

Telefon: 21044 - 22398 

HA'nE7TiH 
ÇİZ~ 

Gaziantep Nafıa Mldürliiğiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: Geçen sene ihale olunan tsllhlye .,,n,,.....;;;ı 

memur evlerinden bu seneye bırakılan 48231 lira 89 kuruş bedeli 
altı memur evi inşaatıdır. 

2 - Mezkur inşaat 10/6/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle m 
nakasaya konularak eksiltmesi 1 Tenµnuz 938 tarihine rastlıyan Cuma · 
nü saat 16 da Gaziantep nafıa müdürlüğünde müte,ekkil; eksiltme kom 
yonunca kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık g 
nel şartnamesi, fenni prtname ve projeyi nafıa müdürlüğüne müracaat 
görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3617 lira 40 kuruf1uk m 
vakkat teminat vermesi ve elinde Nafıa Veklletince verilmif yapı ifle 
müteahhitlik vesikası bulunması prttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
zıh vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya B.ııka kefalet m 
tuplarile birlikte kanunun tarifat ve f&rlnamedeki şeraite tamamen u 
gun ve noksansız olarak teklif mektuplannı havi kapalı zarflan ihale aa 
tinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilin olunur. (354 

biri 



Mikroskop Gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

fıfet olaıı sıtmayı vücudümüze e§ılıyor. 

Hayat makinesini anzasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
'kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudümüze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini arttırıyor. 

• Vatanda! ! .. Sağhğını Bu Afetten Koru 
. Kin~n, arsin.ik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi bir şe

:'kı1de ihzar edılen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan 
BİOGENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. Sıt
.nıadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva B t o GEN t N dir. 

BiOGENiN 
ikanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri 
'kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini 
!Öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler te
anin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli 
!ilaç her eczanede bulunur. 

FLAMMGER" 
Kalbur Makinaları 

Kat'iyyen yanılmaz, zira ayar terti
batı çüttir, rüzgarlıklı ve ayaklan 

tekerleklidir. 
Tiirkiye umum acentası ve deposu: 

Türk - A vrupıı Ltd. ti. 
İstanbul, Galata, Perşembepazarı No. 61 

--------·-----------------, 

SAÇ BOYALARI JUVANTİN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir 

Sabittir, sıhhi ve zararsızdır. 

İNGiLiZ KANZUK ECZANESİ 

ASIPIN KENAN 
Roma~izma ağrlları 

için en iyi ilaçtır. 

................... 
Zührevf ve cilt hastalıkJan 

Dr. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 

karşısmda No. 133 Telefon :4358!' 

Pırlanta Küpe 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir 

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

TAN 19 - 6 - 938 

HER AKŞAM 

Taksim B 1 • 1 

..... ~ .. ~-~ ... ' - - -
Sahra yıldızı Bedriye Ahmed HAMİYET Bağdad raks kraliçesi 

Ne:ı:ahatülbağdadi 

BAGDAD REVÜSÜ 

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

SAZ HEYETi 
Piyano: Şefik Okuyucular: Ağyazar, Celal, Mustafa Çağlar, Yahya 
Banço: Abdi, Şevket. Bayanlar. Radife, Ayda, Dürdane, Saadet Nazmiye. 
Kemençe: Sotiri Darbuka: H. Tahsin 

Pazar günü saz saat Si ta başlar .. Tel. 43776 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya 1''ransızca ihtiyari olarak mtiteh&!';SlS 
muaJlimler tarafından öğretilir. ::\-filli terbiye ve kültüre !';OD derece ehemmiyet ''erilir. Aile hayatı ya atı: 
lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiye!';İ ve sporlar talebenin bedeni tekemmülü-

nü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine v Nafıa miihendisi yetiştirir. 

KAYIT G-ONLERi: Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
ı Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
'l Eylülden sonra her gün. 

Fa .. 1R mahimaf idn mc-ktunlR v«-va hinAt miirnuat .-dilf.hi1i1' . 
23 Haziran Perşembe günü 

saat 14 de müzayede ile satıla- ı 

.. ---• caktır. ----•11 -------------------------------------

' 
Het.JIUİ b•hçe ba· 

,aratnıı ve nebatat ıür
felerını öld Üre o t01dur . 

Poınpalı lı•plar denınunda 

.. tJlır Ve daima kullanılmata 
huırdır . Ayrıca .-tıo alıoecak ak· 

tamı yoktur Hatarat ıçıo öldürücü, 
ıcbıe ve nebatlar ıçıo uranıııdır Zebırlı 

detihlır Pratık •e müeuırdir 

U11twml ..,... J. ""'"'•· 1'1adwl G•••ta wor•Hı H .. • 

KöSK SATILIYO 
' Acıbademde Ka"rakol ka11ıımdaki sokaim 10nunda eşcan müs· 

mi-royi ha...; on dört: clönürn bahçeli üç katta on ilsi odah, w:cıninin 

de hamam ve çamatırhğı, bahçede ıu deposunu muhtevi (lsa Ru· 
hi Pata kötkü) namile maruf kötk ehven fiatla satılacaktır. 

!cabında bedelinin tediyesinde kolaylık gösterilecektir. istek· 
lilerin Bahçekapıda Tathan altında Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
direktörlüğüne müracaatleri. 

MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klişe itleri 

acele ve iyi olarak yapılır.ı 

Telefon numarası: 24310 

Beyoğlu - İstanbul .. --------··--------------· --------------------------~--------·---~----~~----= Halis yerli ı !!11111 ........................................... .. 

Lokanta ve Gazinocuların S U L. Y E N 
Nazarı Dikkatine ! < Minium > 

Avrupa mamulatından yüksek ve 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımrzr görmeden ÇAT AL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallanmrz hem kalite itibarile 

A vnıpanrnkinden daha yüksek ve hem de 

fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 5 

..................... -- Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için mıııı 

E ZAMI 

Fiatı Pek Ucuzdur. 
Toptan ve perakende satıf yeri: 

SULYEN FABRİKASI 
lata.nbul: Şişli, Hanımollu sokak 20 - 24 Tel: 40661 

Fiatı 14 Liradır. 
.......................................... 

Sıvas VilCiyetinden Birinci llCin 
1 - Şarkı§la kazasının Gemerek istasyonunda yaptırılacak 452 tek 

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

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

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

'4 _ İhalei evveliye 1-7-938 Cuma günü saat 15 de Vilayet makamın
da toplanacak komisyonda ıapılacaktır. 

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 ke.nun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek ta
liplerin yukarıda yazılı günün muayyen saatinden bir saat evveline ka
dar zarflarını Vilayet Makamına vermeleri Jazımdır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 9883 lira 88 kuruştur. 
8 - Bu evlerin hepsinin birden yapılması lazımdır. Bu ~ıkka göre ya

pılm&ı>ına talip çıkmadığı takdirde taliplerin yapmasını istedikleri evler 
kadar parçalara ayrılmak suretiyle de ihale yapılacaktır. Aiıcak hepsi
ne birden talip çıktığı takdirde tercihan o müteahhide verilecektir. 3619 

Sahibi ve umum! neşriyatı ldare eden: Ahmet Emin YALMAN ! 
' Gazetecilik ve Neerlyat Tnrk Llmltet Şirketi. BaatldıtJ yer TAN Matbaa.eı ' 

Türk Hava Kurumu 

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

lüyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerf e ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •.• 
Şimdiye kadar binlerce kiJlyi zengin eden bu 

piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinisi 
deneyiniz. 

lstc:nbul Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurları 20 }!ıı-

ziran 938 Pazartesi günü derse başlıyacaktır. ,
1 

Haziran imtihanlarına girmiyen talebe bu kurlara devam ederek Eylu 
imtihanlarına girebileceklerdir. . "3678,, 

~ EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın
dan. her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LARI, ..;n iyi şerait ve en 
ucuz fi11atıarla yalnız, 

Baker Majazalarmda 
sattl~"'4dır. 

Kadınlar için 


