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ASKERLERiMİZ HATAYA GiRiYORLAR 

Türk heyetinin Antakyaya vanıt intıbalan: Orgeneral Asım Gündüı.'ün Antakyaya muvasaleti. General istasyondan çıktıktan sonra otomobile biniyor. Halk sokaklarda Türk heyetini alkışlarken .. 

Antakya Müzakere
lerinin Müspet Yola 
Girdiği Bildiriliyor 

• 
Türk Askerlerinin Fransız Asker/erile işbirliği 

SABiHA GÖKÇEN B0KRE$TE 
'Atatürk Kızı, Bükreş Hava Mitinginde 
Hazır Bulundu. Ve Şiddetle Alkışlandı 

,__ ........ al~:;: ••• 

Yapacakları Haberi, Halayda SevinçUgandırdı 

HerŞeyeRağmen Türk ~ ''Yemen •• 
TiRi 
Siyaset 

Unsuruna Karşı Tazyik 

~hmet Emin YALMAN 

F ransız siyasetinin manası
nı kavramak için bir tek 

lielimeyi habra getirmemiz kif a
yet eder: Yemen. .. 

Neıillerce müddet Yemen, 'K
nadolunmı, Rumelinin binlerce, 
yüz binlerce evli.dma mezar ol
du. Niçin? Buraya ne ihtiyacı· 
ınız vardı? Bura11ru haritalarda 
kendi boyamızla boyanmıt gör

ınek için, kavracı kabileler ara
•mda &aayİf memurluğu yapmak 
için neden bu kadar çılrmca bir 
Yükü tqnnayı göze alıyorduk? 

İşin içinde hiç şüphe yok ki, salta

Hala Devam Ediyor 
Antaliya, 19 {Hususi surette gönderdiğimiz muliabi· 

rimizden) - Söylendiğine göre, Ha tayda Türk ve Fran· 
sız askerf heyetleri arasındaki müzakereler son safha
dadır. Bugün veya yarın, bir anlaımıya varılarak resmi 
bir tebliğ neıredilecektir. 

Bu suretle Hatay inzıbatını Fransızlarla müıterelien 

temin edecek olan Türk askert kıtaları Hataya gire· 
ceklerdir. 

Bu haber, Hatayda halli arasında büyük bir sevinç 
ve neıe uyandırmııtır. 

Bütün Antakya ve tslienderun baıtanbaıa bayrak· 
farla donatllmıı ve ıııklarla süslenmiıtir. 

Ayni günde bir Türk tayyare filosu da Hataya gele· 
cektir. 

[Arkası: Sayfa 10, sntun 3 de] 

:rıatm hesap ve gaye tanımıyan deb- ========================== 
dehe iddiası vardı. Fakat o zamanın 
bir kısım yurtsever unsurlarının ka
fasında bile Yemen hakkında dar gö
rüşler, manasız vehimler yer tutmuş
tu. Kimi: "Yemen Hicazın kapısıdır. 
elbette müdafaa edeceğiz.,, diyordu . 
.kimi kördövüşüne devam için başka 
bir bahane buluyordu. Netice her 
halde, şu oluyordu ki, her sene bin
lerce Türk çocuğu Yemen çöllerine 
)'ollanıyor, gidenlerden de çok azı 
geri geliyordu. 

Denizatırı bir noktada mak
tabız bir taaa.rnıf hırsile böyle 
kuvvetler israf edilirken, ana
"'&tan çözüldü. Rumeli, Ada
lar gibi anavatanın kıymetli 
Parçalan elden gitti. Bir gün i 
koca bir imparatorluk çöktü. 

F ransanın Hatay hakkındaki 
siyasetinde akıl ölçiisü ile ga

)e aradığımız zaman bir bilmece kar- ı 
llsında kalıyoruz. Fakat Yemende 
;~k ağır bedellerle topladığımız tec
rı~beleri gözönüne getirince, bilmece- · 
ın derhal çözüldüğünü görüyoruz. 1 

a{"ransa, Yemen tipi bir siyasetin 
~ ları içine düşmüştür. Fransız 5i
t asetınin ana meselelerde hezimet-
~n h . 

Fener, Yunan Karışık 
Takımını 2 - O Yendi 
Beşiktaş da Beykozu Mağlup 
Ederek Şilt Finaline Kaldı 

ht ezımeıe yuvarlanmasının sebe-
bUradadır. Bu siyast"tin teferrüa-130 uncu yıldöniimlerini kutlayan Sarılacivertliler dünkü merasimlerinde 

FArkası: Sayfa 10, .Otun 1 de) ·-~ ... LYazısı Spor sayfamızda] 

Sabiha Gökçen Atinaya varı§ında Elçimiz Ruşen Eşref ve Yunanistamn 
mazoğlu ile beralter tayyaresinin önünde .. 

et!ki Ekonomi Nazın Pes
(Y nzısı 10 uncu sayfada) 

Beykozda Motör 
Devrildi Sekiz 
Kişi Boğuldu 

Dün Beykoz civarında feci bir de
niz kazası olmuştur. Kazanm ta.faili
tı şudur: 

Hasköy sandalcılanndan Kerim, 
icra tahsildarlarından Münir, Müni -
rin oğlu Sacit, akraba ve ahbapla • 
rından 20 kişilik bir grupla Boğaz -
içinde bir ınotör gezintisine çıkmış-

. lardır. 
[Arkası: Sayfa 10, siltun 1 de] 

Mareşal ve Kazım 
ÖZalp . lstanbula 

Geliyorlar 

Sinema ve Eğlence 
Yerleri Tarifeleri 

Ucuzlıgor 

Yeni Tarif eler Temmuzda BaslıyacaK 
Dün Sinema ve Gazinocular, Dahiliye ve Maliye 
Vekillerinin Nezdinde Bir Toplantı Yaptılar 

Şehrimizin sinema ve gm>.inocula- daki fiyatların la hayli ucuzlatılabi
rı, dün Dahiliye Vekili ve Parti Ge- leceği anlaşılmıştır. 

nel Sekreteri Şükrü Kaya ile Maliye Bundan başka, halkımızın ve genç
Vekili Fuat Ağralının nezdinde bir !erimizin sinemalardan azami istüa
toplantı yaparak sinema ve eğlence delerini temin için cumartesi ve pa
yerlerinin dühuliyelerile gazinolar- zar günleri ucuz halk matineleri ''e 
da yenilen ve içilen şeylerin ucuzla- haftada bir gün de mekteplilere ve 

Ankara, 19 (A.A.) - Genel Kur- tılması çarelerini araştırmışlardır. gençlere gayet ueuz olarak öğretici 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Tetkikat neticesinde vergilerden ve eğlendirici filmler gösterilmesi 
Milli Müdafaa Vekili Kizım Özalp yapılacak tenziller ve alınacak bazı kararlaştınlmıştır. 
ve Hariciye Umumi Katibi Numan tedbirler sayesinde sinema dühulı- Gazino ve bahçe tarifelt"ri, bu u ~ 
Menemencioğlu bu akşamki eks- yeterinde yüzde 40 a yakın bir ucuz- cuzluk için bittabi yeniden tetkike 
presle İstanbula hareket etmiperdiı. luk temin edilebileceği ve gazinolar- [Arbsı: Sayfa ıo, ıotun ı de] 
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Baskında Hafız Mehmet 
Şehit Düşüyor 

BELEDiYEDE : POLiSTE: 

Yeni Binalar On lçki Sofrasında 
Yıl Vergiden Patlıyan Silah 
Muaf Tutulacak Birini öldürdü 

Silahtarağa 
Fabrikası da 
Genişletilecek 

Amerika ile 

Ticaret 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden).....:: 

Amerikan ticaret heyetile yapılmak 
ta olan ve heyetin Amerikadan tali
mat istemesi üzerine geri bırakılan 
müzakerelere, bu talimat gelmiş ol
duğunda ntekrar başlanmıştrr. Dançef yapılacak gece bnskınmı 

görmek için yalvanyordu. Gerçi bu 
nu ben de istemyior değildim. Fa
kat baskından sonra o havalideki 
vaziyet tabiati •ile değişecekti. Yu
nanlılar cephenin bu kısmına tak
viye kıtalıın gönderecekti ve belki 
bu gelecek kuvvetler Keşişe doğru 
çıkacak ve müdafaa hattının sağ 
başını uzntncaklardı. O zaman dö
nüş yolumuz kesilecekti. Dançe! 
istediği yapılmıyan bir çocuk gibi 
somurttu ve gözleri yaşla doldu. 
Aklıma gelenleri anlatınca yi.ne bir 
çocuk itaati ile önüme dü~tii. 

Gecenin karanlığı ve yolların bo 
zukluğu yürüyüşümüzü çok güçlcş 
tiriyordu. Gündüz iki buçuk saatt~ 
kestirdiğimiz yolu dört saatte yü
rüdüğümüz halde bitiremcmi'ftik. 
Biz Alnçamla Gözede arasınds i
ken ateş başladı. Hafız Mehmet B. 
baskınını yapmıştı. Piyade ateşi bü 
tün cepheye yayılmıştı. On heş, 
yirmi dakika sonra Çamlıpınar e
teklerindeki toplar da ateş ediyor
du. Düşman Acıelma köyü geriler. 
ni ve Keşişin koye bnkan sırtları
nı sık bir: ateşle tarıyordu. Gündüz 
krokiye işaret ettiğim toplardan 
birçoğunun alevlerini göriiyordum. 
Bu görüş edindiğim malumatın doğ 
ruluğunu isbat ettiği için sevin
dim. Yavaş bir yürüyüşle bir saat 
sonra kulübeye geldik. Sadullah E
fendi top ve tüfek sesleri iizerine 
bir baskın yapıldığını anlnmış, so
luk soluğa kulübeye çıkmış. bizi 
bekliyormuş. Bizi göriince dedi ki: 

- Bu gece ve yarın bul'alar teh 
likelidir. Yapılan baskın üzerine 
düşman çıkaracağı müfre7.elerle bu 
havaliyi arar ve tarar. Geçenlerde 
de boyle bir baskın yapılmıştı. Bu
raları alt üst ettiler. Durmaya gel
mez gayri ... 

Hem söylüyor, hem de kulübede 
ki kilim ve yataktan topluyor, 
Dançef te merkbee yükletiyordu. 
Bir saat sonra Gözede deresi yakı
nında sık bir ormanda idik. Ağa 
merkebin iplerini çözerken : 

- Burası, dedi. çok eminliktir. 
Yol uğrağı değildir. Ne yapshm, 
bir iki gece de burada kalır'iın. Kö 
ye götürürüm seni ama, güven ol
maz. Belki geceden de geliverirler .. 

Geceyi basık , alçak dallı büyük 
bir ıhlamur ağacının altında geçir 
dik. Tabii ateş yakamadık ve pek 
te uyuyamdaık. Ertesi günü sabah 
leyin bir süvari takımının köye gir 
diğini ve tekmil evlerin arandığını 
bulunduğumuz yerden gördük. Öğ
leye doğru düşman köyden çıktı ve 
biraz sonra Sadullah Efendi yanı
mıza geldi. Çehresinde bir mah
zunluk vardı. Sebebini sordum· 

- Hepimize geçmiş olsun. dedi. 
Bu sefr ucuz atlattık. Geçen sefer 
daha çok eziyet etmişler, bağ ve 
bahçeleri bile aramışlardı. Sana a
cıyacak birşey söyliyeylm mi? ... 
Gelen süvari zabitinden işitük. Ak
şamki baskında Hafız Mehmet Bey 
şehit düşmüş. Allah gani gani rah 
met etsin. Öyle yandım ki bu ars
lana .... Ne de tosun ve cesur bir 
zahitti, görseydin! 

- Evvelce gördiin müydü?. 
- Çok ... Rahmetli bu tnrııflara 

sık sık gelir ve bana uğrArdı. 
O gün akşama kadar Sadullah E

fendi hep şehidin ünlü hatıralarını 
bana anlattı, dinlediğim kahraman 
lıklar rahmetlinin cidden cesur ve 
atılgan bir zabit olduğunu gösteri
yordu. Tabii hep acındık ve yan·· 
dık. 

Töreninde ben de bulunacağım." Bu 
lundu da, ne dersiniz? Köydeki za
bitleri de yanında getirdi .. Biz şe
hide mezar knzarken o kendi eliy
le zabitlrine , askerlerine uzun söz
ler söyledi. Sonra tercüman da söy 
lediklerini bize anlattı şaştım, kal 
dım. Kumandan ne demiş biliyor 
musunuz: "Bu büyük askerin ölü
müne imrendim. Memleketine, va
zifı;11ine karşı beslediği sevgisini ve 
bağlılı'!ım yaptığı biiyiik isler gös 
terdi. Bu hepimiz için bir ders olma-

Bugün mevcut kanuna göre, yeni 
yapılan binıılar üç yıl vergiden mu
aftır. Hükumet şehrin imarına hiz
met etmek için imar planı resmen ve 
heyeti umumiyesile tatbik mevkiine 
konulduktan sonra yapılacak binala
n on yıl vergiden muaf tutmıya ka
rar vermiştir. 

Evvelki gece Kasımpaşada bir gen- Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, evvel-
cin ölümü ile neticelenen bir clna- ki gün Siliı.htarağadaki elektrik fab
yet işlenmiştir. Hadisenin tafsilatı lrikasında tetkikler yaparken, mevcut 
şöyledir: . binanın ve tesisatın genişletilmesi 

Havuzlarda tornacılık yapan En- imkanları üzerinde durmuştur. 

ver isminde bir gençle, Ali, Alaettin, 
Murat, Fikret ve Nihat isimlerinde 

beş arkadaş. Kasımpaşada Tabakha

ne meydanında Halilin kahvesinde 

toplanmışlar, oyun oynamışlardır. 

N a:fıa Vekaleti, şirket elinde çok 
bakımsız kalan elektrik şebekesi ıs

lah edilirken fabrikadaki bütün nok
sanları da tamamlatacaktır. Bunla
rı tesbit için dört mühendisten mü
rekkep bir heyet, bu hafta içinde fab 
rikada tetkiklere başlıyacak ve bir 
rapor hazırlanacaktır. 

Harici Borçlarımız 

Ankara1 19 (Tan Muhabirinden)
Harici borçlarının Türk parası üze
rinden tesis edilecek karşılıklarla a
lakadar memleketlere mal ihracı su
retiyle elde edilecek provizyonlara 
göre ödenmesi esasını kararlaştıran 

hükumetimiz, hamillerin menfaatine 
en müsait olacak şekilde transferinin 
teminini ve bu yolda şimdiden ted
birler alınmasını Anadolu demiryol
lan, Haydarpaşa liman şirketlerile 
tasfiye halinde bulunan Mersin -
Adana demiryolu kumpanyasına ve 
alakadar diğer şirketlere tebliğ et
miştir. 

Bu husustaki kanun, belediyeye 
tebliğ edilmiştir. 

lıdır. İşte kahramanlık bu ölünün 
yaptığına ve kahraman da bunn de 
nir ... Bunun için düsmammız da ol 
sa bize, öliisii başında eğilmek ve 
hürmetle setamlamnk diişer. Bu söz 
lerden sonra iki mangaya da hava
ya silah attırdı. Amn rahmetli de 
çok yaman adammış hn. Acıelma ö
nündeki siperleri gerideki evlerde 
oturanla;-ı allak bullak etmis. R:1h
met olsur. canına. Yunanlılardan 

nltmıstan fazla yaralı ve ölü var 
mış. Bir<'oğu da canlarım ancak 
kaçıp kıırtannıslar. Bizimkilerden 
iki ağır yaralı kalmı~. Esir diye Bur 
sa hastahanesine götiircHUer. Biz de 
gördük. Fidan gibi delikanlılardı. 
Allah şifa verı;in onlara ... 

Aradığın beş ağır topu evvelki 
gece snbaha knrşi getirmi5?1er. Ne 
dense k:ızancıyn çıkarmamışlar. Köy 
camisinin vanında dere kenarında 
duruyor. Üzerlerine de muşamba
lar örtmüşler. Bulgar neferlerinin 
hep birden kayıplara karışması köy 
de büyiik telaş uyandırdı. Gece ya
rısı bir yüzbaşı ile terciimnn Vasil 
bütiin evlerde araştırma yaptılar. 
Kriy korucularını, muhtarı cok sı
kıstırdılar Köye yabancı adamlar 
geliyor ve Bulgarları kaçırıyorlar, 

diye tehdit ettiler. Yunan kumanda
nının korucu yaptığı (Mikail), bağ
lar yolunda kaçan Bulgarlan götü 
ren çete il karşılaşmış. Elinden si
lah ve cephanesini almışlar, ve 
çırçıplak soyup bırakmışlar. Gece 
yansı glip kumandana haber ver
miş. İzlerini kovup tutmak için bir 
süvari takımı göndermişler. Allah 
vere de şu Bulgnrcıklar bir kaza
ya uğramayaydılar. 

- Başka havadisin yok mu, A
ğam? 

- Hele acele etme: var. Evvelki 
akşam y-\)ılnn baı;kındnn Yunanlı
lar çok pirclendiler.Nefcrler hep so 
kak başlarında toplanıp :fiskos edi
yorlar. Şu Bulgarların kaçtıkları bi 
zim için çok fena oldu. Böyle za
manlarda, onlar bize iyi kötii hava
dis verirlerdi. Bu sabah tercüman 
Vasil köyün bütün evlerini ge7.di. 
Herkes evinin bir odasına sığına
cak, diğr odalarına asker konacak
mış. Bursadan yeni bir alay geliyor 
muş. İşte bu kadar ... 

Yalnız bu on yıl içinde belediye, 
plana göre açacağı yol ve meydanlar- Hava karardıktan sonra da bir kaç 
la yeniden yaptıracağı kanalizasyon şişe rakı alarak hep beraber içmek ü
masraflarını bina sahiplerinden ala- zere kahvenin arka bahçesine çekil-
caktır. mişlerdir. 

Bu masraflar kanalizasyon, yol ve Aradan bir saat kadar geçince ka-
meydanın geçtiği yerdeki bütün bi- :falar dumanlanmıştır. Bir aralık A
nalara müsavi surette taksim edile-
cek, her bina sahibine düşen masraf 
hissesi ona taksim edilecek, onda bir 
hisse her yıl ikiye bölünerek halktan 
alınacaktır. 

Bina vergisi, bu kabil masrafların 
ödenmesi tamamlandıktan sonra, ya
ni, binanın yapılış tarihinden itiba
ren 11 inci yılın başında alınacak ~JU 
suretle hnlk tazyik edilmiyecektir. 

Yerebatan Sarayının Etrafı 
Nasll istimlak Edilecek? 
Bütün seyyahların uğrağı olan Ye

rebatan sarayı ve civarının imarı i
çin mütehassıs Prost tarafından mev
zii bir proje yapılmıştır. Bu proj\?ye 
göre, sarayın antresinin üzerinde bu
lunan ada ile eski Talatpaşa konağı
nı ayıran sahanın ortasındaki küçi.ik 
ve dar kısmım kfımilen istimlak edile 
<'ektir. Ortadaki dar ve küçük ada yo
la kalbedilecek, fakat Yerebatanın üs 
tünde kalan kısım imar olunacaktır. 

Burnda güzel ve ufak bir park ya
pılacak, bir de modern gazino inŞl 
olunacaktır. Sara}'.ın kngısı d~lf st.i

rilerek içi restore esasına göre tamir 
ve tezyin olunacak, mükemmel su
rette temizlenecektir. 

laettin, Enverle ortaklama satın al

dıkları tabancayı cebinden çıkarmış 
ve havaya bir el ateş etmek istemiş
tir. Arkadaşları maksadını öğrenin
ce, üzerine atılmışlar ve her biri ta
banca~ ele geçirmek arzusuna düş
müşlerdir. Fakat öteki, havaya ate:ı 
etmek şerefini başka1arına bırakmak 
istememiş ve ara1arında adeta bir bo
ğuşma başlamıştır. 

İşte tam bu sırada bir silah patla

mış ve Enver kanlar içinde yere yu

varlanmıştır. Etraftan koşuşanlar, 

derhal hadiseyi polise haber vermi~-

terdir. 

Nöbetçi müddeiumumi muavini Re 
şat Saka ve tabibiadil Salih Ha~im. 
vaka yerine gelerek cesedi muayene 
etmişlerdir. Kurşun, Enverin gırtla
ğının sol tarafından girmiş, içerde 
kalmıştır. Başka bir yerinde hiç bir 
yaraı;ı yoktur. 

Zabıtanın tahkikatına göre, siluh 

Alaettlnin elinde bulunduğu sırada 

patlamış ve çıkan kurşun Enverin ö
lumune sebebiyet vennI~tir. 

Hadisede bir kast olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Ali Çetinkaya, fabrikadaki memur 
ve müstahdemlerin vaziyetleri ile de 
yakından alakadar olmuştur. İşçinin 
vazifesine her gün intizamla gelip, 
gidebilmesini temin için Kağıthaneye 
amele vapurları işletilmesi veya o
tobüs servisleri ihdası düşünülecek
tir. 

Harf lnkllabı Ser9isi 
Harf İnkılabının 10 uncu yıldönü

mü münasebctile Ankarada açılacak 
sergi için hazırlıklar ilerlemiştir Ser 
gide on yıl içinde Türkiyede yapıl

mış biitün neşriyat tam bir koleksi
yon halinde teşhir edilecektir. Bu a
rada muhtelif neşir sahalarındaki te
kamül de tebarüz ettirilecektir. Zı

yaretçilerin alakalarını çekmek için 
bir okuma salonu ve istenen maluma
tı kendilerine verebilecek bir bibli
yografi bürosu kurulacaktır. 

Sağhk Afişleri Dağıtıldı 
Sıhhiye Vekaleti halkın sıhhi va

ziyetini korumak ve bilgisini artır -
mak maksadile 60 bin afiş bastır -
mış ve bu afişlerr bütün vilayetlere 
göndermiştir. Bunlar, halkın görebi
leceği yerlere asılacaktır. 

Hafta iç inde Seyyah 
G-olo••" 

Prostun Ye~i Proieleri Alfıettin ve arkadaşları nezaret al
tına alınmışlardır. Adliye ve zabıta 
tahkikata devam ediyorlar. 

Alman bandıralı bir "transatlantik
le şehrimize gelen seyyahlar dün ak
şam ayni vapurla limanımızdan ay
rılmışlardır. Bu hafta içinde de iki 
transatlantik limanımıza bine yakın 
seyyah getirecektir. 

* Devlet demiryolları umum mü 

Hükumetin bu tebliği üzerine yu
karıda adı geçen şirketler vaziyeti 
tetkik etmek üzere hissedarlar umu
mi heyetlerini temmuzun dördünde 
Ankarada fevkalade içtimaa davet 
etmişlerdir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Müfettiıleri Toplandalar 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 

- Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müfettişleri 1937 yılı şubatında yap
tıkları gibi bu yıl da teftiş heyeti 
reisinin reisliği altında ve vekil ve 
müsteşar ile diğer vekalet erkfını hu 
zurunda şehrimizde vekalet binasın
da toplantılar yapmışlardır. 6. 6. 
1938 tarihinde başlayan bu toplantı-
lara her gün devam edilmiş, her mü 
fettişin hazırladığı etüt raporları sı
ra ile okunup münakaşa olunmuş ve 
toplantılar dün sona ermiştir. 

Müfettişlerin bu toplantısında oku 
nup münakaşa edilen ve adedi dok
sanı bulan raporlar; bir buçuk yıl -
danberi ecnebi mehazlardan da isti-
fade edilerek hazırlanmış kıymetli 
bir tez _halüı.ch: vl..uP 'W:ı l •ull.C-~ır-'. 
1eri ilgilendiren ve teftış usuıu ve 
esaslarına iaaiıuk eden, diğeri mü -
fettişlerle berabe; idareyi de ilgilen 
diren teknik mevzulara temas et -
mek üzere iki kısımda toplanmış -
tır. Şehircilik mütehassısı Pros, şehrin 

imarına ait detay projesine başlama
dan önce, şehri hıfzıssıha bakımından 
eti.it etmek mecburiyetini hissetmiş
tir. Bu hususta mütehassıslar da ken 
disine yardım edecektir. Bu tetkikler 
sırasında sayfiye yerleri, bu yerle
rin iklim ve insanların naturalarile 
telif edilebilecek şekilde imar ve ıs
lahı, sanatoryom, prevantaryom, has
tanelerin yerleri, vaziyetleri, banyo, 
plfıj, çayır gibi yine sıhhatle alakadar 
mevkilerin tayin edilmesile uğraşıla
cak, bunun için ayrı bir rapor yapıla
caktır. 

Yeni Meydanlar 1 dürü Ali Rıza, bazı tetkiklerde bu -
· .. .. d p t ı· lunmak üzere şehrimize gelmiştir. 

Bu toplantının hem kemmiyet, 
hem de keyfiyet itibarile geçen top
lantıdan daha olgun ve dolgun oldu
ğu göze çarpmakta, ayni zamanda 
bunun her yıl için tekrar edilmesin 
den her hususta büyük faydalar el· 
de edileceğine de şüphe bırakmamalc 
ta olduğundan bu toplantılara gele -

Çöpler Denize Dökülüyor 

Emınonu mey anının ros p anı-
na göre a~ılması faaliyetine devam * Bir kaza geçirdiği, Haliçte ta -

İ i l
"k 

1 
. mir edilmekte olan Denizyollarının 

olunmaktadır. st m a muame esı 

tamamlanan Bektaş hanının da ay 
başından itibaren yıkılmasına baş-

lanacaktır. 

Aksu vapuru, bugünden itibaren se-
ferlere başlıyacaktır. 

Maliye Vekili, Dün 

Diğer taraftan yıktırılan Valide Ankaraya Döndü 
hanının arkasındaki diğer binaların Bir kaç gündenberl şehrimizde bu-
da istimlak muameleleri ilerlemek- lunan Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
tedir. akşamki ekspresle Ankaraya hare-

Yalnız El'ılinönü hanınının istim- ket etmiştir. 
lak muamelesi etrafında henüz uyu- . ----o·---
şulamamış olduğundan bu hanın he- • p h 1 

cek yıllarda da devam edilecektir. 
Toplantılar dolayısile vekalet ta -

rafından müfettişler şerefine per -
şembe günü Anadolu klübünde ver 

kalet erkan ve müdürlüklerinin de 

hazır bulunduğu bir çay ziyafeti ve-

rilmiştir. 

HENDEKTE : 
Bugün tehlike kalmadığı için tek 

rar bağdaki kullıhemize tnsındık. 
Açıkta yatmak sıhhatimi bozmuş
tu. Bunun için Ali Ağa üç gündür 
yanımdan hiç ayrılmadı. Beni iyi 
etmek için uğraştı. Dançef te hiç 
ağzından düşürmediği İstanbulun 
derdinden ve biraz da soğuktan key 
fini bozdu E ki neşesi kalmadı. İki 
sabahtır gün doğmadan tepeye çıkı 
ydf', Mustnfanın yolunu bekliyor
du. Bu -;abah tn yatağından deli gi 

Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fa
tih, Üsküdar, Kadıköy kazalarının 
çöpleri bugünden itibaren denize dö 
külmiye başlanacaktır. Bu kazalar
dan hergün vasati 700 metre mikabı 
çöp dökülecektir. 

men yıktırılmasına başlanamıyacak- Yakacak Maddeler1 a a ı 
tır. Tavşanlı (TAN) - Evvelce 20 - 25 
Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili kuruşa satılan bir yük odun şimdi 

Ali Çetinkayanın Eminönü meydanı 50 - 60 kuruşa veriliyor. Bazı kimse-
Bu iş 33,000 liraya İbrahim adında ler, mahrukat ihtiyacını tezekten ve 

bir müteahhide devredilmiş bulun- ile beraber Sirkeci ve Taksim mey-
maktadır. danlarının bir an evvel açılmaları et diğer maddelerden temin ediyor. Ga-

y 
1 

h 
1 

.. . . rafında bugiin veya yarın belediyede yet nefis tereyağının kilosu 40 kuruş 
apı an csap ara gore, bır senede 1 kt d tur. Ne olduğu meşkuk etin kilosu 40 

denize d"'kül k .. ik meşgul olacağı zanno unma a ır. 

Polis Teıki lah 
isteniyor 

nll' Hendek, (TAN) - Doğançay 

hiyesinde polis teşkilatı yapılmıştı!· 
Kazamızda da polis teşkilatı yapıl' 
ması halkımızca istenilmektedir. 

~ 0 ec~ • çop m tan, Ve ayni işle alakadar, istimlak ka kuruştan satılırken Belediye 30 ku-
ıso,ooo metre mıkabını ve içinden 1 · t tadilatın ruş nark koymuştur. Fakat halk bu J 
çıkacak paçavraların kıymeti ise nunund~ yapı ~a~ı ıs enen . 1 
15,000 lirayı bulmaktadır. d.a m~clısin bu ıçtıma devresınde ka- fiyatı da fazla bulmaktadır. Bir yu- T AKVIM ve HA VA 
Bu~çavraların~ti~~~k~~ =tı=~=ş=t=rr=il=e=c=~=i=u=m=u=l=m=~=t=a=d=rr=.====m=u=rt=a=3=2=p=B=r=a=y=a=k=a=d=a=r=a=l=m=ı=y=o=~=~ L-------------~--

hi fırladı. ~Tustafnnın yolda olduğu 
nu ve bıı sabah geldiğini riiyasın
dn görcHiğiinü söyledi. Ni-ibet halin 
de vücudünü yakıp kavuran ateşe 
rağmen yola çıktı. Bir saat sonra ha 
kikaten Mustafa ile klübeye girdiler 

miiteahhide aittir. Çöplerin imhası 1 işine, bu sene bu şekilde devam olu- Türkkusunun lk Tayyaresi 20 Haziran 1938 
nacak ve daha sonra bu meseleye ye P A Z A R T E S t 
ni bir şekil verilecektir. O zamana 7 
kadar çöp fınnı ve belediyenin bir / -
romorkör sntın alması i~lerinin bir 
neticeye bağlanabileceği umulmak
tadır. 

6 ıncı ay 
Arabi: 1357 

RebiUlfıhır: 20 

Gün: 30 

Güneş: 4.08 - Öğle: 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - lmsfık: 

Hızır: 46 
Rumi t3~4 
Haziran: 1 

ı2.H 
l~ 43 

2.07 

İki gün sonra erkenden Sadul
lah Efendi ile Aksulu Ali Ağa da 
geldi. İkisinin de gözleri yaşlı ve 
yüzleri yaslı idi. Ali Ağa ağlıyor ve 

Dançef sevincinden hora tepiyor, 
üzerinde kendi resmi yapışık bulu 
nan seyahat vesikasını öpüp koklu 
yordu. Ben Esat Beyin ve Yusufun 
mektuplarını okuyordum. Dançef, 
evden kendisi için getirttiğim eski 
bir clbisevl giyinmis. kalıbı bozul
muş fesi başına geçirmiş, ben Is tan 

haberler getirmiş ve beni sevindir 
mişti. Sordum: • 

- Mustafa, yollarda bir sıkılık 

YURTTA HAVA V AZlYEfl 
~ 

Ycşilköy Meteoroloji istasyonundal'I nıl1' 
lınan malumata göre hava yurdurı c:5ıııı 
kısımlarında bulutlu, Mnrmnrn hn~ıl!cf 
Karadeniz kıyılarında çok buluUu. ~ıı' 
bölgelerde bulutsuz. geçmiş, rügtırınr uıtıJ"' 
miyetle şimalt istikametinden orta 

anlatıyordu: 

- Ah .. diyordu. Görseydiniz ne 
arslan gı"bi bir zabitmiş!. Mübark 
cesedi sedyeye bile ııfmamıştı. 

Düşmanı ve Hırlstiyan amma, bi
zim köydeki kumandan da iyi a
dammış hani... Yaptıkları çok hoşu 
muza gitti. Şehidi gömmek için bi
ze verdi ve şu ııözleri söyledi: "Bu 
büyük ölüyü iidetiniz gibi gömünüz. 

bu1lu Türk oldum diye Ali Ağa ile 
lltife ediyordu. O da: 

- then , ne talihli adammışsın 
sen. hem Yunanlıların elinc'IP-n kur 
tuldum,hcm de bu yaşa geldiğim hal 
de bana görmek nasip olmıyan İs
tanbula kavuşuyorsun. 

Diyerek mukabele ediyordu. Mus 
taf a İstnnbuldan, islerimizden iyi 

var mı?.. • 
- Eskisi gibi... İstanbnldan ~fl'len 

leri Mudanyada iskelede bekletiyor 
lar. Giderken ne arayan ve ne de 
soran var. 

Bu havadise çok memnun oldum. 
Çünkü Dançefi Bursadan Mudan
yaya indirmek ve oradan vapura 
bindirmek meselesi çoktan beri zih 
nimi yoruyordu. 

Geçen gün Türkkuşunun Istanbulda yaptırdığı ilk tayyaresinin Yeşil 
köyde muvaffakıyetle uçtuğunu yazmıştık. Yukarıdaki resimde bu ilk 
tayyareyi uçuşa hazırlanırken görüy orsunuz. 

vette csml5tir. r11ıl' 
Dün 1stanbulda hava ekseriyetle ıyt--ıe 

bulutlu g~lş. rUzgfır şimalden sarı 1,,ıı.1 
5 ile 7 metre hızla esmiştir. Saat 14 te c .. 5~· 
milimetre idi. Hararet en ~k günCS\1rııi' 
gölgede 23.3 ve en az 11.6 santigrtıt 0 

• 

kııydedllmlştlr. 
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{]uGüN_I 
Venedik Mülakatı 

Yazan: OmeT Raa DOCRUL 

Y ugoslav Başvekili ve Hariciye 
Nann Doktor Stoyadinoviç 

ile ltalya Hariciye Nazın Kont Cia
llo 'n un Venedikte mülakatı, bütün 
siyasi mahfillerde alaka uyandırmış
tır. Yugoslavya Başvekilinin seya
hati resmi mahiyette değildir. 

Bilakis seyahatin hedefi, Yugos
lavya artistlerinin de iştink ettiği 
beynelmilel sergiyi ziyaretti. Fakat 
iki Hariciye Nazınnın fırsattan isti
fade ederek iki memleketi alakadar 
tden bütün meseleleri görüştükleri, 
bilhassa A vusturyanm Almanyaya 
lı:.atrşmasından sonra hasıl olan vazi
Yeti ve Çekoslovakya buhranını tet
kik ettikleri anlaşılıyor. 

Bundan başka İtalyanın, Avustur
l'a ticaretini kaybeden Triyesteyi 
<=anlandırmak için Yugoslavya tica
tetinin bu liman yoluyla yapılmasını 
İstediği, bunun için Yugoslavyanın 
t\lrnanya jle yaptığı ticaretin yolu
tıu değiştirmemesi için teşebbüsler 
\'oku bulacağı bildiriliyor. Eskiden 
ltalya tarafından Aımsturyaya gös
terilen ticari kolaylıkların Yugos
lavyaya gösterilmekte olduğu anla
fılmaktadır. 

Fransız matbuatı bu mülakatı Ro
~a - Berlin mih\•eri ile alakadar 
töstermekte gecikmemiştir. Bu telak 
kiye göre iki hariciye nazırının mü
lakatı, Almanyanın endişe verici 
komşuluğuna karşı gelmeyi istihdaf 
ttnıcktedir. 

Fakat Fransız gazeteletinin hu neş 
tiyatı ya,tığı sırada İtalya Propa
tanda Nazırı B. Alfieri de Bcrlin
!lorna mihverinin kuvvetini anlatmış 
\·e bu "mihverin bir politika kombi
lıezonu gibi değil, fakat tarihi bir ha 
dise gibi telakki edilmesi lazım ,.. .. \. 
diğini,, söy1emştir. 
SivUle:-in bombardımanına ........... __ _ 
~rıı: ......_ 

B ugiin L-0ndrada altı milletin iş-
tirakiyle toplanacak Kızıl-

qaç kongre.sinin konuşacab't en belli 
~şlı mese}e. sivillerin. bombardıma
• nteselesıdır. Hunun ,,.; .. ı.." .. ı.; ... 
11le ait beynelmilel mevzuatın esas-
ı bir surtte tetkiki istenecek ve ala
~dar bütün milletlerin, hastanelere, 
~stalara, yaralı muhariplere ve si-

11llere karşı tatbik olunan muame
tye ait ahkamı yenilemek için dip
'ıtıatik bir konferans toplamaları 
~klif edilecektir. Sebebi bugiinkil 

:tnelmilel hükümlerin, eskimiş ve 
~İrsiz kalmı~ olmasıdır. Habeş har 
~ fspan~·a harbi, nihayet Çin - Ja 

ti harbi bunu ispat etmiş bulunu
~'~. Kongrenin hedeflerinden birka

harp sırasında sivil halkın bütün 
~ni ve hayri faaliyetlerini ko-
hcak tedbirleri almak, Kızılhaça 
~ ta~yare faaliyetlerini genişlet
' it, bıtaraf mıntakalarda askeri 

taneler vücude a;etirmek, muha-
he esnasında hastanelerin nakline 
t haberlerin radyo veya telefon ile 
~a~ipler aragında mübadele edil
){ını temin etmektir. 
. ızıthaç kongresinin çalışmalan, 
~ileri korumak yolunda müsbet 
~ ~etice "·erirse hunun insanlık için 

Ytik bir kazanç te~kil edeceği şüp
y ICÖtiirmez. 

~va karıı: 
~-' l>onlann Yangtsı nehri Ozerin-
~ donanmalannı ııevkederek Ilım
~~ ~aptetmek istemeleri, dikkatle 
\~ olunan hadiseler arasındachr. 
\ h tıların modem harp şartlan i~in-
tı ttna nasıl imkan bulacaklan bii
't· llskeri mahafili alakadar etmek
,~ ... Çünkü iyi bir hazırlık netice

\;'t.ak nehrin kenarına konulacak 
~ tıılj bataryalar ve torpito tüp

. Japon donanmasının ilerle
)!> •ııe ınani olur. 

~:~at Çinliler Şanghay muharebe-
'ıı~.e ve daha sonra Japonların 
~- 1tıe ilerlemeleri sırasında Japon 
~ a~ltıasına karşı mühim bir vazi
~\>11 ~ltıadıkları için, Japonlar Han-
ııt111 arşı bu deniz hareketini hazır
'lıtt lltdır. Bununla beraber bu ha
,, ltıerak ile takip olunmaktadır. 

~ '<arikatür Hadisesi 
lt ~os Aires, 19 ( A.A.) - Hitle
~11"'- • karikatürıinü neşretmiş olı:ın 

' ''tın· . 
~~ ıses Tageblatt gazetesi aley 
ıb' 4lnıanya sefareti tarafından 
'it ~O:oa, ademi meıuliyet kara -

tcelenm~ 

TAN 

İspanya Devlet Reisi, Zaferden Emini 1 Sovyet • Mançuko 

"KC.zGnGcağımız $ey. Her Hududunda Bir 
Çarpışma Oldu Türlü Fedakdrhğa Değer! .. Tokyo, 19 (A.A.) - Dün Mançu

ko, Kore ve Sovyet hudutlarının bir 
leştiği nokta civarında Hangçung'da 
bir Mançuko devriye kolu ile bir Sov 
yet devriye kolu arasında bir çarpış
ma olmuş ve bir Mançukolu asker 
ölmüş, bir diğeri de yaralanmıştır. 

AlmanDahiliyej 
Nazırı Çeklerı 
Tehdit Ediyor 

f igaro Diyor ki : "Biz ispanyaya Karşı 

Kati Bir Bitaraf hk istiyoruz ! ,, 
Madrit, 19 (A.A.) - Estramador cephesinde Fran· 

lio kuvvetlerinin tazyiki devam etmektedir. Bugün düı· 
man biribiri ardından dokuz hücumda bulunmuı ve ni· 
ha yet cif ınhurfyetçiler bazı tepeleri terkederek geri 

Bu hadise hakkında Dömei ajansı 
aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 

Königsberg, 18 (A.A.} - "Havas" 
Dahiliye nazın burada söylediği bir 
nutukta Çekoslovak tayyarelerinin 
Alman hududunu yine ihlal etmeğe 
başladıklarını mevzuu bahsederek 
Çekoslovakya aleyhinde tehditlerde 
bulunmuştur. 

Bir nal,ama imkansız mı? 
Prag, 19 (A.A.) - Henlayn'in res 

mi organı olan Zeit gazetesi, hüku
metle Südet partisi arasında cereyan 
eden müzakereler hakkında her tür 
lü tefsirde bulunmaktan içtinap et
mektedir. 

Bu gazete, her günkü gibi Çek 
matbuatında çıkan yazılardan maha 
retle seçilmiş parçalar iktibas ede -
rek Çek efkarı umumiyesinin Hen • 
laynistlerle bir anlaşma vücude ge
tirmesine hazırlanmamış olduğunu 

göstermeğe çalışmaktadır. 

F ranıız gazeteleri menı:;ıun 
Paris, 19 (A.A.) - Çeteka ajansı

nın dünkü tebliğinde eksperlerin me 
saisi hitama ermiş olduğundan dola
yı Südet fırkası ile yapılmakta olan 
müzakerelere salahiyettar nazırların 
iştiraki ile devam olunabileceği bil • 
dirilmiş olmasına binaen Fransız ga 
zetelerl, Çekoslovak hükumetinin va 
ziyeti kavramak esasına dayan:ın 

bir anlaşma zihniyeti göstermiş ol -
masını büyük bir memnuniyetle kay 
..ı .. tm<>lr•...Ai .. 

M.illi müdafaa için iane 
Prag, 19 (A.A.) - Milli müdafaa 

için açılmış olan ianeye bir hafta i
çinde 300 milyon kuron miktarında 
iştirak edilmiştir. B. Beneş. 100.000, 
nazırlar da 200.000 kuron vermişler
dir. 

Bir Habeşli, Romada 

Halka Hücum Etti 
Roma, (Deyli Telgrafın muhabiri 

bildiriyor) - Habeş rüesasından biri 
Adisababadan Romaya getirilen "Ye 
huda Arslanı" adlı heykeli görür gör 

mez, kılcını çekerek geçenlerin üze
rine saldırmış. bir zabiti ağırca yara
lamış, araya giren birine de kılıcı 

indirmiş, nihayet kendisini yakal:ı

mak istiyen iki faşist milisini de ya
ralamıştır. Milislerden birinin vazi
yeti tehlikelidir. Fakat bu iki milis, 
Habeşliye ateş etmişler ve onu yara
lamıya muvaffak olmuşlardır. Ha
beşli ile yaraladığı zabit kurtulamı
yacak bir vaziyettedirler. 

çekilmiılerdir. 

20 kişilik bir Mançuko devriye ko 
lu Hungçung civarındaki tepeler ü -
zerinde dolaşırken 30 kişilik bir Sov
yet müfrezesinin mitralyöz ateşine 

Kordoba vilayetinde Frankocular ı ;..... ••• • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• 
kilometre Şimali Garbisinde bulu- G UNUN EN 
Cümhuriyetçilerin Kordoba'nın 60 1 .. · · 

uğramıştır. 20 dakika süren bir mü -
sademeden sonra Sovyet devriye ko
lu tardedilmiştir. Her iki taraf ta tak 
viye kuvvetleri alarak karşı karşıya 

nan Peneroya dağındaki mevzilerine 
hücum etmişlerdir. Burada da asile- ENTERESAN 
rin üç taarruzu püskürtülmüş fakat 
düşman Patuda yamacını işgal etmi
ye muvaffak olmuştur. 

ltalyan kuvvetleri 
Roma, 19 (A.A) - Kastellon'dan 

gelen haberlere göre gönüllü İtalyan 
tayyare kuvvetleri Valino ordusu ö
nünde harekata iştirake devam et-
mektedir. Balear hava kuvvetleri de 
keza faaliyetlerine devam ederek sa
hil boyundaki askeri hedefleri ve bu 
meyanda Valansiya, Barselona ve 

HADiSELERi 
• Sovyet - Mançuko hudu

dunda iki taraf de,.-riye kollan 
arasında bir çarpışma olmuş-

tur. 
e Amsterdamdan bildirildi-

ğine &öre bir Alman askeri tay
yarasi, diin öğleden sonra Gcl
dermals istasyonu divarında ka 
raya inmiştir. Memurlar, tah
kikata haşlanıışlardır. 

Taragonc'yi bombardıman etmekte- • Lehistanın Nolini mınta-
dir. kasındaki Alman ekalliyetleri, 

mevzilerini mufafaza etmektedir. O
len Mançuko askerinin cesedini Sov 
yetler kaldırmıştır. 

Şanghayda bir h&liııe 
Şaghay, 19 (A.A.} - Akşam, en -

ternasyonal imtiyazlı mıntakada, Ja 
pon kontrolü altındaki yeni belediye 
dairesinin kadastro direktörü Jeng 
J aoang, bir lokantada yemek yerken 
tabanca ile öldürülmüştür. Direktö
rün refakatinde bulunan Çin dansö
zü de öldürülmüş, bundan başka üç 
kişi de yaralanmıştır. Bu suikastı ya 

1 
pan ve silahlı bulunan dört kişi, he
men kaçmışlar ve tutulamamışlar -
dır. 

Fransa yardım mı eJiyor? 
getenlerde beş Alman mektebi- Japonlar Çine yeniden 

Burgos, 18 (A.A) - Fransaya ilti- nin kapatılmasını Lehistan Har 
ca eden hükumetçi 43 üncü fırkanın d d a•ker fıkarıyorlar biye Nazırı nez in e protesto 
erkanı harbiyesinden ele geçen vesi- etmişlerdir. Hankov, 19 (A.A.) - Santral Ni-
kalardan anlaşıldığına göre, bu fır- • .Japonya ırkı koruma ofisi yüz, resmi bir tebliğ neşretmekte -
ka son zamanlarda münhasıran Fran • irsi kusurları olanların kısırla • dir. Bu tebliğ, 50 kadar Japon harp 
sadan aldığı erzak ve mühimmat ile tırılmasını ve bu hapta bir ka- gemisinin Hanhuei eyaletinde Yang 
tutunabilmiştir. nun çıkarılmasını hükumete çe nehrinin iki kıyısındaki Çin mev 

Negrin zaferden emin ta"·.sb:Pv .. ı.. .. ,... .,,.,_:91;. zilerini ve iki gündenberi de 30 ka-
............ , .... ç ..... r1J - uun aKşam e Alman Dahiliye ~azırı, bir ôar Japon tayyaresinin Matang'ı 

radyoda bir nutuk söyliyen Negrin, nutuk söyliyerck Çekleri tehdit bombardıman etmekte olduklarım 
dört ay evvel Cümhuriyet ordusu- etmiştir. bildirmektedir. 

nun ademi müdahale dolayısile bir e Filistinde tedhişçiler, faa- Tebliğde Japonların Y:ıngçe sa -
harp malzemesi buhranı karşısında Jiyetlerini arttırmışlar ve bir- hillerine asker çıkarmış oldukları i-
kalmış olduğunu, fakat o zamandan- çok yerlerde hadiseler çıkarmış • lave edilmektedir. Dün Japon harp 
beri hükumet endüstrilerinin !evka- tardır. gemileri, yeni kıtaatın karaya ihra-
lade istihsalleri dolayısiyle buhra- • Cümhuriyetçi İspanya Baş cını himaye etmek için Vuşaşa ve 
ınn şimdi zail olduğunu söylemiş ve vekili B. Ncgrin nihai zaferden Şeyçiaemino'ya 200 obüs atmışlar -
demiştir ki: emin olduklarını söylemiştir. dır. Çinliler, müstevlileri püskürt -

Biz, İspanyanın İspanyollann ma- müşlcrdir. 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~==~========================= lı olması için mücadele ediyoruz ve ;:: 

muvaffak ta olarağız.,, 
"Kazanacağımız şey, her türlü fe

dakarlığa layıktır.,. 

Bu hitabe, 35 dakika devam et
miştir. 

Figaronun bir yazın 
Paris, 19 (A.A) - Figaro gazete

sinde İspanyol meselesinden bahse • 
den Dormesson, şöyle yazıyor: 

"Bizim istemiş ve halen de iste
mekte olduğumuz şey, İspanyaya 
karşı mutlak bir bitaraflık ve iki 
muharip tarafa karşı ayni veçhile ha 
rekettir. Esasen bizim vaziyetimiz, 
İngilterenin vazivetine tamamile uy 
gundur. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 

AMERiKA 

Ruzveltin Oğlu 
Nevyork, 19 (Hususi) - Amenka 

Cümhurreisi Roosevelt'in küçük oğ
lu John Roooevelt dün evlendi. Eşi, 
Mis Ann Klark Lindsay Vtı§ingtonun 
en güzel kızlarından biridir. Otomo
bilcilikte, teniste, yüzücülükte bü -
yük bir §Öhreti vardır. 

Iki yeni evli balayılarını hususi 
bir yatta geçireceklerdir. 

FRANSA 

Daladyeye Ziyafet 
Paris, 19 (A.A.} - Almanya bü -

yük elçisi bugün başvekil Daladye 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafette başvekil muavini Şo -
tan'dan başka yakında Baden-Ba -
den'de toplanacak Fransız - Al -
man dostluk cemiyetinin içtimaına 

iştirak edecek olan diğer zevat ta ha 
zır bulunmuşlardır. 

ALMANYA 

SIRA LEHİST ANA MI GELDİ? Hitlerin Seyahati 
Viyana, 19 ( A.A.) - Salahiyettar 

Viyana mahfillerinde Hitlerin ziya
reti hakkında tam bir ketumiyet gös 
terilmektedir. Bununla beraber Füh
rerin §imdi mütenekkiren Viyanada 
bulunduğu zanedilmektedir. Hitle -
rin Viyanada bulundnğu bugün res
men bildirilecektir. 

Hitlerin Lehistan Pomerania'sını işgal Edeceği Söyleniyor! 
Varşova, 19 (A.A) - Bidosz mahkemesi Polonya 

tebaasından Bruno Bek isminde bir Almanı lokan
tada alenen Hitlerin inzibatını temin etmek üzere 
Polonya Pomerania'sını iııal edecejinl söylediği için 
iki sene hapse mahkiim etmiıtir. 

Leh gazetelerinin neıriyafı 

MISIR 

3 

.ElEK 
Sağdan Gidelim 

Yazan: B. FELEK 
Gidelim? Nasıl münasip görülüyor

sa öyle eidelim. Sağdan, soldan, yan
dan. 

Çünkil artık yolda yürümeyi öğ
renmiş olmamız devri gelip geçmik
tir. Onun için ne taraftan yürüyecek 
sek kati olarak .kesip atalım ve hep 
o taraftan yürüyelim. 

Gazetelerin verdiği haberlere göre 
sağ taraf tan yiirUmiyenlerden 1 lira 
ceza alınacakmış. 

Ben bir yasağı bile bile dinlemiyen 
lel'den bir lira ceza alınmasını az bi
le bulurum. Lakin bile bile dinil'· 
mezse ... 

Bir taraftan fstanbUilulann dcr
yadillikleri, diğer taraftan yaya kal
dınmlannın darlığı piyadelerin, he
le kalabalık caddelerde biribirini gö
ğüslemesine ve bundan kurtulmak is
tiyenlerin yaya kaldınmından aşağı 
inmesine sebep olduğunu söylemiyo 
mahal görmem. 
Kaldı ki, sağdan gitmek mecburi

yetinin konulduğunu ve aksine ha
reket edenlerden bir lira ceza alma. 
cağını gazetelerin havadis şeklinde 

yazması, hatta alakadar dairelerin 
bunu gazetelerle ilan etmesi kafi de
ğildir. 

İstanbulda 800 bin nüfus vardır; 
Gazetelerin İstanbul satışı ise bunun 
onda birini bulmaz. Zaten yürüme in 
1izamsıılığuıı yapanlar çoğu ıazete 
okumıyanlardır. İhtiyarlar, kadınlar, 
köylüler ve dalgınlardır. Bunlara da 
gazete tesir etmez. O halde haberi 
olmadan cezaya çarpılabilirler. Bina
enaleyh hakikaten lstanbulda böyle 
bir yasak konması düşünülüyorsa, 

bunu mahallede bckçilet vasıtasile 

halka tebliğ ettikten sonra aksine ha
reket edenlerden ceza almak daha a
dilane olur. Böylece hem halkı ikaz 
etmiş, hem de sağını solunu bilmiyen 
lerc cihet gösterilmiş olur . 

Sonra bu işte en çok dikkat ed~ 
ceğimiz ve en çok hırpahyacağımıs 

münasebetsizler, yaya kaldınmında 

haşhaşa verip laf edenlerdir. Zaten 
beş kanş genişliğindeki piyade kal· 
dırımının üzerinde ayakta bajdaf 
kurup muhabbet eden, kol kola girip 
karşıdan gelenlere dalga kıranlık e
den densizlere de ceza vermeli ve on
lardan bir yerine ikişer lira almalı 
ki, bizim gibi sağdan gitmek istiyen
lere yol kalsın! 

Bütün bu satırlardan sonra tekrar
lamak isterim ki, bizim için artık yü
rüme adabını öğrenmek :zamanı geljp 
geçmiştir. Cezanın sureti tarhında 

görüş ihtilafı olsa bile halkı artık, 

hele Köprü gibi, büyük caddeler gi
bi ana yollarda !'!ağdan yürümiye a
lıştırmak lazımdır, zarUJ"idir ,.e mu
hakkaktır. 

lngiliz • ltalyan 
Anlaşması 

Londra, 19 (A.A.) - Pazar mat -
buatmın son nüshalarında verilen 
Roma haberlerine göre Lord Perth 
ile Kont Ciano arasında geçende ya
pılan mülakat esnasında, Kont Cia
no, Duçcnin Ingiliz - ltalyan itila -
fının derhal tatbik edilmesini istedi 
ğini söylemiştir. Ayni haberlere gö
re, bu hadisenin ademi müdahale iş
lerinin muvaffakıyetine bağlı kal -
maması için Kont Ciano, ltalyan gö
nüllüleri cepheden çekilir çekilmez, 
itilafın meriyete girmesini teklif et
miştir. 

Bununla beraber, bilahare lspan -
ya cümhuriyetçileri ademi müdahale 
ye mugayir bir harekette bulunur -
tarsa, gönüllüler cepheye avdet ede
ceklerdir. 

lyi haber alan diplomatik mahfil
ler, bu haberleri büyük bir ihtiyat
la karşılamaktadırlar. 

Meıhur Bir Heykel Josef Labada isminde Polonya tebaasından diğer 
bir Alman da buna benzer bir sebepten dolayı iki ay 
hapse mahk6m edilmiştir. 

'Alman ekalliyefinin verdiği muhtıra 
Varşova, 19 (A.A) - Nolini mıntakasındaki Alman 

ekalliyeti, dün Polonya Terbiye Nazırına bir muhtıra 
vermiştir. 

Varşova, 19 (A.A) !.... Almanyadaki Polonyalılar 
birliğinin Almanya Dahiliye Nazın Dr. Frike, ta

lepleri hakkında bir muhtıra vermelerinden itiba

ren nasyonalist gazetelerde Almanyaya karşı ba~ 

lıyan neşriyat devam etmektedir. 

Gazeteler, ezcilmle, Şarkt Prusyada ve Alman 

Pomeranyasındaki şehir ve kasaba isimlerinin Cer

menleştirilmesi keyfiyetini protesto etmekte ve bu 

suretle isimleri değiştirilen yerler arasında 200 ka. 

dar kasaba ile 27 köy bulunduğunu kaydeylemektc
dir. 

Roma, (News Chronicle'in muha
biri bildiriyor) - Discobohıs adını Kahire, 19 (A.A.} - Şimdiye ka-
ta§ıyan ve milattan önce altıncı adar kaçakçılığın takibile meşgul olan 

Yeni Gemiler 

Bu muhtırada geçenlerde Volini'deki beş hususi 
Alman mektebinin kapatılmış olması protesto edil
mektedir. Muhtırada bu mın~ada 1932 tarihinde 80 

Alman mektebi mevcut olduiu, hali hazırda ise yal
nız 27 mektep bulunduğu beyan edilmektedir. Alman 
istatistikleri Volini'de 60.000 Alman mevcut olduiu 
nu kaydetmektedir. 

Diğer taraftan gazeteler, Polonyada 850 Alman 

kooperatifinin çalışmakta olduğunu hatırlatmakta 

ve Almanyada halen mevcut Polonya ekalliyeti ko
operatiflerinin adedinin ise yalnız 34 olduğu ileri 

sürülmektedir. 

• 

sırda Myron tarafından viicude geve maliye nezar~ine merbut bulu -
tirilen me§hur heykel Münih sanat 

nan deniz sahil muhafaza teşkilatı müzesine 50,000 Ingiliz lirasına sa-
mezkur nezaretten alınmış ve harbi- tılmıştır. Bu paradan 15,000 sterlin 
ye nezaretine raptedilmiştir. Italya hükumetinin hissesini teşkil 

Bu tedbir hükumetin bir harp fi- ediyor. Eser Italyanın en eski aiZc
losu teşkil etmek projesile alakadar- Zerinden Prens Lancclotti'ye aittir. 
dır. Filhakika Mısır lngiltereye iki Faşist Iaiyanın memleket dahilındc 
torpito muhribi, iki denizaltı gemi • bütün kıymetli eserleri korumak si
si, iki mayn gemisi ve iki de destro- ya.setine uygun dti§miyen bu satı§, 
yer sipariş etmiştir. Hükumet bir de hayret 1tyandırmı§tır. Alman hiikiı.
mektep gemisi satın almak fikrinde- metinin bedeli yabancı döviz olarak 
dir. ~ etti~ mıla§ılıyor. 
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Azlık Vakıflarında 
Tek Mütevelliler I 

Beyoğlu Tek Mütevelliliği için imtihan Bu 

Sabah Vakrflar Direktörlüğünde Y apdacak 
Yeni vakıflar kanunu ahkamı mu- hakkında yapılan tahkkat netlcesin

Clbince ekalliyet vakıflan bundan de muvafık görülenler vakıflar direk 
sonra tek mütevelliler tarafından i- törlüğü tarafından davet edilmişler
dare edilecektir. dir. Ilk grupun imtihanı bugün saat 

Şimdiye kadar, ekalliyet vakıfla - 10 da İstanbul vakıflar direktörlüğün 
rını idare eden mütevelli heyetleri- de yapılacaktır. 
nin müteaddit yolsuzluklan bizzat Beyoğlu Ermeni kiliseleri tek rnü
halkın şikayetlerini mucip olduğun- tevelliliğinc namzetlik koyan 120 ki 
dan ve bu yüzden bazı mütevelli he- şiden, ancak 4 kişi imtihana davet 1 
yetleri aleyhine kanuni takibat ya- edilmiştir.Bunlardan da bir kısmı baş 
pıldığından bu gibi müessif hadise- ka semtlere namzetliklerini koyduk
lerin önünü almak üzere, tek müte- !arından, Beyoğlu Ermeni kiliseleri 
velli usulünün tatbiki faydalı görül- ,tek mütevelliliğine namzet olarak sa 
müş ve bunun için lazım gelen ted- dece "Jamanak" arkadaşımızın sa -
tbirler alınmıştır. Nitekim, tek müte- hip ve başmuharriri Bay Melik Koç 
vellllik için namzetliğini koyanlar bulunmaktadır. 

---------•-•ntımcınııımunıınll!l1ll ıı nııımtl' ,nı nım ıı 1111111Nııı ...... , __ _ 

Hacıosman Bayırı 
Cinayeti Aydınlandı 
1stnnbulda Hncıosman bayınnda !edikten sonra saklanmıya, şayet suç

başlıyan ve İpsalada iki müteak1p ö- lunun kendisi olduğu anlaşılırsa ci
lümle neticelenen cinayetlerin iç yü- nayeti işlediği İpsaladan pek uzak ol
zü, 13 gündenberi adliye ve zabıtanın mıyan hududu geçmek için bir \'ası
gayretleri neticesinde hemen hemen ta bulmıya karar vermiştir. Katil,bir 
aydınlanmış gibidir. Evvelce de tah- buçuk ay evvel yaptığı gibi evvela 
min ettiğimiz gibi bu çifte cinayet, trenle Uzunköprüye, oradan da lpsa
sırf Ali Rızanın nikahlı kansı Ya- laya gitmeyi düşünmüş, fakat bu su
nola yüzünden işlenmiştir. retle hareket ettiği takdirde ve eme-
Tahkikatın inkişaf eden safhalanna line nail olduktan sonra yakayı ele 

göre kıskançlıktan gözleri kararını~ o vereceğine kanant getirdiğinden vnz
lan Ali Rıza, evvelce de kaydettiği- geçmiştir. 
.tniz gibi karısının Muhittin ile alaka- Ali Rızanın cinayetten bir gün ev
dar olduğuna kanaat getirdiğinden vel Taksimden, Boğaziçine işliyen bir 
sonra bundan bir buçuk ay evvel İp- otobüse binerek Hacıosman bayırma 
salaya giderek Muhittinden Yanola- sapılacağı yerde otobüsten indiği ve 
dan vazgeçmesini istemiş ve kendisin bu civarda akşama kadar gezdiği tes 
den matlup cevabını alınca geri dön- bit edilmiştir. 
müştür. Aradan bir ay kadar kısa bir Katil Ali Rıza evvelce yazdığımız 
zaman geçtikten sonra karısı Yano- gibi evvela 2972 numaralı otomobi
lanın Muhittin ile mektuplaşmıya lin şoförü Mehmet Lutiiyi Büyükdc
devam ettiğini öğrenince evvela karı rede sarhoş ederek elinden otomobi
sı Yanolayı, sonra da Muhittini öl- lini almak istemiş, fakat kendisini sar 
dilrmiye karar vermiştir. hoş edemeyince zavallıyı öldürmüş-

Kadın Köşesi 

veni anır 
PDA] 

Koyafetn 

• 
Bu •ene plajlarda mayolar 

çıkanldıktan •onra eteklerin 

veya fOrtlann üzerine giyilen 

İnce koton bluzlar çok moda

dır. Plaj gazinolannda resim

de görüldüğü gibi arkası büs

bütün açzk veya kapalı kısa 
kollu bu gibi bluzlara •ık sık 

rastlanmaktadır. 

Amanullahın 
•• 

Uçüncü Kızı 
Evlendi 

Yalnız karısını bıraktığı yerde, ya- tür. 
nl Adanada bulabileceğine ihtimal Hadisede ismi knnşan ve biribirini 
vemılyen ve bulsa bile öldüremiye- tutmıyan ifadeleri yüzünden mev
ceğine kanaat getiren Ali Rızanln za- kuf bulunan sarışın kadın namile m:ı 
ten bozuk olan asabı büsbütün bo- ruf Sevim namı diğer Sabriyenin bu 
zulmuş ve evvelce kansı Yanola- işle olan alakası bugün nnlaşılacak
dan vazgeçmiş olduğuna dair kendi- tır. 

Eski Afgan kralı Amanullnhın ü- ' 
çüncu kızı PrC'JlSes Abide Afgan a
sılzadclerinden Ahmet Ali Veli ile 
Romada evlenmiştir. Yukarıda genç 
evlileri yanyana görüyorsunuz. 

sine teminat vermiş olan, fakat sö- Maktul Muhittin ile
0

İzmitte son za 
zünde durmıyan Muhlttini öldürmiye manlarda alakadar olduğu söylenen 
karar vermiştir. bir kadın da ifadesine müracaat edil-

Katil, her şeyden evvel cinayeti iş- mek üzere aranmaktadır. 

·------·- uıuııııuntlllDtıı ıı: ıın ınnınnııuımmıın"""""'""_"' ___ _ 

KARABIGADA : 

Arıcllara Fenni 

Kovanlar Dağıtıldı 
Karabiga, (TAN) - Ziraat memu 

ru Bekir Altınbaşak tarafından ge -
tirtilip meraklı arıcılara tevzi edilen 
fenni kovanlar vasıtasile eskisine ba
kınca yüzde yüz bir farkla bal alm
mağa başlanmıştır. Petekler kar gi
bi beyaz ve son derece nefis bir şe
kilde meydana gelmektedir. 

N ahiyemizde arıcılık hususunda 
herkesi geçen, kunduracı Ali usta 
oğlu Hakkıdır. Kovanları evinin bah 
çesindedir. 

BURSADA: 

Mahkemede 
Suçlunuµ Yüzüne 
Tükürdü 

Bursa, (TAN) - Asliye Ceza Mah 

kemesinde, enteresan bir dava gö
rüldü. Jandarmalar, 4 mevkuf ge

tirdiler. Davacı yerinde de 60 yaşla

rında görünen bir köylü vardı. Ha
kim, davacıya 4 mevkufu göstere-
rck; 

- Senin evine Tann misafiri ola 

rak gelip te eğeri kır ata, halı hey-

Bahkhaneye Temiz Su 
Haliç suyunun pisliği nazan itiba 

re alınarak iki scncdenberi, Balık

hanede balıklar Sarayburnundan ge 
tirtilen temiz deniz suyu ile yıkan
maktadır. 

Bu hususta lazım olan su hergün 

tanklar içinde Balıkhaneye bir mü

teahhit tarafından getirilmektedir. 

Balıkhanenin bir günde ihtiyacı 

olan iki tonluk suyun, temini için 

yakında bir ihale yapılacak ve bu iş 

bir miiteahhide devrolunacaktır. 
-0---

Sular idaresinin 

Yeni Motörleri 
Belediye sular idaresinin Terkos 

gölünde yeni yaptırdığı binaya ko
yacağı, yeni makinenin montajı için 
makineleri satan İngiliz şirketi iki 
montör göndermiye karar vermistir. 

Montörler, 25 haziranda şehrimi-
beyi eğere vurup, kendisi de heybe- ze gelecekler ve derhal göle giderek 

nin üstüne oturarak, "Allaha ısmar- montaj ameliyesine başlıyacaklardır. 
ladık,, demeden giden adam bunla- Montaj ameliyesi 9 ay sürecektir. 
nn arasında mı ve hangisi? dedi. 

Bir- Çocuk Tutuıtu 

~ 
~ ) . , , 

.Votanctaşlo. 
"· · Nlillakat , 

Yine Seyrüsefer 

Meselesi 

Okuyucularımızdan Nusret 
anlatı~·or: 

"- Şehir ve kasabalarda ka
zaların önüne ge~ınek için ya
pılacak en mühim i~, tabiidir 
ki seyrüseferin tanzimidir. 

Bu hususta. şehrimizde de 
<:on günlerdl' bazı tedbirler a
lınmış, bunların bir çok ta ve
rimli neticeleri görülıniiştür. 

1 Şu kadar ki, bu tedbirler, ma 
alescf yalnız büyük cadde ve 

1 sokakla~a inlıisa~ etmektedir. 
Küçiik . okak \'e kıyılardaki 

seyrüsefer hala tamamen ba~ı 
1 boş bir vaziyettedir. Şoförler 

böyle yerlerde io:tedikleri gibi 
harekette serbest bırakılmıştır. 

Mesela, biz, Laleli taraftarın 
1 da oturmaktayız. Bu havalidcki 

iç ve arka sokaklar, yeni in~a
ot ve tamirler dolayısiyle pek 
bakımsız olduğu gibi, meyil ve 
dönemeçler de çok tehlikelidir. 
Buna rai':ınen otomobiller yıl-
lhnm huı;ı la. gidip g liyorlar. 

Çoluk çocuğumuzu sokağa bı

rakmaktan korkar olduk. 
Bunu bırakın, bu şerait için

de biiyilklcr hile her zaman için 

1 

bir kaza tehlikesi kar~ısındadır. 
Eğer hu vazivete acele ve sıkı 

1 • 

bir tedbir alınamazsa t.irçok ka-
:ıa \'e hadiselerin olması gayet 
tabiidir. 

Şu 

Radyci 
Garip Dünyada : 

Gunesteki 
1 

Lekelerin 
Tesirleri 

lstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI : 

12,30: Plakla Tilrk musikisi, 12,50: Ha
vadis. 13,05: Plt\kla Türk musikiı:I. 13,30; 
:Muhtelif pl!ık neşriyatı. 14,00: SON. 

Fransız alim AKŞAM NEŞRIYATI : 

}erinden Dr For 

1 
güneşte belirer 
lekelerin esası 

1 bir tetkik mev 

'ı zuu olması hak 
kında uzun biı ._ __ 

etüt neşretmiştir. Çünkü muhtelif 
şekil ve biiyüklüklerde olan bu le
keler, insanlann cürüm işlemelerine 
sebep oluyormuş. Dr. For, buna bir
çok misaller göstermiş, bu arada bir 
memurun güneş sathındaki en bü-
yük lekenin tesiri ile karısını öldür
düğünü ileri sürmüştür. 

Bir Amerikalı tiryakiye 
_,;;J..~fot 

60 yaşında 

Nevyorklu Je
rnld Bitncy, bu
~iinlerde ilk si
.,arayı içtiğinin 

)0 inci yıl dö
'1Ümünü kutla

mıştır. Jerald, sigara içmiye 10 ya
şında başlamış ve şimdiye kadar her 
giin muntazaman 60 sigara içmiştir. 
Bu adetini hiçbir gün değiştirmeme
si, Bitney'c az çok bir şöhret temin 
etmiştir. 

Sigara içmiye başlayışının 50 inci 
yıldöniimü münasebetiyle bir tütün 
fabrikası kendisine öllinciye kadar 
günde 60 sigara vermeyi taahhüt et
miştir. 

El çantası içincle köpek 
Mili Violet is

minde Parisli 
bir kadın, geçen 
terde bir iş için 
Londraya git
miştir. Fakat İn 
giltereye ayak 
bastığı zaman köµ.:~ını karantinada 
yatırmamak için onu e1indeki çan
tasına yerleştirmi~tir. Fakat, iş oldu 
ğu gibi çıkmamış. gümrük memurla-
n kôpeği buldultlan için kadına 1000 
frnnll' <>o7ı:ı 1'oc:rniı:Jo .. ,.H~ 

YENi NEŞRiYAT: 

ıS,30: Plakla dans musikisi, ıo,ıs: Ço
cuklara masal: Servet Adnan. 19,55: Bot 
sa habcrlrei. 20,00: Saat ayarı: r.renviÇ 
rasathanesinden naklen. 20.02: RifRt ve 
nrkadaşlan tnrnfından Türk musikisi ve 

halk şarkıları. 20.45 Hava raporu. 20.4S 
ömer Rıza Doğrul tarafından arapçn sö1 
lev. 2ı,oo: Fasıl Saz Heyeti: İbrahim ve 
arkadaştan tarafından. 2ı,45: ORKES
TRA. 22,15: Ajnns haberleri. 22,30: Plak
la sololar, Opera ve operet parc-ala!'l· 
22,50: Son haberler ve ertesi gitniln prog 
ramı. 23,00: SON. 

Ankara Rndyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI : 

12,30: Kanşık plftk ncşriyııtı. 12,50: 
Plfık: Türk musikisi ve hnlk şarkuarı. 
13,15: Dahili ve harici huberlcr. 

AKŞAM NEŞRİYAT! : 

18,30: Karışık pıtık neşriyatı. 13,50· tıı 
gilizce ders (Azime İpek) 19,15: Tilrk rnu 
siklsi vc halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları) 20,00: Sa:ıt Aynn ve arap
ça neşriyat. 20,15: TOrk musiklc;I ve huli' 
şarkıları. (Halôk Recai ve arkııd:ıştnrı' 
2ı,oo: Musiki konuşımısı( Halil Bedi\ 
21,ı5: Stüdyo Salon orkestrası. 2'?.0(1: .A
jııns haberleri, 22,ıs. Yarınki program ve 
İstiklill mnrşı. 

SENFONiLER: 

22.15 Prag: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bcrlin kısa dnlgıısı: Hafif knnser 

(7.15: Devamı). (9.30 Neşeli havaıarl· 
10.45 Dcrlin kısa cl:ılgası: Adteri bando. 

~K 

12: Orkcstrn. 13: Harl! musiki. ı3.25 :sıı 
5 reş: Pl5k konseri. (14 .30: Devamı). ıs .4 

Bcrlin kısn dalgası: Pll\k musikisi. ıs.4~ 
Bcriln kısa dalgası: Orkestra konseri 
17.45 Bcrlin kısa dalgası: 1ş sonu konseri 
( 18.50: Keza). l 8 Prag: Fok orkcstrııs~ 
18.50 Osrava: Keman ve orkestra. 19.l 
Bükrcş: Plt\k konseri. 19.20 Prag: Fok ,,r· 
kestrnsı. 21 Lfıypzig: Karışık neşrb'llı. 
21.20 Brlino: Radyo orkestrası. (Plyıııı0 

ve orkestrası). 21.35 BOkreş .(Uzun dııl• 
gn): Plflk konseri. 21.45 Peşte Çigan or· 
kestrnsı. 22.50 Peşte Orkestra ( Almaıı)'f' 
:!\facaristan artistik konser milbadelesP~ 
23 Varşova: Eski plak musikisi. 23.3 
Llıypzig: Kolonya radyo orkestrası. 

OPERALAR. OPERETLER: 
17 Varşova: Operetlerden parçal'1'' 

.l"'\.r. ' .... 1cl',.r•t:!.ll 

15. Berlln kısa dahtasr Oda musiıd: 
konseri (Haydn). 21.35 BUkres: öda ın 
sikisi konseri. 

KILIÇ ARSLAN - Bu kanraman 
Türk hükümdarı hakkında l\1. Sam: 

RESİTALLER: 
BJ11',' 

17.15 Prag: Kemnn konseri (Dev Jill 

Karaycl tarafından yazılmıj tarihi 
romandır. 

Alakadar makamların dikkat ' 
nazarlarını çelmenizi dilerim.,, 

DEI.i P.ETRO - Rus edibi Dimit
ri Merjekovskiden telhis suretile 
Fikret Adil tarafından tercüme olun 
muş edebi bir romandır. 

19.10 VarŞova: Şarkı resitali. 19.80 B~, 
kısa dalgası: Şarkılar. 19.35 Peşte: J{ sO 
konseri. 20 Varşovn: Piyano resitali· oS 
Berlin kısa dalgası: Halk şnrkılan. 2~0. 
Bükrcş: Sop':'nn tarafından şarkılar. tc f 
Peşte: Şnrkılar. 20.30Prug: Slovak h81 "ııl' 
kılıırı. 21.05 Prııg: Piyano - Keman so :,ıSl 
hırı (Dvornk). 21.30 Berlin kısa dalı; oıt' 
Zimb:ıl konseri. 22.10 Bükrcş: Şarla it MODREN TÜRKİYE MECMUA-

Divrikte Eczane Yok! sı - 16 ıncı sayısı çok zengin mün- scrl. 
· derecatla çıkmıstır. DANS MUSİiciSİ: Okuyucularımızdan lbrnhirn Hamnmcıoğ • 

lu yazıyor: 
"- Divrlk, etraf köylcrile beraber 35 

bin nüfuslu bir kasabadır. Ben kendimi 
bildim bileli burada eczane yoktur. Has
talar ilaç için ttı Sıvasa gider. 

Sıvastan iltıc; gelinceye kadar ekseriya 
hasta da ölür. Bu kndar mühim nüfusu 
olan bir kasabad:ı niçin ezcane yok, diye 
sordum, soruşturdum. Meğer belediyen:n 
varidıılı a7.mış, yani beş bin lira .. Bu yüz
den eczane acıımıyormuş. 

Halbuki bu doğru değil. Belediyenin vn
ridntı senede ıo bin liradan dahn fr.zla
dır. 

Belediye, bu para ile halkın bu mOhlm 
ecwne ihtiyacına cevap vereceğine, Zira
at Bankasına yüzde 3 faizle para yatıt"tyor. 

Milletin hayaUlc alflkndar böyle bir mü
hlm mesele, faizclllkten daha mı nz hayır
lıdır? 

Altıkadar makamların dikkat nazarlarını 
ı;elmcnlzl dilerim ... 

Halka Ucuz Yağ 

Kar9a Mücadelesi 

Şiddetlendirildi 
Gemlik. (TAN) - Nebatata musal 

lat olan ve saçaklara yuva yapmak 
suretile evlri de tahrip eden karga
lara karşı şiddetli bir mücadele açıl
mıştır. Ziraat dairesi, köylü, şehirli 
bütün halkı bu mücadeleye davet et
miş, 18 - 50 yaşındaki bütün erkek
ler muhtarlara birer karga başı tes
lim etmekle mükellef tutulmuştur. 

Herkes muhtelif vesaitle karga av
lamaktadır. 

20.35: Peşte (Plaklarla). 
MUllTELiF: 

fiti'' 24.10 Peşte: "Turkish limcs in 
gary,, mevzulu İngilizce konfera~ 

ÖLÜM 
d fi \ 

Yanvalı Mütevelli t7.adeler e tıt 
İzmir -Emlfık Bankası memurl~ııl ~ 
dan Zekeriya Kip kısa bir has. ıı 

· · f t t · ı· C azcS• netıcesı ve a e mış ır. en s 
gün saat on bir buçukta Cerral1~9• 
hastanesinden kaldırılarak Alt5.:ı el!~ 
da Va1de camiinde namazı kılıt'ıııJl 

·1 zarltt> tan sonra Topkapı nı e mc 
-.0-

1 stanbul Limanıd _e_r_n_ed_i_1c_ce_k_ı_ir_. -----
IÇJ~ Denizbank İstanbul limanının u- (;lJ 

murnı ımnr ve inkişafı etrafındaki BİR SAATİN' DOGRULU r~f1 
çalışmalarına devam etmektedir. Ha DEKİ 175 PARÇA ALETİ°N U ı;( 
zırlanan proje aşağı yukarı tekem- ltİYETI~E MÜKEMl\IELEN ıt~ 
mül etmiş vaziyettedir. KETiNE TABİDİR. ,eıJ 

Her sene temmuz başında hovan ~ 
lannı hırpnlatmıyacak nakliye va -
sıtalarile civardaki Ece gölü kena -
rına götürtmekte, eyliıl sonuna ka
dar orada bulundurmakta, bu suret 
le muhit değiştiren arılarına daha 
fazla bal yaptırmakta ve kar ederek 
bu işle uğraşanlara canlı bir örnek 
olmaktadır. 

Hapisane iyi Bir Halde 
Hendek, (TANJ - Kazamız hapi

sanesi, müddeiumumi Derviş Okta
yın gayretile, diğer kazalardakine nü 
nıune olacak bir hal almıştır. Bod
rumile beraber üç katlı, beş oda ve 
bir salonlu, betonarme olan hapisa
ncnin her odasında su, elektrik ve 
hela vardır. Her odadaki elektrik, 
hapisane memurunun odasından ayn 
ayrı yakılabilip söndürülebilmekte -
dir ve bunlar, mahkumlar iskemle
ye çıksalar bile yetişemiyecekleri bir 
yerde ve şekilde yapılmıştır. 

Davacı köylü, bu dört kişinin ö

nüne geldi, içlerinden birinin yüzü

ne doğru eğildi, kuvvetli bir tükrüğü 

"şak! ... , diye, 4 kişiden birinin sura

tına yapıştırarak: 

- Aha .... İşte bu! dedi. 

Bu hareket o kadar beklenilmi

yen bir tarzda yapılmıştı ki ne müba 

Kum kapıda Türkeli caddesinde 117 
numaralı evde oturan Mığırdıçın 4 
yaşındaki kızı Antranik, eline geçir
diği bir kibrit ile oynarken, kibritin 
parlamasile entari~i tutuşarak muh
telif yerlerinden yanmış, hastaneye 
kaldırılarak tedavi a1tına alınmı~tır. 

Okuyucularımızdan bakkal Hüsnü Tar
tan yazıyor: 

"1-6.938 tarihinde merlyete glrme't ü
zere, halka mahsus ucuz yağ yapılması ka
rarıaştınlmıştı. Bugüne kadar henüz böy
le bir yağ plyasayn çıkarılmış değildir. 
Halkın en mühim ve acil lhtiyaçıarm-

dan biri olan bir meselenin bir an evvel 
hallolunması hususunda alfıkadar makam
ların dikkat nıızarlarını çelmcnizl dilCt"iın . ., 

Limanın umumi vaziyeti tetkik e- REVUE SAATİNİN bütiın ~11 ~ 
dilirken, Prost planına aykırı gelen aksamı bulunduğu için tarnir~~ıv 
bazı vaıiyetler hakkında alakadar- lay olması bütün saatçilerce 
larla bazı temaslıı.r yapılmıştır. dur. bir 

Fabrika kendi icadı ola~ bit'" 
Neticede mimar Prost dahi, lima- kine ile ihtiraı olan saatıerın 0,r 

nın şimdilik bugünkü yerinde kalma niyenin yüzde binde birine kıt 
ması ve burada yeni tesisat yapılma yarını ölçebilir. rt\ii~t 
sı lüzumuna işaret etmiştir. Bu suret İşte böyle fenni alôt ve es· 

Hapisanenin üst katı açık taraça 
halindedir. Mahkumların burada te -
nefüis edebilmeleri ve çamaşır ku -
rutmaları iÇin etrafının parmaklıkla 
çevrilmesi hakkında Adliye Vekale -
tine müracaat olunmuştur. 

-0--

şir, ne de jandarmalar müdahaleye BIGADA : 
fırsat bulamadılar. Bundan sonra da 

vacı: 

- Kahvede beni buldu. Gemliğin 
Şükriye köyünden olduğunu ve ba
na misafir geldiğini söyledi. Kendi
sini tanımıyordum. 

Evime getirdim. Misafir ettim. Er
tesi sabah misafir yoktu. Ahıra in
dim, at yok. Eğerin yerinde yeller e
siyor, heybe ka~atlanmış .. 

Muhakeme, şahitlerin dinlenmesi 
için başka bir güne bırakıldı. · 

Başına Testi Attı 
Biga, (TAN) - Panayırda alış ve

rişle meşgul malul gazilerden birine 

yaklaşan Boşnak Kasım, kendisine 
bir lira haraç verilmesini söylemiş, 
red cevabı alınca da yanı başındaki 
çömlekçinin testilerinden birini ka
parak muhatabının başına indirmiş
tir. Cürmü meşhut mahkemesince 
35 gün hapse mahkum edilen cüret
kar hapse atılmıştır. 

Kime Dert Anlatahm? 

Okuyucularımızdan 1spartada eski ö~
retmcnlerdcn Bayan Nahide Klıhal yazı
yor: 
"İspartada sabahın beşinden başlıyarak 

akşama kadar köşe başlannda hançereslnl 
yırtarcasına acı acı bağıran satıcıları mu
ayyen bir zamana bağlıyan yok. Sabahın 
ı;esslzliği içinde kulaklarınızın zarını ll!i

mltçl ve siitçil seslerinden korumak ister
seniz her halde ya pamuk tıkamak, ve ya
hut ta şehirden uzakla&maktan başka !:a
re yoktur. 

Saniyen İspartanın pazarı cumartesi gnn 
teridir ki, bugünlerde köylUler şehre jner. 

le, Yenikapıda yapılacak liman uzak mel bir kontrol sayesi?de: Plıı' 
b . · tikb l' 1 · h l. d ·· •. k derecesinde nadir geçılmıŞ ·.;tıf 
ır ıs a ın mese esı a ın e gozu SAATLERİNİ vücude gctirJll~S· c 

mektcdir. ·Bir REVUE SAAT! alan h~rlt oJı.l! 
Deve müstasna olmak üzere bütün nakllye den zikıymet bir eşya sahıbi -
hayvanlarını şehrin tlı ortasında, çarşıya 

yakın evlerin avlularına bağlarlar. Memlc-
lckctte fü; gün gübresiz sokak, temiz hava 
bulamazsınız. Bu hallerden müşteki yal. 
nız ben değilim. 

Isparta halkıdır. Bu hususta beleıH:ve
nln bir knrarı yokmuş. Zabıtayı da :ıltıka
dar eden vnkayiden değilmiş. Halk hek
diyeye, polise müracaat etmiş ise de hiçbir 
netice htlsıl olmamıştır. Kime dert anlata
lım, bilmiyoruz. Altıkadar makamların dik
kat nazarını çelmenizl dileriz.. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz, dUrUst, aamlmt olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası posta ittı1ıadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap icin mektup 
lara 10 kuruşluk pul illvesi lAzımdır. 

1 GüNUN MESEL~~~1 
Sabiha Gökçen 

+ -- --

Şarkın da, Garbın da eski efsane
leri Melek adını verdikleri hayali 
mahluklara birer kanat takar, onla
nn gökyüzünden yeryüzüne uçuşla
nnı tasavvur ederdi. 

Yeryüzünde yaşıyan iki hakiki in
sanın kollarına balmuınundan birer 
kanat yapıştırarak onları Girid ada
sından uçuran en büyük hava efsa
nesi de o kanatlardan ikisini güneş 
hararetile eritir ve şu mısrala biter: 

"Adriyatiğe iki kanat düştü!,, 
Türk vatanında Şark, yerini Gar

ba, hurafe, yerini realiteye ve müs
bet ilme bıraktıktan sonra, tabii idi 
ki, biz ne kanatlı Melekleri tasav
vur edecek, ne de ıdhinlerimizde ef
sanelere yer verecektik. Fakat ma
dem ki üzerimizi kaplıyan sonsuz 
bir mavi gök vardı ve biz, o sonsuz 
ülkelere de hakim olmak için içimiz
de bir hız duyuyorduk; bizim için 
hav-a efsanesi değil; hava destanları 
yaratmak lazım gelirdi. 

Biz, hayali kanatlar kuruntusu ile 
oyalanacak inillet değildik ve onun 
içindir ki feerik kanatlara değil, çe
lik kanatlara harikalar yaratmak va 
zifesini vermişizdir: 

Atatürk kızı kahraman Sabiha 
Gökçen, bu satırların yazıldığı sıra
da giriştiği büyük Balkan turunun 
belki de yarısını tamamlamıştır; 

dost ve müttefik memleketler ara
sında barışın ve dostluğun hayali de
ğil, maddi bir meleği gibi uçuyor. 

Onun bu başarısını sade benzinin 
n.u~•k kudretinde, otörün niston
Jarında, kanatlarının ve pervanesi-
nin sağlamlığında aramayınız. 

Ona engin denizleri aşmak, yük
sek dağlar üstünden ve bulutlar ara
sından uçmak kudretini veren, eşsiz 
Atasından aldığı ilhamdır. 

Bugün büyüyen, bundan sonra 
doğup büyüyecek olan inkılap ço
cukları, pek genç bir Türk kızının bu 
başansını alınları havada ve başları 
yüksekte hatırlıyacaklardır. 

Atinaya bir demet taze Türk çiçe
!i götüren Sabiha Gökçen'in yarat
tığı şiiri, hangi şair tanzir edebi
lir? - Nurettin ARTAM 

KIZILCAHAMAMDA: 

Şehrin lç~nde 
Yeni Park 
Yaptırıldı 
Kızılcahamam, (TAN)= Bu sene

lı:i şiddetli yağmurlardan bozulan bir 
kısım yolların ve dahili şoselerin ta
lllirine ba~lanılmıştır. 

Kaymakam Vasıf Kolçak, hemen 
günleri Ankaradan bir çok halk 
liükfımet dairesinin önüne park 

)'apılınakta ve ağaçlar dikilmektedir. 
~urada bir havuz da yapılmaktadır. 

Mesireye ve Hamama 
Gelenler Çoğaldı 

Kızılcahamam, (TAN) - Pazar 
liizar günlri Ankaradan bir çok halk 
"'e ecnebiler Soğuksu mesirlerine 
gelınekte, çamlıklar içinde temiz ha
... a, almaktadırlar. Bu mesireler a.ra
•ında muntazam şose yaptırılınışhr .. 
lı liem yıkılmak tehlikesi arzeden, 
l em de gayri sıhhi bir vaziyette bu
s~llan Kızılcahamamlardan istifade !-
1111 de fev~ fev~ hasta gelmiye baş
arnıştır. 

Teftiş Bitti 
ttı~tzılcahamam, (TAN) - Mülkiye 
b lıfettişlerinden Memduh İçöz, bir 
tlllçuk aydanberi kaymakamlık, husu 
t-eı?ll~asebe, nüfus ve belediye dai
tıt-.erınde yaptığı teftişleri bitirmiş-

lı c~ Usust muhasebe memuru Dayı-
)atı ile rıü!us memuru Rasimin şa

ıtıı takdir görüldükleri haber alın
§tı:r. 

TAN 

ispanya, bütün tarihinde sayısız kanlı boğuşmalara ve harplere sahne olmuş bir 
ülkedir. Fakat bu seferki kccdar kanii ve korkunç bir kardeş muharebesine asla şahit 

olmamıştır. 

sadece bir 

Bu kanlı boğuşmadan sonra hangi taraf 

harabe ve sefalet yığınından ibaret 

galip çıkarsa 

bir memleket 

çıksın, ortada 
kalacaktır. 

a a a 

Yirminci Asrın Yüz Karası 
D aha Miladın beşinci asrın

da Visigotların idaresindeki 
!spanyada görülen kargaşalık 
Akdenizin bu en güzel mem-
leketinde bir an dinmiş iSPANYA 
değildi. Kral Rodrigue'in f~ 

na idaresi İslam imparatorluğu· 

nu daha sekizinci asnn başında İs-
panyaya getirmişti. O zaman da 
Septe (Gibraltar) muhafızı Kont Ju
lianus Afrikadaki Emevi valisini 

Kraldan gördüğü fena muamele ü
zerine davet etmiş ve kaleyi teslim 
eylemişti. İslam İmparatorluğu bu 
rada sekiz asır yaşadı. Fakat her 

L:amih 
YAZAN:~~~~ 

Nafiz Tansu 

gün bir hiyanete, bir alçaklığa ma-
ruz kaldı.Pireneleri aşarak Puvatye J 

(Poitiers) önüne kadar giden İslam 

ordulan Charles Martel elinden 
yedikleri darbe ile değil, hakikatte 
kendi hatalarının ve ihtiraslarının • 
kurbanı olarak Pirenelerin ortası- )ıı.""" 1_, -....: .. 
na püskürtülmüşlerdi. ı.._ ..,. 

~t .. . _, 

E ndülüs İslam devletini Pir~ 
neler ve Atlas denizi sa

hillerine yerleşen Hıristiy:m dev
letler kemirerek mahvetmişlerdi. 

İslam devletinin bilhassa on birin
ci asırdan itibaren İspanyadaki 
manzarası umumi bir anarşiden 
başka birşey değildi.Valilerin biri
birlerile boğuştuğu, Prenslerin baba 

larile, amcaların yeğenlerile savaş
tığı bir devletin neticesi elbette f~ 
• ci olacaktı. 1031 den sonra parçala 

=/"91 
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nan ve ortadan tamamen kalktığı 
tarih olan 1492 ye kadar yaşayan 
son islam devleti (Beni Ahmer) in 
hükümdan da Grenada'yı alevler, 
dumanlar içinde bırakarak kaçmış 
tı. On beşinci asrın bu son sene
leri Hıristiyan ve mutaassm halkın 
Muslümanlara ve Yahudilere karşı 

ispanya harbinin zavallı kurban/an 

tatbik ettiği caniyane katliamlar
la doludur. Şehirler yanıyor, köy
ler tutuşturuluyor, mabetlere in
sanlar doldurularak boğazbnıyor
du. Bidayette İspanyaya huzur, sü
kun getiren. adalet ve uhuvvet tel 
kin eden İslam medeniy~ti, bura
dan bir anarşist gibi kovulmuş, ye 
rine tam bir barbar idaresi kurul-
muştu. Katolik Ferdinand ile Kra
liçe İsabella'nın bu iftihara değer! 
vahşeti eğer ( ! ) vahşeti Ak deniz
le Türk denizcileri ve bilhassa Bar
baros Hayrettin olmasaydı müt
hiş bir insan imhası şeklinde bite
cekti. 

16 ıncı asırda İspanyanın ba-
şında manasız bir gururun 

sembolü olarak görülen İkinci Fi
lip te namağlup Amadasiyle, Ingiliz 

Kraliçesi Elizabetin zamanında kor 
kunç bir sukutu hayale sürüklen
miş ve İspanyanın keşfiyatla elde 

ettiği parlak mevkiini denizlerin di 
bine kolaylıkla göndermişti. 17 in
ci asır İspanyası ise reformasyo
na rai!men hala kli~P. io::tihrfarhn 
dan, Engizisyon denilen ve Hkim-

ce İspanyada tatbik edilen korkunç 
bir Terreur vasıtasından kurtula
mamıştı. 18 inci asır İspanyası da 

onun yüzünden doğan - İspanya ve 
raseti - harplerile A vrupanın bir 
çok devletlerini biribirine kapıştır
mıştı. Bir asrın sonunda komşu 

Fransanın ortaya attığı ihtilal fikir 
leri buraya hemen hiç bir tesir ic
ra etmemiş gibiydi. N apolyon Bo
napart ise baba ile oğul arasındaki 

saltanat mücadelesini Fransaya has 
bir menfaat siyasetile halletmiş, o 
zaman da İspanyanın başındakiler 
harici bir müdahaleyi istemişlerdi. 
Hele Napolyonu kovmak için İs
panyolların İngilizlere memleketle 
rini açmalan ve İspanya dahilinde 
İngiliz - Fransız harpleri..'1.in acı 
tahribatına, sırf iktidar mevkii için 
katlanmaları, burada yaşıyan in
sanların vatanperverliğinden şüp
he ettircek bir misaldir. Napolyon 

dan sonra Metternich sisteminin 
tatl;>ikatı için Krallarına itaati tel
kin vazifesile buraya gelen Fran
m• o.-~.z.,..,u, ••S"la.-la"--yalral.adıklar.a 

insanları tahtalar arasında destere 
ile kesen, vücutlara bal sürerek a
rılan üşürüp hasımlarını öldüren, 
hasmının kemiklerini kıran, gözle
rini oyan eşkiyalarla, kalabalıklar 
la karşılaşınca nefret ederek bura
dan çekilip gitmişlerdi. 19 ncu asır 
da İspanya meselesi Fransız - Al
man (1870) harbine sebep olmuş, bu 

yüzden Fransa istilaka uğramıştı. 
Velhasıl tarihten çıkan mana, İs

panya her asırda Avrupanın huzur 
ve sükunetini bozan bir Amil ol-

muş, Akdeniz kapılarına hakim ol
mak, mahsulleri bol, madenleri 
zengin ve her tarafı güzel olan bu 
memleketi ele geçirmek ihtirası, 

Avrupanın büyük devletlerini biri
birlerine düşürmüştür. 

O aha evvel sola olan temayül 
!erinden dolayı Krallarını 

devirmiş olan İşçi Partisile, Krallı
ğı yeniden iade etmek istiyen ordu 

--- - - -- -- --- --- - --- --- - -- --- - - - -- - ----=unswnac.__--s ........., 

Yaratıcı Kabiliyetinizi Arttırmak için B azı insanlar artist veya dô.hi 
olarak doğarlar, bazdan 

sonradan dahi olurlar. Doğuşta her 
insan birçok kabiliyetlerle doğar. 
Sonra bazılarında bu kabiliyetler 
inkişaf imkanını bulur. Açılır. bü
yür ve genişler. Bazılarında dumu
ra uğrar. Çünkü bunlar o kabiliyet 
lerin inkişafı için lazım olan gıda
yı vermezler. 

. Siz kendinizin doğuştan yaratıcı 
ve artist olmadığınızı mı zannediyor 

sunuz?. Yapmak istediğiniz bazı 

şeyler olduğu halde aczinizi yol Ü· 

zerine koyarak ilerilemekten ken-

dinizi alıyor musunuz? O halde ken 
diniz hakkında hüküm vermekte a

cele etmeyiniz. Müsaade ediniz bir 
defa vaziyeti tetkik edelim. 

İhtimal ki siz meşhur Rafael ka 
dar kuvvetli resim yapamazsınız. 
Fakat bir gün herhangi bir yerde 
Rafaelden daha iyi resim yapan bir 
adamın çıkmıyacağını iddia edeme-

yiz. Bu adam belki de siz değilsi
niz. Fakat sizin de elbette bazı sa
halarda yaratıcıs kabiliyetiniz ol
mak lazımdır. Bu kabiliyeti bul
mak ve ona inkişaf imkanlanıu ver 
nıek lazımdır. 

İnsan hususi bir istidat ve kabiU
yet hissettiği şeyleri yapmaktan 
ayrı bir zevk alır. Başka işleri y:ıp 

maktan yorulduğu halde bu işi yap 
mak onun için ayrı bir zevktir. Bu 
zevk aldığımız işlerde ekseriya, bi

ze kar getirmiyen, kazanç temin et 
nıiyen, hatta para ile alakası olını

yan küçük işlerdir. Mesela edipsi
niz, fakat evinizde bahçe ile meş-

gul olmaktan zevk alırsınız. Bir mü 
hendissiniz, fakat en büyük zevki
niz şür yazmaktır. Tabiatin bizi 
sevkettiği bu yolda bizim için ya

ratıcı kabiliyetimizi inkişaf ettir
mek imkanı vardır. 

Dimağımızdaki ham maddeler· 
den yapılmış olmıyan hiç bir haya-

li tasavvur etmemize imkan yok
tur. Mesela bilmediğiniz unsurlar
dan mürekkep bir cisim hayal et
meğe çalışınız. Altı ayaklı bir fil, 
yahut kulaksız bir insan hayal ede 
bilirsiniz. Çünkü yaptığınız şey fil, 
ayak, kulak vesaire unsurlarını bir 
leştirmekten ibarettir. Yaratıcı işin 
kıymeti şundadır, ki bu unsurları 
muhtelif şekillerde birleştirmenin 

yollarını aramamıza yarar. Diğer 

şeyler icat etmemizi temin eder. 
Hafta sonlarında sıkılıyor musu

nuz? 

Boş zamanlarınızda ne yapacağı
nızı bilmiyor musunuz? 

Yalnız kalmaktan sıkılır ınısı
ıuz? 

İşinizi sevmez misiniz? 
Kendi kendinize oynamaktan 

zevk alır mısınız?. 
O halde sizin için en iyi eğlence, 

boş zamanlarınızda zevk aldığınız 
işle meşgul olnıaktır. 

PSiKOLOG 

mensuplan arasından göriHen bir 
Komünist - Faşist mücadelesi şek
lindeki intihabat işleri 1936 danbe 
ri İspanyanın başındaki bugünkü 
kanlı macerayı doğurmuştur. Sos
yalist hükumeti tarafından tekaü
de sevkedilrek Kanarya adalarına 

L 
sürülen General Franko taraitarla-
n sayesinde menfasından Fasa geç 
miş, her tarafta Sosyalistlere kar
şı gösterilen mukamemetten istifad~ 
ederek buranın saf insanlarını istik 
lil ümidiyle harekete ve isyana sev 
ketmiştir. Asi kuvvetlerile Cenup
tan işe başlıyan, Sevili, Salamankı, 
Burgosu bir hamlede ele geçiren 

Franko, Sosyalist Madrid bükume
tile başa çıkamıyacağını anlayınca 
harici müdahaleyi talep etmiş, Fa
şist İtalyadan ve Nazist Almanya
dan bu sergüzeşte para ile gönüllü 
ve bazı imtiyazlar karşılığı cepha
ne, top, tüfek elde etmiştir. Fran
konun müvazeneyi bozan bu hare
keti, Madrid hükumetini de ayni 
yola sevke mecbur et~, o da Sov 

yetlerden, Fran~adan, İngiltercden 
hatta Birleşik Amerikadan yardım 
görmüştür. İki tarafı biraz da iktı
sadi ve siyasi menfaatleri yüzün
den harbe teşvik ve tahrik eden 
büyük devletler, İspanyayı milstak 
bel harplerin bir manevra sahası ha 
line sokmuşlar ve burada yeni si-
18.hlannı ve harp sistemlerini de
nemeye kalkışmışlardır. 1937 ye 
girildiği zaman İspanya harpleri 
korkunç bir mücadele manzarası 

alınış, Alınan bombalann1 Fransız 
tanklan, İtalyan güllelerine Sov
yet tayyareleri cevap vermiştır. Şe 
birler yıkılıyor, yanıyor, tahrjp e
diliyor, vatandaşlar biribirini bo
ğazlamakta dünyanın en geri cemi 
yetlerinin düşünemediği vahşet şe
killerinde devam ediyordu. · -

B ir an geldi ki, İspanyıı ma-
cerası Avrupa için ikinci 

bir büyük harp sebebi olarak şekil 
aldı. Hadise başlar başlamaz; Fran
sız Başvekili Blum, ademi müdaha
le fikrini ortaya atarak, büyük aev 
letler arasındaki mücadeleyi, Is
panya sınırları arasında boğmaya 
çalışmıştı. Bugünkü Avrupanın 

böyle bir harbe hazır olmayışı an- · 

cak bu felaketin her tarah. sira

yetine mani olmuştur. 1938 e gir

diğimiz zaman (1,200,000) insan öl

müş olmasına ve İspanyanın yarısı 

tamamen yıkılmış bulunmasına rağ 
men Demokrasiler ile Sosyalistle
rin ittüakına karşı Faşist ve Nazi 
rejimlerinin İspanya işlerinde Fran 
koyu behemahal muvaffakıyete e
riştirmek inadı devam etmektedir. 
Bu bir haysiyet meselesi taliı.kki e
dilmiş ve iki tarafı körükleyen, za 
vallı İspanyanın çocuk ve kadın
lardan mürekkep kalabalığını imha 

ya devam etmiştir. Madridin şaya 
nı hayret müdafaası bu işin kolay 
bitmiyeceğini göstermiştir. Bu kan 
lı boğuşmadan sonra kim galip çı
karsa çıksın, ortada görülecek tek 

hakikat, ecnebilerin teşviki ile ve 
onlann menfaatleri için onların yar 
dımlan bahasına elde edilen bir 
memleket, bir harabeden, idare e-
dilecek bir milletle acınacak bir 
sefalet yığınından başka birşey de 
ğildir. Hangi rejim olursa olsun bir 
memlekete yaptığı yardımların ar
kasında kendi siyasi nüfuzunu so
kacaktır. O halde, yabancı bayrak 
altında istiklal fikri, nasıl yaşar ve 
nasıl yaşıyacaktır?. 

BARTINDA: 

Evleneceklere Kolayhl( 
Bartın, (TAN) - Halkevi, bi!u

mum fakirlerin evlenme kağıtlarını 
parasız doldurmıya ve evlenme mua
melesini de parasız takip etmiye ka
rar vermiştir. Alakadarlar, yalnız yol 
parası gibi şeyleri ödeyeceklerdir, 

M•Z-lfjU:~ 
Lokman Hekimin Derdi 

~ (.' . ~ . 38' 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir mektebin dershanesi. Ders sa
ati, sonuna yaklaşmaktadır. Genç bir 
kız yanındaki arkadaşına soruyor: 

- Saat kaç? 
Muallimin kulağına kadar erişen 

bu sual, bir kızın bir senesini yuta
cak kadar bir ehemmiyet alıyor. 

- Bu sual dersle alakadar olma
dığına delildir. Saatin kaç olduğuna 
ben sana imtihan günü söyliyeceğiın. 
Bunu pek ağır ödiyeceksin. 

Derse alaka göstermemenin suçu, 
saati soran kızda olduğu gibi, talehe
sini dersle alakadar edemiyen mual
limde de olabilir. Bu vakada hangisi 
suçlu bilmiyorum. 

• İmtihan günü, genç kız içinde bü-
yük bir azap ve ıstırapla hocasının 
karşısına çıkıyor. Sınfıta sorduğu sa
at kaç sualinin cevabını vermek en· 
dişesi, kalbini burkuyor. Muallim. i
çinde sakladığı, besleyip büyüttiiğü 

kinin, gözlerinde çaktırdığı bir 5im
şekle kıza bakıyor· 

- Şimdi saat kaç sualinin ccva· 
bını ver bakalım. 

Çocuk ağlıyor. 
- İşte bu da senin aczinin ifade

sidir. 

Kendisinden alınacak bir intika
mın korkusu içinde muallimin kar
şısına gelen, aczi yüzüne vurulmak 
şartile maneviyatı, izzeti nefsi renci
de edilen kız, pek tabii olarak, ken
disine sorulan suallerin cevabını \'e
remiypr, ikmale kalıyor, belki de ı-ı

nıita da ... Muallim intikamını alıyor. 
Ne zafer!. 

• Bu dert, Lokman Hekimin derdi-
dir. Bu genç kız kendi kızı, bu derdi 
bize anlatırken titriyen sesi, mual
limle talebe aras;ndaki kin ve inti
kamdan miiteessir olan bir babanın 
sesidir. 

Kız suçlu olabilir. Derse dikkat et
miyen, çocuğun cezası, dikkat notu
nu kırmaktır. Muallim, kin ve inti
kam gibi, insanlığı dar ve geri hu
dutlar içine sokan bir orta ~ağ reh
beri değil, insanları kin ve intikam 
kirinden sıyıran, af ve şefkate, mfi
samahaya dayanan bir insanlığın hu 
dutlarına eriştiren bir piştardır. 

Lokman Hekimin derdi, şahsi kin 
ve intikama, insanların bu kadar kü
çülmelerine karşı nefret duyan bü
tün bir insanlığın derdidir. 

BALIKRSİRDE: 

Korkunç Bir 
Yılan Taşla · 
öldürüldü 
Balıkesir, (TAN) - Savaştepe na

hiyesine bağlı Dikmerler köyünde, 

Kadıoğlu Mehmedin tarlasında 15 

gün evvel Emin oğlu Hüsnü admda 

18 yaşında bir genci öldüren korkunç 

yılan nihayet imha edilmiştir. 

Kasap Mustafa adında biri, kuzu 

almak üzere Dikmeler köyüne gelir

ken, yine ayni fürlada, ayaklarımı 

inen ani bir darbe ile yere yuvarlan

mış, neye uğradığını düşünmiye va

kit kalmadan koskoca yılanı görmüş 

ve onun hücumuna uğradığnı anla

mıştır. Daha yerden kalkmıya vakit 

bulmadan, isabetli bir kararla çiz

meli ayağını yılanın ağzına doğru 

uzatmış, yılan bunu yakalamıştır. 

Mustafa büyük gayret göstererc~ a·· 

yağa kalkmış, yılanın kuyruk darbe

lerinden ve kendisine sanlmak iste

mesinden korunmıya çalışarak ceke

tini çıkarmış ve bunu da canavarın 

ağzına doğru fırlatmıştır. Yılan bu 

defa da ceketi yakalamış, böylece va 

kit kazanıp düşmanını oyalamıya mu 

vaffak olan Mustafa da taşlar atarak 
korkunç mahllıku ağır surette yara
lamış, nihayet öldürmüştür. 

Uzun süren bu mücadeleden sonra, 
ölü yılanı kasap bıçağile yaptığı çen
gele takıp getirmiş bütün köy halkı 
sevinmişlerdir. 

Yılanın boyu üç metreye, kalınlığı 
da kırk milimetreye yaklaştığı gö
rülmüştür. 
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Sarı Lô.civertlilerin 30 uncu Yıldönümü 

enerbahçe Yunan Karışık 
... akımını 2 -O MağlUp Etti 
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-------------·----------.-·-------------------Fenerbahçe klübünün otuzuncu 
yıldömimü dün Fener stadında bin
lerce seyirci önünde kutlandı. 

Milli kümenin yarısında müsaba
kalardan çekilen Fenerlilerin otuz 
sene emekle topladıkları teveccüh ve 
muhabbet, dün Fener stadına her ta
raftan akın akın gelen taraftarlar ve 
klübü sevenlerin dokuz bine yakın a
dedile apaşikar gözüküyordu. 

-----.. Saçak Altındaki Dram --------... ---.. - ----Yazan: Mahmut Yesari -~1 111111111111111111ıııır~ • 

Geçit resmi : 

Saat on altıyı on geçe önde Türk 
bayrağını taşıyan iki levent sporcu
yu takiben, mükemmel bir Fenerbah 
çe çelengi, çelengin arkasından yine 
bir Fenerli sporcu Fener f arsunu ta
şıyarak geçit resmi başladı. Geçide 
Fener forsunun arkasından klübün 
kadın ve erkek denizcileri, onların 

peşinden atletler ve futbol takımla
rı geliyorlardı. 

Askeri bandonun temposile devam 
eden bu geçit, hararetli alkışlarla pis 
tin bir devir dönülmesile tamamlan
dı. 

Alayı temsil eden muhtelif spor 
kısımlan pisti bir kere döndükten 
sonra sahaya girdiler ~e sporcular 
yüzleri kapalı tribüne karşı olarak 
ortaya dizildiler. 

Ortada and içme merasimi yapıl
dı. And içme merasimini müteakıp İs 
tiklfıl marşı çalınmıya başladı. Her 
kes ayakta, Atatürkün heykeline çe
lenk vazedildi. 

Çelenk vaz'ından sonra Fenerbnh
çe ida'I'e heyetinden İbrahim Türgııy 
klübün tarihçesinden ve memleket 
SI>f.)runa yaptığı hizmetlerden bahisle 
bir nutuk söyledi. Nutku bitirirken 
büyüklerimize hürmet ve tazimatını 
orada bulunanlara teşekkürlerini sun 
du. 

Bu merasimi müteakıp Fenerbah
çcnin küçükleri arasında yarmışar 
saatlik devreli bir maç yapıldı. Fe
nerin küçükleri 3-3 berabere ayrıldı
lar. 
F cnerbahfe - Yunan 

muhteliti: 

Küçükler müsabakalannı bitirip i
çeri girer girJT'ez evvela Yunanlı fut
bolcüler alkışlar arasında sahaya gir
diler. Onların peşinden Fenerliler, 
daha hararetli tezahüratla çimen sa
haya aktılar. 

İki takım da halkın alk1şlanna 
halkı seliunlıyarak mukabele etti. 

F encrbalıçe 

Yunan takımı: Ribas - Papadopu
los, Garbaris - Sirkos, Kondulis. f
pofanidcs - Hiristodolu, Triandcfıle:;, 
Canitis, Mavrupulos, Miakis. 

Fener takımı: Hüsamettin - Fazıl , 

Yaşar, - Esat, Angelides, :;vı. Reşat -
Fikret, Şaban, Yaşar, Rıza, Nac!. 

l\laç başlarken şiddetli bir poyraz 
esiyordu. Kaleyi Fenerliler kazandı
lar. Rüzgiın lehlerine aldılar. 

Oyuna altıya yirmi kale Yunan
lıların hücumile başlandı. Yunanlı

ların sağdan açmak istedikleri ::ıkın 

Fener muavin hattından hemen ke
sildi. Sarı Lacivertliler mukabil hü
cuma soldan Fikret vasıtasile geç
tiler. 

ağzında 

ikinci devre : 

Bu devrede Fener takımı değişti
rildi. Merkeze Yaşarın yerine Bü
lent, sol açığa, Fikretin yerine Or
han geçtiler. 

Oyunun cereyanından gördük ki, 
bu şekildeki tadilat Fener takımı le
hine olmadı. Birinci devrede fevka
lade oynıyan Fikretin yerini Orhan, 
ayni derecede dolduramadı. Bülent 
de Yaşardan daha isabetli ve müessir 
gözükmedi. 

Dünkü maçın hakemi Şazi 
Tezcan, Yunan takımının 

k~ptanıyle 

Fenerin birinci golü : 

Altıncı dakikada Fikret üstüstc ya 
pıp merkeze iyi bir fırsat hazırlamak 

~u de"r d rl\ırgt.r altına dnsen 
Fenerliler on beşinci dakikaya ka
dar Yunan takımının tazyiki altına 
düşmediler. On beşinci dakikada Yu
nan takımının sağ içi Mavropulos ye
rine milli takım oyuncularından Bai
taris geçti. Atletik kabiliyetlerini ve 
nefes devamlılıklarını dünkü yaz1m1z 
da işaret ettiğimiz Yunanlılar, tah
minimiz gibi yirminci dakikadan son 
ra, oyunlarını bindirdiler. Maçın mer 
kezi sıkleti Fener nısıf sahasına in
tikal etti. Hakimiyetlerini kırkıncı 

dakikaya kadar muhafaza etmeleri
ne rağmen 2-0 lık farkı değiştireme
diler. 

Güneşlilerin buketi : 

'

üzere çalıştığı hücumların birinde 
maksadına muvaffak oldu. Aldığı to-

Oyun başlamadan Güneş klübü- pu pek ustalıklı sürdü. Üstüne çıkan 
nün dost ve kardeş Fenerlilere gön- müdafii atlatarak güzel bir ortalayış 
derdiği büyük bir buketi milli takım yaptı. Merkezde Yaşar, gelen topu 
güreşçilerinden Güneşli Büyük Mus- hiç bekletmeden sıkı bir şiltle köşc
tafa, Saim ve arkadaşı ortaya getir- den içeri attı. 
diler. Halkın alkışlarla karşıladığı İlk dakikalarda yapılan bu gol Yu
Güneş buketini Fener kaptanına ver- nanlılann maneviyatını hayli sarstı
diler. ğı belli oluyordu. İntizamlarını kay

Hakem Şazi Tezcanın 
takımlar dizildiler. 

bettiler. 
Fenerbahçelilcr, bu vaziyette taz

idaresinde yiklerini mütemadi artırarak hücum 
larını devam ettiriyorlardı. Fenerin 
cenahlardan, bilhassa Fikret vasıta

: sile devam ettirdikleri bu tazyikler, 
üç ortanın gecikmesi ve ekseriya isa
betsizliği gol adedini fazlalaştırmıya 
imkan vermiyordu. 

Girmiyen fÜt : 

Yirminci dakikada, sağ açık Naci, 
ortadan gelen topu kalecinin kaleden 
çıktığı bir anda çok sıkı bir şiltle Yu 
nan kalesine havale etti. O sırada ye
rinden çıkmış olan kalecinin verini 
alan Yunanlı sol müdafii bu sık~ şü
tii kalas ile karşıladı. Vakıa kalesini 
ikinci golden bu şekilde kurtardı. Fa
kat şütün şiddetile kale içine sersem 
liyerek düştü. Böylece Fenerliler mu
hakkak bir golü daha Yunanlı mü
dafiin fedakar müdahalesile kaybet
miş oldular. 

F enerbahçenin ikinci golü : 

Otuz ikinci dakikada yine Fikret 
vasıtasilc indirilen top sol iç Şaba
na geçti. Vaziyetin tehlikesini gören 
Yunan sağ müdafii, Şaban topu kon
trol ederken sıçnyarak omuzuna bin 
di. Hakem penaltı verdi. Fikret bu 
penaltıyı sola gösterdi. Kaleciyi şa

şırtıp o tarafa yatırdıktan sonra or
taya oturttu. 

Kırk ikinci dakikada birden mu
kabil hücuma kalkan Fenerliler sağ 
açık Nacinin kaleci ile karşı karşıya 
kalmasına kad'r varan bir fırsat ya
kaladılar. Nacinin ykından sıkı <.;ek
tiği şütü Yunan kalecisi plonjonla 
kornere çıkardı. Bu korneri üçtincü 
gole tahvil edemediler. 
Maçın son düdüğü çaldığı va!dt, 

Fener takımı birinci devrede kazan
mış olduğu 2-0 farkla galipti. 

Yunan takımı, dünkü tahmin yazı
mızda da işaret ettiğimiz şekilde. top 
kontrolu, oyunun umumi kavrayışı 

ve paslaşmalarında Fenerden kati
yen yüksek değildir. Yine yazdığımız 
gibi yalnız atletik ve nefes kabiliye
tinde Feneri biraz geride bırak:yor
du. 

Dünya Kupasını 

ltalyanlar Kazandı 
Paris, 19 (Hususi) - Bugün dünya 

kupası maçının finali 100 bin seyirci
nin önünde İtalyanlarla Macarlar a
rasında oynandı. Neticede İtalyan ta 
kımı 4-2 galip geldi ve Fransız Cüm
hurreisi Löbrön, kupayı bizzat İtal
yan ekipine verdi. 

Dünkü yüzme müsabakalarına iştirak eden yüzücüler tıe 
gül kupa&ına giren atletlerden bir gruP.. 

Bu golden sonra Yunanlılar canla 
başla oynamıya başladılar. Fener ka 
lesini biraz sıkıştırdılar. Oldukça mu
hataralı bir korner çektiler. Fakat ne 
tice alamıyarak birinci devreyi 2 - O 
mağl(ıp vaziyette bitirdiler. 

Birinci haftaymda İtalyanlar çok 
hakim oynamışlar ve Kalosi, Piola 
ve Kalosinin ayağı ile 3 gol atmışlar 
ve l gol yemişlerdir. İkinci haftarm
da önce Macarlar bir gol atarak 3-2 
vaziyete gelmişler, fakat bllahara İ
talyanlar Piolanın ayağı ile bir g<ıl 

daha çıkararak galibiyeti sigorta et· 
mişlerdir. Macar kalecisi bilhassa çok 
güzel oynamıştır. Maçı Fransız ha
kem Kop dö Vil idare etmiştir. 

Diğer spor haberleri 9 uncu ıay
f amızdadır. 

B ütün kış esen deli rüzgarl:r, 
günlerce süren zorlu saga 

naklar, cumbanın saçağı altında
ki, yazdan kalma kırlangıç yuva
sını dağıtıp bozamamışlardı. 

Bu, çerden çöpten yuvacık, ku
ru, sert esintilere, ıslak şamarlara 
göğüs gerip dayanmış değildi; saça
ğın biraz fazla eğik ve enli oluşu; 
cumbanın r üzgarlara, sağanaklara 
siper bir vaziyette bulunuşu, onu, 
dağılıp bozulmaktan kurtarmıştı. 

Bahar gelince, iki serçe, bu sa
çak altındaki yazdan kalma kırlan 
gıç yuvasına musallat oldular. 

Kuşların hayatı, yuvaları hak
kında hiç bir fikrim olmadığı için, 
önce, Sel\'eleri, bu hazır yuvaya 
yerleşiverecekler sandım, ve küçü
cük maskaraların açıkgözlüklerine 
gülmekten de kendimi alamadım. 

Nedense, onlar, bir türlü yuvaya 
yerleşmiyorlardı. Kırlangıçlar. cüs 
sece, serçelerden büyüktüler. Ser
çeler, kırlangıçların banndıkl~rı 

bir yerde, pekala başlarını sokup 
sığınabilirlerdi. Acaba serçeler, kır 
langıçlardan daha m1 çok yavrulu 
yorlardı?. Bu, bir türlü yerleşeme 
yiş, çıkacak yavrular için bir ha
zırlık mıydı?. Yoksa, srçeler, yara 
dılışları icabı, geniş, ferah yerde o 
lurma:ya mı ulı:nktılnr?. 

Kafam, bunlan çözmeğe uğraşır 
ken, başka birşey de düşünüyor
dum: Baharda, kendilerine yuva a 
.rayan serçeler, kışı, nerede ve na 
sıl gçirmişlerdi?. Onlar, birçok kuş 
lar gibi, kışlığa ve yazlığa göç etmi 
yorlardı. 

Onların, ıslak kanatlannın altı
na başlarını sokarak. kuru ağaç 
dallarmda tünediklerini, kışm yaz 
yapraklarını dökmiyen ağaçlara 

sığındıklarını, gagalarile karlan e
şelediklerini; çamurlu, batak yol
larda, seke seke uçuştuklannı gör
müştüm. Serçeler, alıştıkları yer
lerden kış, yaz ayrılmıyorlardı. 

Bu iki serçenin bu yeni yuva he 
vesi neydi? İkisi de, çok sakardı, 
yapıcılığı beceremiyorlardı. Hazır 

yuvaya çalı çırpı taşırken, bir ke
nannı sakatladılar. Kırlangıçların, 

adeta kerpiç gibi ördükler i yuva
nın sakatlanan kenarı, yine serçle 
rin beceriksizliğiyle düştü, parça
landı. Serçeler, gagalaril ta~ıdıkla
rı çöpler, sazlarla, yuvayı tamir et-
mek istiyorlardı. Fakat onların ge 
tirdiği malzeme. eski yapının har
cı ile kaynayıp tutmuyor, yamalık 
çörçöp sapır sapır dökülüyordu. 

H 3valar, biraz daha ısınmıştı. 
. Bir sabah, kırlangıçların se 
sini duydum. Pencereden bakar
ken, onların grup grup uçuştukla
rını; telefon tellerine, ağaç dalla
rına konduklarını gördüm. O gün, 
öğleye doğru, iki kırlangıç, cumba 
nın saçağı altındaki, yazdan kal
ma yuvaya, - belki de kendi eski 
yuvalanna, - geldiler. Bir dalda 
durmayan serçeler , kimbilir hangi 
sütçü beygirini, hangi yük arabası 
nı takip ederek, arpa kınkları top 
luyorlardı! 

İki 
0

kırlımgıç, tamir edecekleri 
yapıya, uzaktan bakarak hesaplan 
nı yapan iki mimar gibi, yuvanın 
etrafında döne döne uçuştulr. Son 
ra, serçelerin, kaç gündür getirip 
te tutturamadıkları ve sap sap sar 
kan çöpleri, sazlan gagalarile bi· 
rer birer çekip atmaya başladılar. 
Yuvayı temizleyip, sakatlanan ye-
ri, ustaca örüp yerleşecekleri anla 
şılıyordu. 

Onlar, üzenerek, d ikatle çalışır-
larken, serçeler, çıkageldiler. Kır

langıçlar, önce, aldırış etmemişler 
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di. Merakla bakıyordum. Kırlan
gıçlan görünce, iki serçe, dönüp gi 
deckler miydi?. 

Dönüp gitmek, şöyle dursun, kır 
langıçlara doğru atıldılar. Onlann, 
gerilemeyip te hücuma geçişleri, 

beni şaşırtmıştı. Kırlangıçlar, mü 
dafaa vaziyeti almadılar, ve iki ta 
raf, kulak tımıalayan tiz çığlıklar 
la biribirlerine saldırdılar. 

Saçağın altında serbestçe sağa so 
la, ileriye geriye hareket edemiyor 
lardı; aşağıya doğru, kara bir du-
man gibi aktılar. 

Onların tiz çığlıklarını duyan, 
bu kanlı gagalaşmayı gören serçe
ler de, kırlangıçlar da, kavga yeri 
ne üşüşti.iler, ve iki taraf, biribiri 
ne karıştı. 

Serçeler mi kuvvetliydi, yoksa, 
kırlangıçlar mı? Uzaktan bunu kes 
tirebilmek kabil değildi. 

Serçeler de, kırlangıçlar da, bi
ribirlerini, saldırıp kovalayarak, 
bahçenin sağındaki çamlara doğru, 
küme halinde akın ettiler. 

Onlan görmüyordum; yalnız, a
rada bir kesilip yükselen çığlıkla
nnı duyuyordum. 

Neden sonra, iki kırlangıç, yor
gun yorgun kanat çırparak geldi
ler. 
Kavgayı kırlangıçlar kazanmış

tı. Artık, oturmağa. barınmaya ta 
mamile hak kazandıkları yuvanın 
kenarlarına tutunarak dinlendiler. 
Öbür kırlangıçlar da, tekrar tele
fon tellerine, ağaç dallarına konup 
kalkarak, saçak altlarında yeni yu 
valar icin uygun yerler aramaya kO 
yuldular. 

Serçeler de, dağılmışlar; belki de 
bir beygirin, bir yük arabasının ar 
kasında, taze gübreleri eşeliyerek, 
arpa arıyorlardı. 

S erçeler, bu kırlangıç yuv~sı 
nı beğenmiş ve hatta benırtl 

semck istemiş olabilirlerdi. Bunun 
için mi, cüsselerine bakmıyaral< 
kavgaya girişmişlerdi? Yoksa, o
raya verdikleri emek için mi?. 

Yuva, belki, bu iki kırlangıcın. 
kendi eskı yuvaları değildi. Fakat, 
bir kırlangıç yuvasıydı! 

Bu, bir hak; yoksa, bir ırk dava
sımıydı acaba? 

Uçanı, yürüyeni, yerde sürün~
ni. bütün mahluklar, hepimiz, bı
ribirimize benziyoruz .. 

1 BILECIKTE : 

Kaçak Tütün 

Yakalandı 
glf 

Bilecik, (TAN) - Mıntakarn1zB: ·ıe 
mek isteyen bir kaçakçı kafilesı 1 

, 
tC1 

jandarma ve inhisarlar muhafaza cJll 
kilatı memurlan Osmaneli civarı~ C' 

karşılaşmışlardır. Müsademe netıcıcıı 
sinde 950 kilo yaprak, ve kıyıırnıŞ 
çak tütün elde edilmiştir 
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KADIM VE MODA 
4 Parçadan Bir Takım 
Kolaylıkla Yapılabilen 
Bir Bolero, Şapka, 
Çanta ve Kuşak 
Yaz tatflfnf geglrmefi için sayfiyeye glderfien el

blselerlnlıln zarafeti kadar oı yer kaplamolorıyld 
do aldkdar olunmalıdır. 

lu dört p_orsolılc takımı pef kolay yopoblllrsiniz. 

Bolero 
Bolero pratiiliil n rftzeDill iti-

donunu iliştirin. Uçlann bir araya 
geldikleri yere bir de halka takar

sanız şık bir çantaya sahip olunu· 

t.ariyle ehemmiyet ıırasmda birinci nuz. 

plir. Kolaylık ve temizlik için çi
ıseldi bir keten kumaş seçmemiz p· Kemer 
~ tavsiyedir. Bolero beş basit 

Kemer istenilen genişlikte ve u
parçadan müteşekkildir. Kollan, u-

zunlukta kesilip uçları yuvarlak ke
ıb71 ve ön parçalannı kestikten son 

silen ve kenarlan renkli kotonla bas 
-n evveli omuz dikişlerini tutturu-

tırılan bir parçadan yapılır. 
mm. Ketenin iplik atmaması için 

ı4Udıleri sürfile yapmız. • • Daha sonra kollan dikip omuz kı

mmlarına pliler yapınız. Yan dikit· 
masrafla kabil olacağı gibi sizi an-

Bu yeni tarz ropların bir fayda • 

sı ve pratikliği de yaz akşamları ve
rilen kır balolarında her zaman gi

yilebilmesidir. Koyu renk keten bir 
bluzun üzerine giyilen bolero size 

bambaşka bir orijinallik ve güzellik 
Bütün bu takımı yapmak pek az verecektir. Eğer sporcu iseniz bu el-

cak birkaç dakika alakoyacaktır. 
bise size büsbütün yakışacaktır. 

Yukarda ve soldaki resimlerde bu 
leri de diktikten sonra kollan ekle
mekle baskılar kalır. Böylece, hafif, 
·•vimll ve serin tutucu bir boleroya 
IAhip olursunüz. 

... 
1Şapka 

Lazım olan kuma' ve saire. 90 san şık elbisenin dört parçasını görebi -
tim eninde 150 santim boyunda çi- lirsiniz. Yukarıda bolero, çanta ve 

çekli keten, tire, 12 santim boyun- şapkayı bir arada görüyorsunuz. Sol 

da bir zip, ve çanta için renkli ke- daki resimler de bu zarif kıyafetin ar 
mik bir halka. 

Bu suretle elde edeceğiniz zarif 

ve ucuz bir elbise hem çok şık ve o-

kadan görünüşünü ve kuşağın vaziye 
tini göstermektedir. Bu cins kuşak • 

lar, bilhassa belin zarafetini meyda· 

Bquma ıöre bir mustattl kesip 
~nflnil bib.ün veya bir iki düğme ile 
'tutturunuz. Pek modern olmak ister 
Mniz bir zlp fermuvan da kullana
'bilirainiz. İsterseniz ppkanm önüne 
4e bir ıtis yapabilecek gibi bir par· 
ıp illve edebilirsiniz. Şapkanın bl· 
ıtimi n pyiı tarzı sizin a.rzmıma kal 

muttu. 

rijinal bir kıyafete sahip olacak, hem na ç_ıkarmaktadır. 

de rahat edeceksiniz. =============================i 

~ 

Çanta 

Bu elbiselerin ayni zamanda her 
vakit ve istendiği kadar yıkanabil -
mek gibi pratik bir faydalan daha 

vardır. Binaenaleyh hiç düşünme • 

den çimenlere oturabilir ve istediği

niz gibi serbestçe hareket edebi1ir -

siniz. Ayni zamanda kırışmak ve ne-
Dart köte bir parçayı renkli ko

ıtonla baatınp uçlannı bir araya ıe- tice itibarile ütülemeğe mecbur ol • 
tirin. Her uca çanta sapmm bir kor- mak gibi bir mecburiyet te yoktur. 

Bu Şapkaların Hepsi Başka 
Fakat Hepsi Son Modadır 

Siyah feltten yapıl
~, şapka. Meşin bir 
~rdelisı vardır. 

!pekli kumaştan ya
pılmış zarif bir elbi-
1f!Ye yakıpn ppka 
6rneli 

Carioca ismi verilen 
alacalı elbise ile gi
yilen ppka. 

Faydalı 
Bilgiler 

B 1r zarfı bozmadan üzerinden 
pulunu çıkarmak isterseniz 

pulun üzerine yaş bir parça papier 
buvare koyup bir müddet bekleyi
niz. Pul kendiliğinden çıkacaktır. 

* 
Yıkanmıyacak elbiselerin tene 

temas eden yeri yağlanmışsa 
akşamdan temizlenmesi arzu edilen 
yerin üzerine karbonat ekip sabah
leyin iyice fırçalayınız. Göreceksin~ 
ki elbiseniz temizlenmiştir. 

* 
Açık renk ince çorapların dayan 

maları ve renklerini muha
faza etmeleri için giymeden şaplı so 
ğuk suya batınp asınız. 

* C amlardan macun lekelerini 
gazla silip ince kağıtla parla-

tınız. 

* Gözünüz güneşten müteessir o-
luyorsa güneşte siyah gözlük 

takın ve sabah akşam hafif çayla 
banyo ediniz. 

* T en güzelliği ekseriya mide, 
barsaklar ve karaciğer ile a

lakadardır. Güzel cilde sahip olmak 
için bol, süt ve maden suyu içip mey 
va ve sebze yiyiniz. 

* S alatalık ve marul suyunun da 
cilde iyi geldiği söylenmek

tedir. 

Ucuz Yemekler: 

Pek genç kızlar icin bütün başı 
kaplıyan bukleler zarif ve pratik o-
lur. Bap güzel bir harmoni verecek 
şekilde bukle yapmak pek kolaydır. 
Saçlan sertçe olanlar saç maşası ile 
uysal ve yumuşak saçlılar da kağıt 
veya bezle buklelerini yapabilirler. 
Başın etrafına saçlann altından geçi 
rilerek bağlanan ince bir kurdele 
hem saçları süsler hem de bir arada 
tutar. 

Çok şık ve egzantrik giyinen ka
dınlar saçlarını yağlayarak eski Yu
nan heykellerinin saçlarına benze
tebilirler. 

Saçlannı, uzatmak istiyenler to
puz yapacak kadar uzatıncıya kadar 
geniş dalgalar ve kalın bir, rulo ile 
toplıyabilir ler. 

Kabak Kızartması 
Kabakları kızartmadan bir saat etmemelidir. Herhangi kızartma o -

evvel kazıyıp uzunlamasına takri- lursa olsun kızgın yağa atılıp ta yağ 
ben dört milimetle kalınlığında ke- içmemesine dikkat edilirse daha 
sip, tuzlayıp kevgire bırakınız. Bir hafif olur. 
saat sonra bir kahve fincanı unu bir Kızartma, yaparken yağ sıçrayıp 
çay fincanı su ile yavaş yavaş sulan ta elleri yakmaması için tedbirli dav 
dırıp içerisine bir yumurta kırınız. ranmalı ve elleri ıslak bulundurma
Suları süzülen kabak dilimlerini bu lıdır. 

sulu una bulayıp kızgın yağda kızar- Zeytinyağın tamamile kızdığını 

tınız. Kabaklar tuzlamnca su salıver anlamak için şıkırdaması geçip te 
diklerinden hem yağ içmezler hem durulunca içerisine evveli bir ek -
de çabuk kızarırlar. mek kırıntısı atmalıdır. 

Kızartmaları tavadan çıkartırken Bütün kızartmalar gibi kabak ta 
katiyen tavayı ateşten indirmemeli sarmısaklı yojurtla yenine pek la
ve kızartmalan süzdürmeyi ihmal zetll olur. 
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lstanbul Vilayeti 
Bir Yılda 3102 . 

Dava Takip· Etti 
YAZAN: REŞAT FEVZi . 

·Mahkemelerin, icra daireleri 
nin işi seneden seneye artı 

yor. Adliye makinesinin üzerine 
yüklenen işlerin çoğalması, mem
lekette hak tanımamazlığın, ihti
liflann fazlalaşmasını değil, vatan 
daşlann hakkını aramasını öğren

diğini göstermesi itibarile, iyi bir 
işarettir. 

Vatandaşlar arasında hak ara
mak mefhumu kuvvet bulduğu gi 
bi, bizzat hükumet te kendi hakla
rını, geçmiş, yıllara nazaran daha 
büyük titizlikle araylp soruyor. 
Mesela, yalnız İstanbul vilayetinin 
bir senede ne kadar mahkeme pe
şinde koştuğunu hiç düşündünüz .. ., mu ... 

İstanbul Vilayeti, Meşrutiyetten 
pek az sonra, 22 Temmuz 1325 de 
kurulmuştur. Yilayetin kurulınasi
le beraber bir hazine avukatlığı ih 
dası lüzumlu görülmüş, 1326 yılın
da da vilayete bir avukat alınmış
tır. Bu ııvukat hazine ile halk ara
sındaki anlaşamamazlıkları mahke 
melerde takip edecekti. 

Fakat, zaman gösterdi ki, bir 
avukat kafi değildir. Her yıl bir iki 
avukat kadroya ilave edildi. Niha
yet cümhuriyetin Haniyle İstanbul 
da bir Muhakemat müdürlüğü ku 
ruldu. Bir müddet sonra, Muhake
mat Müdürlüğünün vazifesi arttı
nldı. Evvelce, yalnız Maliye Veka 
letine ait işleri takip ederken, bili 
hara, bütün resmi dairelerin huku
ki işleri bu müdürlüğe verildi. Bu 
suretle 21 avukatın sayısı da 40 a
vukata çıkarıldı. 

Bugünkü teşkilat budur. 
İstanbul Muhakemat Müdürlü

ğüne son 1937 yılında gelen dava
ların sayısı dikkate şayandır. 

1937 de gelen davaların sayısı 3 
~ *'... ....... mik.d.• 1838 da. 
2880 leli. Geçen bir senede gelen 
3102 davııdan 1785 inde hazine da
vacı, 1317 sinde de müddeaa· 
leyh vu:iyetindedir. Tutulan ista
tistiğe göre, İstanbul hazine dava
larının en çok toplandığı ay Birin
cikanun ayıdır. Bu ayda 367 dava 
gelmiştir. En az dava gelen ay da 
şubattır. Bu kısa ayda 178 dava geı 
miştir. 

İstanbul Defterdarlığı başına bir 
yılda açılan bu 3102 davanın mahi 
yet itibarile tasnifi şöyledir: 421 
kira ve e<>ri misil davası, 280 i tah
liye, şüyuun izalesi. tesçil, men~ 
müdahale, haczin fekki davası, 

1326 sı alacak. istihkak, tazminat 
davası, 172 si izinsiz ağaç kesmek, 
ormanl:ıro zarar vrmek gibi orman 
davaları. 41 i şahitlik. kavvum tavi 
ni, gaiplik, nesep, gibi ahkamı şahsi 
ye davası. 99 u gümrük resmine iti 
raz, kaçakçılık gibi gümrük dava
sı, 763 u de Devlet Şürasında açı
lan davalardır. 

B u davaların, görüldükleri 
mahkemelere gör bir tasni 

fi yapılınca şu netice çıkıyor: İstan 
bul Maliyesinin işi en ziyade sulh 
hukuk mahkemelerindedir. Bir se 
nede 1001 davasını sulh hukuk 
mahkemesinde takip etmiştir. Dev 
let Şlırasında açılan davalar 763 sa 
yısı ile ikinci geliyor. Bunu, 421 da 
va ile Asliye hukuk mahkemelerin 
de görülen davalar takip ediyor. 

İstanbul Vilayeti, bir yıl içinde 
vatandaşlar aleyhine 184 defa da 
resen icraya müracaat etmiştir. 

Devlet Şurasında açılan davalar 
mahiyet itibarile de şayanı dikkat
tir. 763 davadan 450 si kazanç ver 
gisi davasıdır. Bunu muamele ver
gisi davalan takip ediyor. lsatnbul 
da bir yılda, muhtelif vatandaşlar 
hazine aleyhine Devlet Şurasına 
481 müracaat yaparak dava açmış 
lardır. Devlet Şurasında hazinenin 
davacı olduğu meslelerin sayısı da 
282 dir. 

İstanbul Vilayeti, başından ge
çen bu sayısız davalardan bir kıs
mında kaybediyor, bir kısmında da 
kazanıyor. Mesela Devlet Şurasın
c:la bir yıl içinde 461 dava netice
lenmiş, bunlardan 245 ini hazine 
tannmıı. 2UI nnı kaybetmiftir. 

icra dairainden bir köfe 

Kazanılan davalarda elde edilen 
para rnikdarı 326,378 lira, kaybe
dilen para da 155,014 ijradır. 

Bir yıl içinde Devlet Şurasında 
görülen davalann yekün olarak pa 
ra kıymeti 1,506,224 liralıktır. 

Devlet Şurasile beraber, diğer 

mahkemelerde, İstanbul Muhake
mat Müdürlüğünün bir yılda uğ
raştığı 3102 davadan 2515 i neti
celenmiştir. Bunlardan 1798 ini ha 
zine kazanmış, 718 ini kaybetmiştir . 
lstanbul vilayetinin bir yılda tem
yiz mahkemesine yaptığı müracaat 
lann sayısı da 501 dir. Dava ev
velki senede Temyiz edilen dava
larla beraber neticesi beklenen 945 
mesele vardır. 

Hazine aleyhine de Temyizde 
216 dava vardır. Bütün ·bu dava
lar için, mahkeme harcı ve mas
rafı olarak bir senede Muhakemal 
M:üdürlüğqnün harcadığı para ye
kunu 39,230 liradır. 

Bir-'n4'!tice çıkarmak lAzımgeUr
se, mahkeme V'e icra dairelerinden 
alınan kararlar şöyledir: 

Bir yılda İstanbulda 3102 dava 
ile uğraşılmıştır. Bu davalardan ha 
zine lehine neticelenenler İstanbul 
maliyesine 3,631 ,355 lira 8 kuruş 
ve 49,544 isterlin temin etmiştir. 
Aleyhe biten davalarda da 1,292,678 
lira 66 kuruş kaybedilmiştir. 

Bu kadar fazla işle uğraşılırken 
şüphe .vok ki, bir kısım davaların 
da takip edilmesine hukuki im
kan bulunamamıştır. Muhtelif se
seplerle bir yıl içinde terkin edi
len dava dosyalan epeyce bir ye
kun tutmaktadır. Terkin olunan bu 
dosyaların müfredatlı para mikda 
n 176.439 lira 89 kuruştur. 

Bir yılda 3102 dava ile uğraşan 
yalnız 40 avukat değildir. İstanbul 
defterdarlığı Muhakemat Müdürlü 
ğünün Büro teşkilatını da unutma 
mak lizımdır. Muhakemat Müdü
rü avukat Galip Bektaşın idaresin 
de bir hayli de memur, katip, dak
tilo vardır. Bir tek davanız için 
kaç evrsk tanzim edildiğini. dosya 
nızın ne kadar kabardığını hatırla 
yınız. 3102 dava için yazılan evra 
km sayısını düşünebilir misiniz? 

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü 
bütün bu işler için, bir yılda 130 
bin 289 evrakın :muamelesini yap
mıştır. Bu kadar kağıdı yazmak, 
çizmek kolay değil ... Allah kolay
lık versin ..• 

1 NAZiLLiDE : 

Dükkanların Açllıp 

Kapanma Saatleri 
Nazilli, (TAN) - Beldiye Meclisi, 

Haziranın 17 sinden Ey1111ün 15 ine 
kadar devam etmek üzere, kasabamız 
daki mağaza ve dükkanların açılış ve 
kapanış saatlerini tahdit etmiştir. 

Bunlar sabah saat 7 de açılacaklar, 
12 den 14 e kac:lar tatil yapacaklar, 

sonra 19.5 a kadar çalıpcaklardır. Ak 
sine hareket denler ceza görecekler
dir. İlçebay İhsan Kihyaoğlunun gay 
retile temın eclilen bu karar esnafı 

memnun etmiştir. Kıpn da kapanma 
ve açıbııa saatlerinin temdidi temen
ni edflmettdlr. 



• 

Evin ctijer katlarını araclıJdarı zaman bu papazı 
bulmuflar, papu hhtyet kQıdını IÖltermekten iç
tinap etmif. kendisi llTU kıyafette kil. Bütün deliller 
aleJbine ic:U. Bu otu ilkiz 1atlannda bir adamdı. 
Şahai7etinl mütemMı,_ lakhyordu. Divanı harp 
tarafından tatlcvap eclllmlf, lduna mahkum edilmit
ti. Onu getiren subay yanına yülqtı: 

- Söyllyecek bir ann var mı? dedl. 
- Evet, dedL Söylemek lltlyorıım. Söylediklerime 

Allah phlt olsun ki, yala töylemlyorum. Eler beni 
bir fqiat, blr halle orduau dtlfmanı olarak öldürür
leniz. bütün kuvvetlmle bunu protesto ederim. Eler 
beni katollk papazı olduaum, mezhebim ve kanaa
tim için 6ldürünentz. memnuniyetle ölürüm, dedi. 

Bunu kuquna dlzlnlye memur ukerler, aubaJ'ID 
yüzüne baktılar, subay atet Jnmıanduı verecek yer
de tüfeklerini indirmelerini emretti. Subay, papazı 
benim 1amma pt!rdl: 

- Bjer liSJlediklertn dolrtı 18e, camnı lrurtarımn, 
dedbn. Ne ben, ne de hiçbir milis, klmlenin dini ka
naatini mabldUn etmeyiz. 

İnsan Jtlzün• baktıfı uman yalan IÖylemedlilne 
inanabilirdi. Papuuı liSzlertnl tsbat edecek elimizde 
delil 70ktu. Fakat ben muumlyetine emindim. Ce
zayı talik ettik, mahkeme evrakını bize göndermele
rini lltecltt. Papazı müphade altına aldık. Kaç &ün
ler aeçtl, bir türlü karar veremiyorduk. Delili onu 
mahk<1m ediyordu. 

Bir IÜD erkim harbiye dairesine gitmiftim, ma
lalllll üzerinde "sosyalist pnçler birliğinin" ıuetesi 
ili, masanın üzerinde gördüm. tık sayfada heyecanlı 
havadisler vardı. Alman ve ltaı1an sefaretanelerinin 
ıilih depolan haline kondutu tahakkuk ettijl için, 
İspanya hüklimeü, lark •Jda saate kadar sefirlerin 
İspanya haricine çıbnuını enırediyordu. Derhal a
damlanmı, papazın tevkif edüdilt eve ıönderdlm. 
Alman .efuetııan..m. alt btlann kilitlerini kınp, 
içerisini aradılar. lgeıdekl bütün mühimmat ve ve
aaik emniyeti umumi7enin eline ıeçti. Bizim baraka
lara atılan makineli tüfeklerin buradan geldijl sabit 
oldu. 

Papaz bunlan gözleri yaşlı dinledi. Papazın evra· 
b altına izahatımızı yazdıktan IOn1'a kendisini ser
belt bıraktık. Bize eter kendisine lthnadunız varsa 
onu da orduya bir milis olarak kabul etmemizi .ay. 
1edl. Arbdqlara IOrm81a lüzum olmadıtı için, e
wt. dectim. 

Neticeden herkel memnundu, bilhassa ukerler. 
Papaz aTkadaş "ona bu ismi vermtılerdi" cepheye 
llUlllmls uman onu en tehlikeli yere koymamı· 
• llta ..... Dalla Bd atin llıarablarda kaldık. 00.-

-- ozerıınm bom-
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Qlz'sl alamda ainir kadar 

Güzel ditleri var 1 
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Halkallp1nar Suvu kısa zamanda size de ayni 
parlak neticeyi kazandırabilir. 

-88-
ka içinde hazırlandL Milisler ona çizme, tüfek, bat
taniye, ve kalın bir palto ıetirdiler. Bir defa daha 
bu temiz kalpli insanlarla beraber harp etmenin 
zevkini duydum. 

Bir kaç gün sonra cepheye gittik. Milisler papaza 
verdikleri sözü tuttular. Emeviler ellerinde bom
balar, alızlarında bıçaklarla, naralar atarak geldi
ler, bunlan püskürttük, bir çoklarını öldürdük. 

* Itlncikbunun IOnU idi kl, vazife ile gelen bir ml-
llıtn bent ıörmek iltedlllnl haber verdiler. Bir kaç 
gUn sonra bulllfluk. (Buluştuğumuz yeri ve saati 
ölünceye kadar unutmıyacağun) blr gün ölleden 
sonra Gastellana'nın tepesinde ldt, mftralyözlerin 
güriiltüsü rüzglrlar gibi esiyordu. Kendiaint Bilyük 
bir merak içinde bekliyordum. 

Bu kitabı yazm•ja befladıjun zaman ailemden 
bahsetmemeje karar vermlpim. Ddııcl kımnda al· 
leme ait meseleleri meskQt geçtilhn halde, burada 
bundan bahseylemekten kaçınamıyacatun. Hiç bir 
hadiseyi gizlemek hakkım yoktur. Gazeteler kar
deşim Manut"l'in vurulduğunu ve öldüğünü yaz
mışlard.. Ayni gazeteler karımın da öldürüldüğünü 
11An ettiler. Bütün ispanya Frankocularm cinayet
lerini cezalandırmak için qaklanmıftır. Benim ..ı.
ıl blr intikamım yoktur. Ben J'l)nıa vakalan )lUcl
ye edecelfm. Beni bir askerin refakatinde görmeğe 
gelen, Valanalyadan Madrtte vazife ile gelmif blr 
mtltstt. Harbin ilk günlerinde beraber kaçtıtumz or
ırutn müdüril, bu havadlıleri bana getirmeğe onu 
memur etmlfti. 
-Ben San Rafael'de yanlız deiildim. Kanınla ço
cuklanm yanımda idi. Kız kardepmle kocuı da ya
nım•r.da 1ıüler. Dds1 de son derece m11bafaıaklrdı
lar. Orman müdürü ,elditi zaman yanında iki tm, 
- blrt dokuz, blrl bet yqlarında - btr de hizmet. 
çili vardı. General Mola ordularınm yaklqtılı ha· 
beri geldlll zaman orman mildüril, tarın ve ben 
kaçrnağa karar verdik. Orman mildilrüniln çocuk
ları San Rafael'de karım ve çocuk1anm1a beraber 
bldı, onları beraber g6t0rmembl bDkln JOldu. 
om.rm ....... JrmbeU '* py1m 7oktli. ... 

kün değildi. Bundan başka bir hafta sonra onlara 
müliki olacağımızı ümit ediyorduk. Kız kudeflm
le kocası da kanını, çocuklarımı yalnız bırakmıya
caldannı temin etmişlerdi. Kız kardepmle kocalı ve 
bütün aile ve dost muhitimiz aralannda ben müs
tesna olmak üzere hepsi dindardılar. Bu sebeple 
kafamız rahat olarak ayrıldık. 

Ben Guadarrama'da arkadaşlanmla beraber pı
lışırken, Sierra'da da aşağıdaki hldiseler olmUf. Ta
lagane'den ordusuyla gelen, iki genç adam Alto de 
Leon'da köylüler tarafından pi,\skürtill~ Slerra
da fiiphell gördüklerini öldürmeje, tevkife koyul
muşlar. Kanm, çocuklanm, kız kardeflmle kocası, 
arkapfUIUD çoculdarile hizmetçisi El l'.lplnar denen 
Od mil ötede kilçük blr kasabaya kaçmıflaı'. Guete
lerde kardeıim Manuel'in öldürilldülOnü okumuı
lar. Bütün kabahati halk tarafından Od 1ene milcl
clet1e belediye reisi intihap edilmeli idi. Kardefim. 
doltlarm, l'ranaaya kaçınız. nasihatine 29 yapnda 
canlı ve vatanperver bir adam oldutu için kulak • 
mam•t. bu teklifi reddetmtı. ''Eğer kaçarsam, mün
teblplerim, kalbimle rahat olmadılma hükmeder
ler. Benim korkum yok, kaçamam. Beni hiç blr ff/1• 
le itham edemeıler, bana zarar veremezler." demlf. 
Cinayet telikkill olmıyan bir adam, cinayet yapan
ların Wkklftl aabyaınu. Kardeşimin muhakeme
siz, cürüm ve delilsiz öldürülmesi aileme dehfet 
vermif. KötilUlk bazı insanlar için, sari blr balta· 
lıktır, bu hutalıta tutulan kardeşimle kocan, U.. 
nnn çoculdanmı, dostumun çocuklarını bırakarak 
Burgos'a kaçmışlar. Karım çocuklarımla beraber 
ailesinin yapdıiı Zamora'ya gttmtı, orada bir •· 
kek kardeolnl öldürdüklerini haber a1mıf. Otekl kar 
def1nl de erteli ıünü tevkif etmlfler. Tevkiftnden 
~ lfin ecmra akrabalarından btrt: 

- Antonto artık yapmıyor. 
B.aberlnl aetfrmll. Kanm, kendiline ft çocukla

nma l'ramaya gitmek bere puaport almak için 
valiye müracaat etınlf. Karım hiç blr zaman hlç btr 
lfJul fırkaya mensup clelildl, all•l de kalabada 
ep"aftan ft burjuva olarak tan1n11ordu. Kardef1erl 
~ Pnbiaya I! .... fUıere,... -

Saball, itle ve ak1a111 
her yemekten ıonra 
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ka h• claqette, bafka bir elna,.ıin tohumu sülı
dır, tenemmüv lçln fırsat bekler. Zulüm ve tiddet 
ı.rast.. fu1a salüm ve fkldete ahpm olanlan kor
kutur. Bler karan l'ransqa gidene, oradan sadık 
ispanyaya geçebilir, ispanyanın blr köteainde gör
dilldertnl, katillerln nasıl ~ lnsaD 
dojradıklarını anlatablllrdL Vallnlıı dalNlllade be
mm ken.c:Hliıd tntdf .tmtf'er. Böylece pllldanm 
ktm"liz, msbamn ıMlb1 lnunlvm ~ 
)rılm•flar. Bir ay t.99ldfteD aonra, kanma pul .. 
nm itiraf lçtJI blr papa~. IODI'& bbılrt
lötürüp, orada Jmquna dizmt,ı.r. 

Mw., ..... mildtlrünün çocuJdannı beJne1mleo 
Jel ullb'd? v ftdulle kurtaftblDu IÖJWI. ben 
de onlara mtlncaat ettim; iki q IODI'& çoaalrlan
mı bana telllm .wı.. Burada bu mtıı•11•re ph
san zavalh kanmm 61i1mü baklr•nctakt ftAlld top
bJan Dr. Junod af Qeneva'ya tefekkür ve mtnneı
tarhlmn kaydetmek isterim. Karımı, kar~ P. 
bl milfterek cepheye rey verdlll tölmıetile dahi l~ 
ham edemezlerc:U. Bunlar isbata ve mantılı olmıyaa 
hidlaelerdir. Çocuklarımı km1anD bu ~ ID
aanlfra karp duyclutum merbatl,.U bir kaç bil
me ile ifade m6mki1n delllcilr· Bunu ifade için kul· 
lanacapn JreHıneler, fimd1J9 kadar kuDanılmamJf, 
hatıl ,.,Wmemıı olmahdır. Bu kelimeler, ölü ü
mitle -- bit ruhun blr tesellisidir. Bu cinayet. 
bu ~. bal clellfmn blr f8kilde, daha ılkl 
ve daha Qndan ~ kurta11lf için çabpll 
halk 1rütlelerine, milfteN1r cepheala ell.t top!Ö 
ve demir bira cephellne balladı. Bu olup bitenle
ri ölNndlkte mma. aepheye, içimde ön ..flarda 
lmqun ınkmak ukkun olup olmadıla endlfelile .. 
tam. Merbamnıls blr Mtlceye, bana llyık olan bt
al elledlyeu acınacak bir adam olmaktan kw-tara
eJk bir ..-..;. ~ bu harpte ön saflara geçmr 
• ~ -dum. 

Ba 6'ila Hlertn blr peçuı da kendim oldulUJD 
~ U!km l(lyul bınlt:rının arasında bu meseleye 
dair fazla bir f81 J8ZBDUyacağım. Bu satırlan yar 
dıktan IODl"8 yaralı fqiltl bir daha ziyaret ettilll
Onun bir &ün bi&lm anm•zda barbedeceatne emi
nim. l'.aı ziyaretimin Mbebl bu delildi. 

l1Nn9 clmıptleırln kabramanları blzl lma91.P 
., ... ~. lmudlft. ~ 
çıkaran ,.... ..,, etrfJmm uranlardır. 

Çocuklarua IJ"elt!M, ,....~ ---
... avdet etti. ben cepheye gidiyirum. 
Yakında llze zaferin müjdesini verecelim. bO

nunla beraber bu, benim için beni uran pbsl ır, 
vinç ve tederlerlmln anamda bir ~ dejl1, bll' 
nıı&Wat ..... 
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1 

saray dalkavuklannın nazarı dik
katlerini cclbetmişti. Şeyh Neca
ti Efendiye, bu (sadıkane ihbar)ın
dan dolayı elli altın veri1rn!şti. Se
rasker Rıza Paşa derhal azlerlile
l'ek, valilikle İzmire gönderilmiş
ti. Veliaht Murat Efendiye gelin
ce, badema, resmiyetin haricinde 
devlet erkanından hiçbiri ile mü
lakatta bulunmaması, padi~ah na
lııına ihtar edilmiş, böylece hayatı 
Uk defa olarak kayıt altına girmiş 
li. 

Bu ihtar, Murat Efendinin kal
hine büsbütün bir korku ve ev • 
ham vermişti. Değil devlet er
tltnı ile, hatta kendi dairesi men-
4Uplanndan başkalarile dahi tema
lı kesmişti. 

Uzun zaman, Beşiktaş sarayın:ı 
~ile inmemiş, biraderi Hamit Efen-
1iden başka kimseyi köşke kabul 
~trnemişti. 

Bu büyük uzlet hayatı, Mura~ E
endide dördüncü bir iptila husule 
eurmişti. O da, içki idi. 
Genç velihadi bu yeni ~ptiltıya 

~vkedcn, bizzat hususi tabibi Dr. 
~apilyon idi. 

D oktor Kapilyon .. Bu isim ü
zerinde biraz durmamız i

l> ediyor. Veliahtliğinin ilk gün 
·tinden, saltanatının son günleri

kadar, Beşinci Muradın hayatı 
~rinde en büyük rolü oynamış o-
1'1 bu adamı biraz tanlmak lazım. 
ktor Kapilyon, tam manasile Fe 
ğin çemberinden geçmiş .bir Na
lilidir. Memleketinde, bir taraf
il doktorluk öğrenirken, diğer ta
ftan da o tarihte İtalyada mühim 
asi roller oynıyan gizli cemi-
tlerc girmiş .. Fakat giriştiği işler 
rnuvaffak olamayınca, mf'mlckc 

~i terkedcrck, Sultan Mahmut 
~rinin sonlarında İstanbula gel
iştir. O esnada, Mısır valisi Meh 
~t Ali Paşaya karşı bir ordu gön
tilmektedir. Maceraperest Kapil
•tı, bu ordunun doktorluğunu ka
~l etmekte, hiç tereddüt etmemiş, 
Ylece, Osmanlı hükumetinin res-
hizmetine girmiştir. Fakat bu 

~et, uzun sürmemiştir. Ordu. 
Vaffakıyetsizliğe uğramış, Dr. 
~t>Uyon da İstanbula avdet etmiş-
' 

O tarihte henüz genç, yakışıklı, 
~i, kurnaz ve bilhassa büyüklere 
l'şı hiilul etmek sanatine vakıf o
İtalyan doktor, Damat Halil Pa 
•n sarayına hususi tabip olmak-
Reeikmemiştir .... Bu yeni vazife 
e, tanıştığı saray erkanı üzerin 

' son derecede tatlı ve müessir 
iyle o derecede tesir husulP. ge 
iştir ki; bir aralık Sultan Me

hı tedavisine çalışan hekimler a 
~rıa bile girmiştir. İşte o zaman, 
ııade Murat Efend ile tanışmış, 
h da çarçabuk teshir etmiştir. 
~ade on yedi yaşını geçip te u

:. kendisine ayn bir daire dü
~· lığü zaman, bizzat Murat Efcn
~l'I gösterdiği arzu üzerinC', hu
ı tabiplik vazüesi, Dr. Kspilyo
b"'erilmiştir. 

0ktor Kapilyon, bu vazifeye 
:dığı günden itibaren, Şehzade 

11\ ah~ yakından tetkik ederek o
~ hutün hissiyat ve temayülatı 
b §fetmiş .. Daima nabzına gi-.ire 
~et vermek suretile kendisini 

at Efendiye sevdirmiş.. Kısa 
~an zarfında, artık onun sır-
~ Oluvermiştir. • 
()lttor Kapilyon, iyi bir doktor 
~i:Yade, mükemmel bir şarlatan 
~ğu ~çin Murat Efendiye hakiki 
;kırnlik vazifesi üa edememiş 

\ ' Yalnız bir ciheti nazan dik
l 8lınış; Prensin korku vC' ev-
8l'ını, manevi ıstıraplarını tes 

~alışmıştır. 
disi işret müptelası olduğu 

için, Murat Efendiyi de içkiye teş
vik etmişti. 

- İçiniz, efendim .. şara~ ve kon 
yak, asaba sükunet ve tatlı ~ir uy
ku verin Hayatın elemlerini, ke
derlerini ve teessürlerini unutmak 
için birinci ilaç. uykudur. 

Diye, Murat Efendiyi kısa bir za 
manda tam bir içki miiptelası ha
line getirmişti. Napoliden !ıususi 

yapı1mış şaraplar, Yunanistandan 
nefis konyaklar celbetmişti. Artık 
Murat Efendinin dairesindl!, bir iç
ki kileri viicude gelmiş; bu iş~ ida
reye de. şehzadenin en sevdiği kal-
falarından (Dilbcrengiz) memur e
dilmişti. 

Doktor Kapilyon; şehzade '!\!urat 
Efendiye intisap ettiği gün. mace
ralarla dolu hayatında yeni bir say 
famn açılmaya başladığını hisc:;ct
rnişti. Ve bunu hissettiği andan iti
baren. Şehzadenin dümenini bizzat 
ele alarak onu matlup olan noktaya 
sevkctmiye.. kendisi de böylece, 
dünya ikbal ve saadetinin c;on rncr 
halesine erişmeye karar vermişti. 

Veliaht Murat Efendiı henüz genç 
ti. Eğer bir kaza eceline rastgelmez 
se, hiç şüphesiz ki bir gün olup Os
manlı tahtına geçecekti. O zaman 
kendisi de, (Sertabibi Hazreti Şch
riyari) ünvanını iktisap edecek; 
Bosforun (Bella Napoli) ye rekabet 
eden haşmetli güzellikleri içinde 
nefis şaraplar içerek zevku safa i
çinde ömür sürecekti. 

O oktor Kapilyon, böylece 
programını çizmişti. Ve bu 

programın her maddesini, kolaylık
la tatbik edeceğine emindi. Çti:ıkü 
Veliaht Murat Efendinin yumuşak 
ve uysal tabiati, ona yapılacak her 
telkini kabule müsaitti. 

Sultan A:r.iz, Veliahdin bu sakin 
ve münzevi hayatından memnun 
görünüyordu. Artık onu sıkı bir ta
rassut altında bulundurmaya lü
zum görmüyordu. Murat Ef.?ndi de 
vaktini boş geçirmiyor; içki, ka
dın ve musiki zevkleri arasında o
kumayı da ihmal etmiyor; Doktor 
Kapilyonun seçip getirttiği içtimai 
ve siyasi eserleri dikkatle mülalea 
ederek malumatını günden güne ge 
nişletiyordu. 

Bu hal, Sultan Azizin Avrupa se 
yahatine kadar böylece devam et
mişti. Saltanata son derecede haris 
olan Padişah, kendi yokluğu esna-

sında aleyhinde bir entrika çevril
mesinden korkarak veliaht Murat 
Efendi, biraderi Ha.mit ve Reşat e
fendileri de bu seyahate sürükle
mişti. 

Fransa İmparatoru ikinci Napol
yonun Paris sergisine vuku bulan 
davetine icabetle başlıyan bu seya
hat alayı Tulon limanında demirle-
edilmişti. Müteaddit zırhlı ve fir
kateynlerden teşekkül eden seya
hat alayı tulon limanında demirle
diği zaman, karaya çıkan 'füı·kler, 
Fransızları hayretlere garketmiş
ti. Sultan Azizin maiyetinde bulu
nanlar, tepelerinden tırnaklarına 
kadar buz gibi sırma işlemeli elbi
selerile, adeta halkı sersemletmiş
lerdi. Padişahın husu;;i yemeklerini 
pişirmek için beraber getirilmiş o
lan Bolulu saray ahçıları, mo1· çu
ha üzerine som altın ve kılaptanla 
işlenmiş salta ve şalvarlan, boyun
dan asma altın saat kordonları, i
pek Trablus kuşaklarile birer Tark 
Prensi zannedilmiş, hed taraftan şid 
detli alkış sesleri yükselmiştL 

İşte, ilk merhalesi böylece velve
leli bir istikbal merasimile başlı
yan bu muhteşem seyahatte Veli
aht Murat Efendi mühim birkaç 
tehlike atlatmış; hem maddi ve hem 
manevi hayatı büyük bir tehdit al
tına girmişti. 

Bu tehlikenin birincisi, Pariste 
cereyan etmifü- Sultan Aziz ile 

maiyeti, şimendüerle Parise naklo
lunarak (Elize) sarayına misafir e
dilmişlerdi. Birkaç gün mütemadi
yen resmi ziyafet ve ziyaretlerle 
geçmşiti. Bu müddet zarfında veli
aht Murat Efendi muhiti iyiden iyi 
ye tatkik etmiş .. Meşrutiyetle ida
re olunan bir memlekette; hUkiim
darın, prenslerin, hükumet ricali
nin, saray erkanının ve halkın, yek 
diğerine karşı olan vaziytlerinden. 
çok iyi bir fikir edinmişti. Ve> bir 
gün, bu fikrini de açıkça söylemek· 
ten çekinmemiş; 

- Burada yaşıyan insanlann a
rasında ne temiz ve samimi bir a
henk var. Acaba bu hal, bizim mem 
lekctimize de kısmet olacak mı?. 

Demişti. 

(Maiyeti şilhane) de bulunan dal 
kavukları veliahdin bu sözlerini 
derhal Sultan Azize yetiştirmişler
di. Haris ve müstebit hükümdar, 
derhal küplere binerek: 

- Vay çapkın .. İki gün 7.arfmda, 
gavurluğu ele ald_!,, öyle m~? .. Söy
leyin ona. Bir daha böyle sözlC'r söy 
]emesin. Alimallah, ağzını yırtarım 

Diye, haber göndermişti. 
Murat Efendi, kendisine tebliğe

dilen bu iradeden son derecede mü 
tcessir olarak bütün neşesine şid
detli bir darbe inmişti. 

O gece, Versay sarayında Osman 
lı hükümdannın şerefine bir balo 
verilmişti. Tabiidir ki bu resmi ba
loya Murat Efendi ile Hamit Efon 
di de iştirak etmişlerdi. Sultan A
ziz, dansetmek bilmediği, ve kala-
balık arasında dolaşmayı da vakar 
ve azametine yediremediği ıçin, o 
muhteşem balo sarayının bir köşe
sine çekilmiş. müzeyyen bir koltu
ğa yerleşmiş .. Dekoltelerinden nefa-
set taşan, malakof fistanlarının 

renkleri ve işlemeleri gözler ka
maştıran kadınları temaşa etmekle 
vakit geçirmekte idi. 

(Devamı var) 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Büyük davamız - Blldlrmek. 
2 - Bulmak için yapılır - Tele!onua 

söylenir. 
3 - Tren yolu - Ehemmiyet 
4 - Bir sayı - Su 
5 - Katlanmak. 
6 - Yemeklerin heyeti mecmuasına de

nir - Öztilrkçe işaret. 
7 - En çok muhtaç olduğumuz şeyler-

den biri - Musanın soptlSl. 
8 - Milletimiz - Oyun. 
9 - Maaş - Hayret edatı. 
10 - Gizli - Allah, Tanrı. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Dilnya ve dUnyanın muhtelif par
çalarının krokisi - Noksansız. 

2 - Edep - Yilz gUzelliğinln mühim blr 
unsuru. 

3 - Geçmiş vaknlnrın !imi - Beşeriyetin 
en büyük fellıketlerlnden blrlııin 
tersi. 

4 - Fakat, lfıkln - Ordunun en mühim 
bir cüziinün cemi. 

5 - Yapmaktan gelir - Devenin yama. 
6 - Dinlenmek. 
7 - Kalıbı dinlendirmek - İt yemeı, nt 

yer. 
8 - Şeref, debdebe - Bir renk. 
9 - Bayrak - Yağlı kara - Hayret ednh. 
1 O - A vru panın bUyilk merkezlerinden 

biri - Manda yavrusu 

TAVŞANLIDA ı 

Bir Delinin Cesedi 
Bulundu 

Tavşanlı (TAN) - Buradan altı sa
at uzaktaki Derbend köyünde Recep 
oğlu Abdullah, mali vaziyetinin bo
zulması yüzünden delirmiş, sonra da 
cesedi bulunmuştur. Müddeiumumi
lik tahkikat yapmaktadır. 

Güneş Banyosunun Zararları 
Yazının başlığını görünce hemen 

meraklanmayınız. Güneş banyosu
nun zararlan olurmuş diye bu gü
zel modanın da geçmek ihtimali ol 
duğunu hatınnıza getirmeyiniz. Gü 
neş banyosu şimdiki gibi evrensel 
bir moda olmazdan çok, pek r.ok za 
man önce bir tedavi usulüydü. Dün 
yanın en eski tedavi usulü. Herke-
sin açıkta Kiineş banyosu yapma!n 
modasının bir gün geçip geçmiyece 
ğini ben temin edemem ama, teda
vi usulii mutlaka devam ed~cektir. 
O devam edince - moda hir araltk 
geçse bile - yine geri gelir. 

Zaten giineş banyosu, onu yolun
da yapanlar için hem keyifli, hem 
faydalı, se~Tedenler için daima ke
yifli, sırasına göre bazıları için de 
pek lüzumlu birşeydir. Fakat, her 
tedavi i~i gibi, yolunda yapılmayan 
ca zararı olabilir. 

Bir kere güneş banyosunu:ı yeri 
münasip olmak lazımdır. Giine~ 
banyosu evin balkonund3, bahçe
sinde, deniz kenarında, ov:ada, dağ 
da olur. Fakat pek yük!lek yerde 
olamaz. Pek yüksek yerlerde gü
neşin ültraviyole ışıkları pek şid
detli olduğundan deriyi karartmak 
la kalmazlar, insanı yakarlar. Be
reket versin ki, yüksek d~diiim 
yerler ancak iki bin metreden yük 
sek olan yerlerdir. Öyle yerler de 
az bulunur. Bulunduğu vnkit te, 
Ulu tepesine ~·ahut Erciyaş dağınll 
çıkıp güneş banyosu yapmak pek 
hlhra gelmez. 

Bizim iklimlerimizde rftu~ ı,an
yosunun zararlan yolunda, derece 
derece yapılmamasından ileri gelir. 
Yolunda olmasının şartlarını stray 
la görüteeefiz. Şimdiden "öy!emek 
istediğim şey yaş gözetmemekte• 
ileri selen zararlardır. 

Güne~ banyosunun moda olma
sından dolayı kendilerini hat;, deli
kanlı gibi farzeder«.>k plaj iizerindc 
vücutlerini güneşe karşı y!l\'an er
kekler, yahut birinci gençliklerini 
~eçirmiş bayanlar da görülüyor. 
İnsan ellisindn sonra ke:ıdini ihti
yar bulmasa, gönlii hala genç olsa 
da, güne~ o yaştakilerden pek hoş
lanmaz. İyiliklerini daha genç olan
lara Hklar, elli yaşından sonraki
lre güzel yüz gösterse de onlara za
rar verir. 

Derinin iizerinde incecik damar
ların işlemesi gtineş banyo<;undan 
giiçleşir. Bundan dolayı yiire:{in ~·ii 
kii artar, büyiik damarlarda tansi
yon biraz fazla olunca giine~ ban
yosu onu daha yiikseltir. F.lli yaşın 
dan sonra da tansiyon kendi kendi
ne az çok yiikselmiş bulunur. 

Böbrekleri pek yolunda isl~mi
yenlere de Kiine!! banyosu zararlı 
olur. Derinin güneşle kuruma'Çın
dan dolayı kandan çıkması lazım 
gelen maddelerin hepsi böbreklere 
hücum ederler. Onlar da :.-aten yor 
gun olunca ... _ 

Gilneş banyosu kemik veremi i
('İn lüzumlu bir tedavi usulfüfür, 
fakat göğüs vert'mine zararlı olur. 
Pek sinirliler deniz kenarınd:t gü
neş banyosuna - deniz hava!lından 
dolayı - dayanamazlar. Deniz kt'ne· 
n olmayan yerlerde bile ihti:yatlı 
da\•ranmalan lüzumlu olur. 

Yalnız kansız denilen genç kızlar 
arasında bile deniz banyosu moda
sına fazlaca uymaktan ~arar gören 
ler vardır. 
Güneş banyosuna başlama7.dan 

önce kendinizi hekiminize :veniden 
muayene ettirerek onun fikrini sor 
mak - yalnız deniz banyosu için ol 
duiımdan zinde - liizumludm. 

9 

lzmir Fuar Hazırlıkları 
ikmal Ediliyor 

Bu Yıl Rusya ile Yugoslavya 
Fuara Resmenlştirak Edecekler 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) -
Bu seneki fuar . hazırlıklarına hum
malı bir şekilde devam eailmektedir. 
Bu sene fuara Sovyet Rusya ve Yu
goslavya resmen iştirak edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

İş Bankası ve Devlet demiryolları 
yeni pavyonlar inşa ettireceklerdir.10 
bin metrelik bir sahayı işgal edecek 
olan suni göl için de çalışılmaktadır. 
Gölde gondol eğlenceleri tertip edil
miştir. Aynca Berlinden kuğu kuş
ları getirilmektedi!', Bunlar gölde 
yüzdürülecektir. Patenli balo için de 
hazırlıklar yapılmaktadır. Hayvanat 
bahçesine yeni yeni hayvanlar geti
rilmiye başlanmıştır. Fuar civarında
ki yollar parke olacaktır. 

İzmir enternasyonal fuanna ait 
bütün reklamların İstanbul ve Anka
ra radyolarında parasız olarak yapıl
masına Vekiller heyetince karar ve
rildiği alakadarlara bildirilmiştir. 
Yalnız yapılacak reklamlar elli sata
n geçmiyecektir. Belgrat radyosu da 
İzmir enternosyonal fuannın reklam
lannı ayni şartlar dahilinde parasız 
yapmayı kabul ettiğihi İzmir fuar ko 
nıitesine bildirmiştir. 

Şehrimizin ticaret odası bu seneki 
pavyonun dekorasyonunu baştan ha
şa değiştirmiye başlamıştır. Oda pav
yonunda bütün Ege mahsulleri grafik 
!erile teşhir olunarak Ege ve İzmirin 
ticari, sınai durumu ~eçmik seneler
le mukayeseli bir şekilde tebarüz et
tirilecektir. 

Hükumetçe İzmir Enternasyonal fu 
anna büyük bir ehemmiyet atfedil-

Yüzme Yarışlarını 

Beykoz Kazandı 
İstanbul su sporları ajanlığı ta~a

fından tertip edilen yüzme teşvik 

müsabakaları dün Moda yüzme ha
vuzunda futbol hakemlerinden Bay 
Nuri Bosutun idaresinde yapıldı. 

Galatasaray yüzücüleri lisansları 

yapılamadığı için müsabakalarp. işti
rak ettirilmemiş, yalnız müsabaka 
harici olarak yüzmiişlerdir. 

Yapılan müsabakalarda 97 puvan 
alan Beykozlular birinci ve 27 puvan 
la Galatasaray ikinci olmuştur. 
Alınan dereceleri sırasile yazıyo-

ruz: 
100 Metre: 
I Vedat (B.Z.) 1.12.2 
II İskender (B.Z.) 
200 Metre: 
I Vedat (B. Z) 2.55 
200 Metre Sırtiistü: 
I Şamil (G. S .) 3.24 
TI İskender (B. Z) 
200 Metre Kurbağalama: 
I Saffan (B. Z) 3.39. 
il Şamil (G. S) 
500 Metre: 
I Ali (B. Z> 7.50 
Kürek Ba~·rak Yarışı: 

I Beykoz takımı (6.12) Fikret, Saf
fan, Fuat. 

Şilt Maçları 
Şilt maçlarının dömüinal maçı 

dün Şeref Stadında az oir seyirci ö
nünde İzzet Muhittinin idaresinde 
Beşiktaş ile Beykoz arasında yapıldı. 
Sert bir hava içinde cereyan eden 
bu maçta maalesef bir kaza oldu. Ve 
Beykozdan Galibin kolu kırıldı. 
Maçın ilk devresi 2 - O Be~ikta

şın lehine neticelendi. İkinci de~redc 
Beykozlular çok canlı oynamıya baş 
!adılar. Ve bunun neticesi olarak bir 
de gol yaptılar. Vaziyetin tehlikeye 
girdiğini gören siyah beyazlılar tek
rar açılarak üstüste iki gol yaparak 
maçı 4 - 1 galibiyetle bitirdiler. 

Bu maçtan evvel İstanbulspor ile 
Süleymaniye arasında 1 - 1 bera
berlikle neticelenen hususi bir maç 
yapıldı. 

Apoyevmatinl Kupasını 
Şiıli Kazandı 

Dün sabah Taksim stadında Apo
yevmatini kupasının final maçı Şişli 
ile Galataspor arasında çok ka1aba
lık bir seyirci kütlesi önünde oynan
dı. 

Şişli merkez muhacimi meşhur İz
mirli Vahabın hazırladığı güzel bir 
fırsatla Şi§ll sağ içinin ikinci devre-

mekte ve alakadarlara tebligatta bu
lunulmaktadır. İzmir fuarının gördü
ğü rağbet ve inkişafın sanayicileri
miz için de bir muvaffakıyet ve teş
vik vesilesi olduğu, herhangi bir sı
nai müessese mamulatının tamamını 
Türkiyede sattığı düşüncesile fuara :ş 
tirakten uzak kalamıyacağını, çünkü 
memleket sanayiinin tekamülü ve i
lerisi için fuara el ve gönül birliğile iş 
tirak etmenin milli menfaatler kadar 
hususi menfaatlerimiz iktizasından 

8ulunduğu alakadarlara bildirilmek
tedir. 

İzmirden ve İstanbuldan pek çok 
firmalar bu yıl fuara daha geniş bir 
mikyasta iştirak edeceklerini Tica
ret odasına ve belediyeye bildirmiş
lerdir. 

iz.mirde bir ticaret 
klübü açılıyor 

lzmir, (Hususi) - Şehrimiz Tica
ret odası, birinci kordonda bir tica -
ret klübü inşa ettirmek üzere ha -
zırlıklara başlamıştır. Bu klüp Iz • 
mirin tüccarlarını bir araya toplıya 
caktır. Klübün planları hazırlanmak 
tadır. Taksimat, alt ve üst salonla
rın vaziyetleri tesbit edilmiştir. Tüc 
carlar toplanblarını burada yapa • 
caklardır. 

iz.mir Yat klübü 
Izmir, (Hususi) - Denizbank ta .; 

rafından Karşıyakada bir yat klüp 
inşa ettirilecektir. Bunun için hazır 
lıklar yapılmaktadır. Binanın plan
ları hazırlanmıştır. Bina 25 bin lira 
ya çıkacaktır. 

Gül Kupasını 

Güneşliler Kazandı 
İstanbul Atletizm Ajanlığı tara

fından tertip edilen Gül kupası atle
tizm müsabakaları dün Taksim Sta
d'ında oldukga kalabalıll.. bi .,c,-frci 

kütlesi önünde yapıldı. Klüpler ara
sında büyük bir çekişme halinde de
vam eden bu müsabakalar neticesin 
de 48 puvan alan Güneş atletizm ta
kımı birinci olarak federasyonun 
koyduğu Gül kupasını aldı. 22 puvan 
alan Galatasaray ikinci 21 puvan a
lan Fenerliler üçüncü oldular. Mü
sabakaları sırasiyle yazıyoruz: 

100 Metre: 
I İrfan (F. B) 11,1 
II Haluk (G. S.) 
200 Metre: 
I İrfan (F. B.) 23,3 
II Güren (Gü). 
400 Metre: 
I Güren (Gü) 52,4 
II İbrahim (Ankara) 
800 Metre: 
I Recep (Gü) 2.3 
II Galip (Ankara) 
1500 Metre: 
I Galip (Ankara) 4.24 
il Recep (Gü) 
5000 Metre: 
I Artan (B. J.) 16.34,6 
II Hüseyin <D. S) 
11 O Manialar: 
I Faile (Ankara) 15.7 
il Vasfi (H. P) 
400 X 4 Bayrak: 
I Ankara takımı 3.44 
II Güneş takımı 
Gülle Atma: 
I Ateş (Kastamonu) 14.9 
il Arat (Gü) 
Disk Atma: 
I Yusuf (H. P) 39.60 
II Yavru (Gü) 
Cirit: 
I Şerif (GÜ) 43.59 
II Valsis (K. Ş.) 
Oç Adım: 
I Fethi (Ankara) 13.72 
II Halit (F. B.) 
Tek Adım: 
I Süreyya (F. B) 6.33 
II Eyvan (H. P) 
Yüksek: 
I Pulat (G. S) 1.81 
il Jerfi (Ankara) 
Güneş atletizm takımını kısa bir 

zamanda elde ettiği bu muvaffakı
yetten dolayı tebrik ederiz. 

de attığı bir gol ve onu müteakıp pe
naltıdan çıkardıkları ikinci golle Şi~
lililer kupayı hak ettiler. 

Kendilerini tebrik ederiz. 
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Amerikanın Harici 
Siyaseti 

Tipi 
Sivas et 

Sabiha Gökçen 
Bükreşte 
Bükreş, 19 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildidyor: 
Bayan Sabiha Gökçen, bugün sa

at 13.10 da Belgraddan gelerek Bük
reşe muvasalat etmiştir. Belgrad -
Bükreş yolunu bir saat 15 dakikada 
kateylemiştir. Bükreş hava istasyo
nunda elçimiz ve elçilik memurları, 
mihmandarlan Prenses Marina Stir
ben, Hava ve Deniz Nezareti katibi 
umumisi, istasyon kumandanı, enter
nasyonal hava federasyonu katibi u
mumisi, hava mitingini tertip eden 
cemiyet mümessilleri, matbuat mii
messilleri, sivil tayyarecilik dairesi 
reisi, erkek ve kadın askeri sivil tay
yareciler, büyük bir halk kütlesi ta
rafından samimi dostluk tezahürleri
le karşılanmıştır. 

Askerlerimiz Hataya 
Giriyorlar 

(Ba§t 1 incide) 
Bütün Hatay bu mesut günü sa

bırsızlıkla bekliyor. 

çilerin takip ve cezalandırılmaları i
çin Kole'ye müracaat etmiştir. 

Garo, iki yüzlü hareket ettiğini 
kendisini meydana çıkardı 
Iskenderun Sancağının delegeli -

ğinden azledilen Garo, Fran.cnz harp 
deniz tayarelerinden birile Beyrut -
tan Fransaya hareket ederken, Arap 
ofisinin bir muharririne vaki olan 
beyanatında: 

Ayak Bastığı Gün 
İzmit, 19 (A.A.) - Atatiirkün 

İzmitc ilk defa ayak bastıkları-
nın on yedinci yıldöniimü mii
nascbetile bugün şehrimizde coş
kun bir bayram ve tezahürat ya
pı lınıştır. 

Berlin, 19 (A.A.) - Korrespondans 
diplomatik gazetesi bugünkü başnı:ı· 
kalesinde Amerikanın harici siyase
tile meşgul olmaktadır. Bu gazet-e dı· 
yor ki: 

(BCl.§ı 1 incide) 

ta ait bir takım sabit fikirlerinde, a
na gayeleri boğacak kadar taşkın bir 
taassup vardır. "Hataya hakim ol
mazsak Suriyede mevkiimiz şöyle o
lur, Afrikadaki mevkiimiz böyle o
lur.,, şeklindeki vehimler, akıl güne
şinin ortalığı aydınlatmasına bir tür
lü imkan vermiyor. 

Bu münasebetle Hatayda her yere 
Türk bayrakları çekilecektir. 

Antakyada bir çok müesseselerin 
isimleri türkçeye çevrilmiştir. 

Hnlkevi tarafından hiikiimct 
konağı bahçesinde tertip edilen 
bir merasimde Atatürkün İzmite 

"Amcrikada sulhün korunması ar· 
zusu yalnız demokrat devletlere :rınl 
edilmek isteniyor ve cebir siyaseti de 
demokrat olmıyanlara yükletiliyor. 

Amerika hariciye nazırı melhuz i~ 
tilafların muslihane bir tarzda hallı 
için ayni hislerle mütehassis yani d°'" 
mokratik devletlerle teşriki meı;sı 
ederek manevi kudretini kullanmt)'11 

amade olduğunu söylemek suretilL' 
sarih bir hattı hareket çizmiştir lW 
vaziyeti her halde bitaraf olaral; gôt 
mek deg~ildir. 

Bazan Paris, hakikati sezer gibi o-
1uyor. Mürteci ruhlu müstemlekeci
lere ve Yemen tipi siyasetin düme
nini ellerinde tutanlara: "Canım, e~; 
meyin, eylemeyin, hadise çıkarma

yın!,, gibi ihtarlar geliyor. Bunlar 
cevap veriyorlar: "Merak etmeyin, 
biz Türkleri oyalarız. Yine bildiğimi-
.21 okuruz.,, 

Paris, ağır basamıyor. Karşısında 
-çılgın emperyalistler ve türlü türlü 
mürteci unsurlar var. Bunlar ara
sında hususi menfaatler de büyük 
bir yer tutuyor. Paristen akseden i
kinci haber şöyle yumuşak bir şekil 
alıyor: "Eğer vaziyeti idare edebile
cekseniz ediniz, fakat mesele çıkar-
mayınız.,, 

B u oyun glıya ~aran1ıkta oyna-
nıyor.Fakat bız Yemen tipi si

yasetin her köşesini biliyoruz.Eski tip 
emperyalizmin işi gücü, pire için yor
gan yakmaktan ibaret olduğunun da 
farkındayız. Bunun için Fransızların 
gittiği, sürüklendiği yolun bizim için 
hiçbir gizli kapaklı t.arafı yoktur. Ne
reye doğru gittiklerini apaçık görü
yoruz. Herşeye rağmen sevdiğimiz 
Fransız milleti hesabına da barı.; he-
sabına da buna acıyoruz. 

' . 

B ir taraftan da Hatayda ınlı-
zakereler devam ediyor. Ne

ticeyi sabır ve sükunla bekliyoruz. 
Yemen tipi siyaset selleri içinde sü
rüklenen b~ muhitten akıl ve itidal 
ile çıkacağını ummuyoruz. Fakat tah
tminimizde aldanmış olmayı da çok 
tisteriz. Eğer bize karşı yapılan taah
lhütlerin Fransa ile tam bir anlaşma 
yoluyla tatbiki mümkün olursa cl
'bette memnun oluruz. 

Rumanya gazeteleri, bugün dahi. 
Türk tayyareciliği hakkında neşriyat 
lanna devam ediyorlar. Gazeteler ve 
mecmualar bu bahse uzun makaleler 
tahsis eylemektedirler. 

Ezcümle, bugül\kü Lö Moman ga
zetesi Sabiha Gökçen serlevhası al
tında neşrettiği çok güzel bir maka
lede, milli hükumet kurulduğundan
beri Türkiyede tayyareciliğe verilen 
ehemmiyeti, tafsilatile kaydetmekte 
Bayan Sabiha Gökçeni yeni Türk ka
dınlığının timsali diye göstermekte
dir. 

Bayan Sabiha Gökçenin çok genç 
yaşına rağmen, gayet kuvvetli isti
datlarla tayyarecilikte muvaffakıyet 
ler elde ettiği ve hususile Dersim ha
reketi sırasında askeri tayyarelerle 
kahramanca vazifesini gördüğünü te 
barüz ettirmektedir. 

Bütün gazeteler, Bayan Sabiha 
Gökçeni bu Balkan turnesi ile elde 
ettiği muvaffakıyetten dolayı tebrik 
etmektedir. 

Bu akşam, resmen Rumen tayyare
ciliği namına bir ziyafet verilecek
tir. 

Yarın akşam da elçilikte, misafir 
şerefine bir ziyafet vardır. 

Bayan Gökçen, bugün saat 16 da 
vukubulacak olan hava mitingine iş
tirak eyliyecektir. 

Bükrefte yapılan hat•a 
mitingleri 

Bükreş. 19 (A.A.) - Anadolu Ajan 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakyada Türk ve Fransız aske
ri heyetleri arasında şimdiye kadar 
yapılan müzakerelerin müsbet şekil
de neticelenmemesinin en büyük se
bebi, Fransızların Türkiyeye karşı 

oynamakta oldukları oyunlarda d~
vam etmeleridir. Fransızlar Ti.irki
yeye karşı son zamanlarda iki türlü 
oyun oynuyorlar. 

"- Ben, Fransaya avdet ediyo
rum ve mensup bulunduğum Haricı 
ye Vekaletinin emrinde bulunuyo -
rum. Kalbimin emelini bırakıp gidi- 1 

yorm. Fakat hariciye vekaletinde, Is 
kenderun Sancağına ait olan bu gü
zel emelin tahakkukuna çalışmakta 
devam edebileceğimi ümit ed;yo -

Biri Milletler Cemiyeti mümessil
lerini alet olarak kullanmak ve yapı
lan bütün tahrikatın mesuliyetini 011 rum.,. demiştir. 
lara yüklemektir. Bu hezeyanile delegeliğindeki iki 

Milletler cemiyeti mümessilleri, yüzlülüğünü bidzat kendisi meyda -
merkezden aldıkları talimat üzerine na çıkarmış bulµnmaktadır. 

ilk geli ine ait hatıralar B. Rıfat 
Yiicc tarafından anlatılmış ve 
Nuri Doğan tarafından Biiyiik 
Şefin o giin hmitte söylemi~ ol
duğu tarihi hitabe halka okun-
muştur. 

Törende bulunan İzmit hıt!kr. 
ikram edilen limonata ziyafetin
de bulunmuştur. 

Gündii7. ha:naklarla siislennıi1 
şehir, gece de hol ışıklarla dı>na- 1 
tılmıştır· 

Tedhiş Hareketi 
açıktan açığa protestolarımıza karşı: Antakya, 18 (A.A.) - Anadolu A-
"Ne yapalım,, diyorlar, biz anlaşmak jansının hususi muhabiri bildiriyor: Kudils, 19 ( A.A.) - Filistin tet -
istiyoruz. amma. Milletler cemiyeti Ampir sineması Gündüz adını al- lıişçilerinin faaliyeti şimdi Arap köy 

dıktan sonra Roksi sineması da halk 1 terine teveccüh etmi§tir. Tethişçi -miimessilleri işi bozuyorlar.,, 
Hakikatte Milletler cemiyeti mü- adını almıştır. İskenderun sinemala- Zer halkı silahlt ç<?tclcri ia1e etme -

messillerini idare edenler ve onlara nnın da bu yolu takip edecekleri bil- ğc icbar etmekte ve polise malumat 

dirı>ktif verenler yine Fransızlardır. 
dirilmektedir. verilmesine mani olmağa ttğnışmak 

Fransızların ikinci oyunu intiha - Rü1tü Arcu Suriyeyi tadırlar. 
· '1 d k · Bassael Fı.lik mmtakasında ahali 

batı bir an evvel yapıp, Tiirkiyeyi bir re•men z;ıyare e ece mış den birinin cesedi kur§unlı;ır~a delik 
emri vaki karşısında bırakmaktır. Antakya, 18 (A.A.) - Anadolu A- deşik olmuş bir lrıalde bulımmuştur. 
Şimdi yapılmakta olan tazyik se- jansının hususi muhabiri bildiriyor: b 'd Kir et ve Gazaza a tethişçi.l<~r po 

bebilc bir çok Türkler, yazılı liste- Arap ajansı 16 tarihli bülteninde li.c;e ıncıltimat vermiş olmasından §ÜP 
!erine isimlerini yazdırmaktan çeki- Halep mahrecile neşredior: he edilen bir adamın zevcesini öldıir 
niyorlar. Bire.ok yerlerde serbestçe Suriye hükumeti son İskenderun 

müşlerdir. 
hareket edemiyorlar. hadiseleri üzerine şimali Suriyedeki Tecavüzlerin çoğalması halkı en _ 

Bir taraftan da Suriyedcn mütcma Türk hedefleri lehinde açıktan açı- dişeye düşünniiştii.r. Ezcümle Nab _ 
diyen burada mukim olmıyan bir ta- ğa hareket eden Türk propaganda a- lus'ta halk, şehrin merkezine hicret 
kım adamlar getirtiyorlar. janları aleyhinde bir çok tedbirler etmektedir. 

Bugünkü Hataydaki Fransız ida- almıştır. Ayni ajans, bir Ankara tel- Şimalde hudtıda kar§t yapılan bir 
resinin hakimiyetinden ve bugünkü grafında Hariciye Vekili Dr. Arasın taarruz esnasında tethiççilerden iki 
tethiş vaziyetinden istifade ederek, teşrinicvvelde Suriyeyi resmen ziya- kişi ölmii.ş ve bir kaç kişi de yara -
hemen en kısa bir zamanda intihaba- ret eyliyerek Türkiye - Suriye mua- lanmıştır. 
tı yapmak ve Türkler aleyhinde bir hedesinin musaddak suretlerini te::ıti 
netice almak istiyorlar. edeceğini bildirmektedir. 

Türkiye de, Fransanın bu oyunla-ı Halepte ne1redilen bir tebliğ 
rını bildiği için mukavemet ediyor, Halep, 19 (A.A.) - Halep muh::ı
bu ylizden Fransızlar oyunlannd:ı fızlığı Matbuat bi.irosu bir tebliğinde 
muvaffak olamıyorlar, müzakerat ta beş bin imza ile yabancı bir millet 
ilerliyemiyor ve Hatay meselesi bi!· "Türkiye,, ye bir arzuhal verildiği
türlü normal şekle giremiyor. nln aslı olmadığını ve memleke ve 

Dün de bildirdiğim gibi. mÜ?:ake- Fransız hükümeti aleyhinde neşrP
rat Hatayda, asayiş ve inzibatın te- dilen beyanname meselesine gelince, 
mini hususunda Türk askerlerine de 30 kadar beyannamenin Antakyada 
fiilen Fransız kuvvetlerile iş birliği tabedilerek iki yabancı tarafından 
yapması noktasında durmuştu. Halepte tevzi edildiğini ve bunların 

Bakırköy Barut9ücü 
Sahasındaki Maçlar 

Bugün bu sahada yapılan muhtelif 
maçlar neticesinde Barkova C tnkı
mı Barutgücü üçüncü genç takımına 
4-1, B takımı biı:inci genç takımına 

4-3 yenilmiş ve A takımı da Balat
gücü B takımını 3-1 yenmiştir. 

Milli güreşçi küçük Hüseyinin ha
kemliği altında yapılan güreşlerde 

Barutgüçlüler Barkovayı 4-2 mağ

lup etmişlerdir. 
Bu noktanın halli bütün müşkülle- tevkif edilmiş olduğunu bildirmek-

rl bertaraf edecektir. tedir. Şamda çıkan "Eddifa,, gazetesi Türk 
Tekli/imiz kabul edildi Antakya. 19 (A.A.) - Anadolu A- propagandası yaptığından dolayı bir 
17 tarihli Kronik gor.etesi An tak jansının hususi muhabiri bildiriyor: l ay müddetle tatil edilmiştir. 

yadaki Türk - Fransız askeri mü-
zakerelerinde Çanakkale me!llele-

'( 

Diğer taraftan Nevyork TayrnD 
gazetesi de Amerika menafiinin kO
runması hakkında hi.ikı'.imetin düşiitı 
celerini hayret edilecek bir tarıd9 
tefsir ediyor Bu gazete Amerikanıl'I 
müstakbel bir harpte AlmanyaY9 

karşı Fransa ve İngiltere yanınd9 

harp etmesi Hızım geldiğini çün~tl 
aksi takdirde kuvvet muvazencsin10 

bozulacağını yazıyor. 

Büyük Demokrat gazetenin bu ne~ 
riyatı sulh içinde bir ilanı harpteıı 
başka birşey değildir. Bu neşriyat ~ 
merika efkarı umumiyesi için de ço . 
muzırdır. Surasını da kaydedelirn ı<ı 
Amerika Hariciye Nazırı bu maltB' 

leyi tasvip etmi~ değildir. Fakat b~ 
gibi indi tefsirlerin önüne geçıne. 
için Amerika Hariciye Nazırının sı· 
yaseti hariciye fikirlerini daha açı~· 
ça izhar etmesi lazımdır. Aksi takd~ 
de Amerika devlet adamlannı kell . 
Jerine sulhcu diyen ve fakat harbi 
körükliyenlerin arasında görmek il'' 
tiza eder. 

Stoyadinoviçin 

Roma Ziyareti 
Milano, 19 (A.A.) - Yugos1a'!~ 

Başvekili Stoyadinoviç, bir kaC: g~~ 
istirahat etmek üzere bu akşarn ° 
mobille Riviera'ya gitmiştir. e& 

Venedike rrelen Kont Ciano, :ft s 
<;> ' o. 

Della Caminate'de oturarak yug ğı 
lav başvekili Stoyadinoviç ile yaptıııt 
mülakat hakkında Mussoliniye izab 
vermiştir. 

Samoprava diyor ki: • 
l' ıı''" Belgrad, 19 (A.A.) - Samo r 

11
, 

gazetesi Stoyadinoviçin İtalya serf· 
halinden bahsederek Yugoslav - rıı· 
talyan münasebatının her iki rne (I.' 
leketi memnuniyeti mucip bir ta 
da inkişaf ettiğini bildiriyor. 

Diğer taraftan Yemen tipi 
bir uçuruma doğru ilerHyen 
mürteci müstemlekeciler, ak
lın icaplarını yerine getirmez
lerse, dün de söylediğimiz "'i
bi, hayret ve teessür duyac:k 

değiliz. Çünkü bunu iptida<lan 
beri tabii diye tahmin elmİf, 
göze almıt bulunuyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bayan Sabiha Gökçen bugün en
ternasyonal hava mitingine 17.30 da 
iştirak etmiş ve bütiin halkın samimi 
alakası ile saat 17 .30 da bir ucuş yap 
mıştır. Uçuştan evvel radyo vasıta
sile tayyarecimiz hakkında çok sita
yişkar cümleler söylenmiştir ve bil
hassa "bize dost ve müttefik Türki
yenin ve tayyareciliğinin selamını 

getiren genç ve cesur ve tercemei ha
li muvaffakıyetlerle dolu tayyareci
nin şahsında biz de kardeş Türkiyeyi 
ve Türk tayyareciliğini selamlıyo
ruz.,, demiştir. 

sinin de mevzuu bohsolduğunu 
yazıyor. 

Ayni gazete, diğer bir haberde 
Liızkiyede iki bin Senegal aske
rinin Sancağa &itmiye müheyya 
bulunduğunu bildirmektedir. 

l~lUJl"11~AitıA 
Sinema ve 
Eğlence Yerleri 

(Ba§t 1 ;ncidc) 
tabi tutulacaktır. Ve yeni ucuz tari 
feler temmuzda tatbik mevkiine ko
nulacaktır. 

Sinema ve gazinocuların, halkımı
zın sinema ve gazinolardan ucuzca 
istifadelerini temin için kolaylıklar 
göstererek Vekillerimize yardım et
tikleri ve Vekillerimizin de bundan 

Halk, avdette Sabiha Gökçene dost 
luk tezahürleri yapmıştır. 

Belgraddan ayrılırken 
Belgrad, 19 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen, bu sabah 

saat 10 da Bukreşe müteveccihen 
Belgrad tayyare meydanından uçmuş 
tur. 

İstikbalde bulunanların cümlesi, 
teşyide de hazır bulunmuştur. Yugos 
lav askeri hava kuvvetleri kuman
danı, refakatinde kırkı mütecaviz 
tayyare zabiti ile, tayyare meydanı

çok memnun oJarak kendilerine te- na gelmiş ve Bayan Sabiha Gökçeni 
şckkür ettikleri öğrenilmiştir. seliunlamıştır. Türk ve Yugoslav 

marşları çalındıktan ve rasimei ve
da ifa olunduktan sonra Bayan Gök

B eyk ozda Motör çcn beşuş bir çehre ne hazirunun bi
rer birer ellerini sıkmış ve pek dinç 

Devrildi Sekiz ve zinde bir halde tayyaresine bine
rek havalanmış ve üç defa tayyare 

Kisi Bogv uldu karargahını selamladıktan sonra Bük 
reş yolunu almıştır. 

(Başı 1 incide) Dün akşam elçimiz refikası Bavan 
Motör Beykoz önlerine geldiği za- Haydar Aktay tarafından bir akŞam 

man motördekilerin bir kısmı, Bey- yemeği verilmiş ve onu takip eden 
suvare sabahın dördüne kadar büyi.ik 

kozda yapılmakta olan futbol maçını bir neşe içinde geçmiştir. 
seyretmek istemiştir. Motör bu mak Bayan Gökçene, dün, şerefine veri 

satla sahile yanaşacağı sırada ora - len öğle yemeği esnasında Yugoslav 
dan geçme~de olan Şirketi Hayriye- askeri hava kuvvetleri kumandanı gc:: 
nin 65 numaralı vapuru motörün baş neral Yankovlz tarafından Yugoslav 
•tarafına hızla çarpmış ve motör va - ya hava nişanı ve akşam elçilikte ve-

purun yaptığı dalgaların da 
rilen ziyafet esnasında da kral namı-
na naip tarafından verilmiş olan be-

tesirile derahl batmıştır. İçinde • yaz kartal nişanı harbiye nazın ge-
kilerdcn dört kişi boğulmuş ve ce - neral Mariç elile tevdi edilmişttr. 
setleri çıkarılmıştır. 4 kişi de ka - Bayan Gökçen, gerek general Yan
yıptır. Diğer 12 kişi kurtarılmışlar- koviç ve gerek Harbiye Nazırı gene
dır. .ral Mariçe, işbu nişanlardan dolayı 

18 tarihli Eko dö Siri, Antakya
daki erkanı harbiye müzakerele-
rinin anlaşma ile neticelendiğini, 

Sancağın bir Türk voli tarafından 
idare edileceğini asayışın müsa
vi miktarda ve bir Fransız ku
mandasında Tiirk ve Fransız kıta
atı tarafından temin olunacağını 

ve Türk kıtaatının Pazar giinü 
-bugün- resmen Sancağa iİre-
ccğini yazıyor. 

intihabat baıladı 
Antakya, 19 (Hususi surette gön -

derdiğimiz muhabirimizden) - Ku
scyir nahiyesinde intihabat bugün 
başladı. Bu havalideki Arap köyle -
rinden büyük bir kısmı Türk listesi
ne yazılmaktadır. 

Milletler Cemiyeti komisyonu iş 
görmüyor. Eskiden günde 300 ki -
şinin kaydı yapılırken şimdi ancak 
40- 50 kişinin kaydı yapılmaktadır. 

Bütün Halayda intihabat, temmuz 
ortalarına kadar sürecektir. 

T ed hi1 ve tazyik 
Antanya, 19 (Hususi surette gon -

derdiğimiz muhabirimizden) - Rey 
haniyenin Kastal köyünde Türk lis
tesine yazılan Türklere karşı yapı -
lan tazyik ve tethiş hareketleri de -
vam etmektedir. Umumi vali tethiş 

hararetli bir surette teşekkürde bu
lunmuş ve bunlan kıymetli bit' ha
tıra olarak daima muhafaza edeceği
ni ilave etmiştir. 

Bayan Gökçen, güler yüzü ile me
tanetini gösteren sevimli nazarları i
le Belgrad muhitinde ve bilhassa tay 
yarecilik ve havacılık aleminde fev
kalade iyi bir tesir bırakmı§lır. 
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Parfömleri de, güzelllgi· 

nizin cazibesini arbrır. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

,Jl -- • • 

DIKKATt Paris COTY fabrikalannda imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzandır. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 2 

gurup tesisat ayn ayrı ihale edilınek şartiyle 1/ 8/ 1938 Pazartesi günü sa
at 15 d~n itibaren sıra ile Ankara İdare binasında kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

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

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

1 
2 

Muzayyak hava tesisatı 

Tav ocakları ve havagazı 

tesisatı. 

Muhammen 
Bedel 

Lira 
47.500,-

110.000,-

*** 

Muvakkat 
Teminat 

Lira 
3.562,50 
6.750,-

Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 çüt lastik çizme 29-6-1938 Çar
şamba günü saat 11 on birde Haydarpaşada gar binası ,içindeki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıncaktır. 

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

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta
rafından para.sız olarak dağıtılmaktadır. (3516l 

*** Metre mtkAbının muhammen bedeli 70 lira olan 4.00 X 0.24 - 0.30 X 
0.06 - 0.10 eb'adında takriben 100 metre mikabı meşe kereste 5/ 7 / 938 
Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında, sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve izmirde idare mağa-
zalarından dağıtılmaktadır. (3694) 

.. JI.. JI.. 
21/ 6/ 938 Tarihinden itibaren İzmir - Bandırma hattında haftada 4 

gün işlemekte olan muhtelif katarlar seferden kaldırılarak yerine hergün 
seri yolcu trenleri işletileceği. ' 

Eskişehir - Balıkesir hattında haftada üç gün işliyen muhtelit katal'
lann hergün işletileceği. 

Ve Alaşehir - İzmir ve Soma - İzmir hatlarında günlük birer otoray 
servisi ihdas olunacağı muhterem halka ilan olunur. "1875,. "3685,, 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi 

Odun 

Miktan 
Kilo 

3f8750 

Muhammen 
fi atı 

Beher 250 kilosu 
320 kuruş 

Teminatı 

306 Lira 

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

İsteklilerin ihale günü kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komisyo
na gelmeleri. Şartname, Liste her gün Rektörlüğükte görülür. (3577) 

Yapı lıleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltemeye konulan iş: Arikara İstasyon civarında Gençlik Parkı 

birinci kısım inşaatıdır. 
Keşif bedeli 300,000 liradır. 
2 - Eksiltme 27-6-938 Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Vekaleti ya

llı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 15 lira 

bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - İsteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Naf:a 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer yaptığı 
~?l büyük inşaatın bedeli en az 150,000 liralık olması ve isteklinin bizzat 
:Diplomalı Yüksek Mühendis veya Mimar olınası veya bu prtlan haiz olan 
~Unlardan birisiyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte 
ıttıla etmesi Itızımdır. 

5 - istekliler teklif mektuplarını İkinci maddede yazılı saatten bir sa
llt evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilin-
de teslim edeceklerdir. • 

l>ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. u3442,, 

TAN 

Askeri 
•• v 

Mekteplere Maaşh 
Ogretmen Aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri orta 
okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni olanlann veya öğretmenliğe 
kanunt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö
nüne alınmak şartile 30 :40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlanndan olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini hafı olmak yani (lise için, 

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ

retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et

miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanlann 
dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterl!kçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliğı uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

Konya Vilôyetinden : 
Keıifleri Yaptırllacak Muhtelif Sular. 

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

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

dahilinde alınabilmesi için keşifleri yaptırılacaktır. 
Bu işleri yapabilece't · SC'rbest mühendisler daha mufassal malt1mat al

mak üzere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 

MATBAA C 1 LA R A: 
lktısat VekCiletinden : 

1 - A. - Türkofis "Haftalık Enformasyon Bülteni,, nin Hacını 1 - 2 
Forma ve baskı adedi 3000 olınak üzere 48 sayısının Muhammen bedeli 
3.500 lira. 

B. - Türkofis "Aylık Bülteni,. nin Hacını 3 - 7 Forma ve l:>askı adedi 
2000 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 4,800 lira. 

C. - Türkofis "Aylık Fransızca,, Bültenin Economique,, ın hacmı 3-5 
Forma ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 
4,000 lira. 

D. - ''Sınai Mülkiyet Gazetesi., nin Hacm1 1 - 3 forma ve baskı adedi 
600 olmak üzere takriben 10 sayısının muhammen bedeli 750 lira. Müfre
datı ve tahmini bedelleri yukarıda gösterilen mevkutelerin basılması işle
ri ayn ayn o1mak üzere aç.ık eksiltmeye çıkanlmt,tır. 

2 - Taliplerin % 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat akçelerini Malsan
dıklarına yatırd ıklarına makbuzları veya Banka Mektuplariyle birlikte 
gelmeleri lazımdır. 

3 - Şartnameleri Ankarada İktısat Vekaleti levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Türkofis Şubesinden parasız olarak alınabilir. 

4 - Açık eksiltme 1 Temmuz 938 Cuma günü saat 10 da Vekalet Satın
alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. "3580,, 

Sıvas Vilayetinden Birinci lıan 
ı - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda yaptırılacak 452 tek 

kbrgir 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 yüzt 
yetmiş yedi lira (56) elli altı kuruştur. 

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

4 - İhale! evveliye 1-7-938 Cuma günü saat 15 de Vilayet makamın
da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

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

6 - 2490 No. lu ktnun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek ta
liplerin yukanda yazılı günün muayyen saatinden bir saat evveline ka
dar zarflarını Vilayet Makamına vermeleri lazımdır. 

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

pılmı.ıuna talip çıkmadığı takdirde taliplerin yapmasını istedikleri evler 
kadar parçalara ayrılmak suretiyle de ihale yapılacaktır. Ancak hepsi
ne birden talip çıktığı takdirde tercihan o müteahhide verilecektir. 3619 

Altı Benzin Tankı Yaptırllacak 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptırılacak 25 er tonluk 6 tane Benzin Tankının İnşası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 57.540 "Elli Yedi Bin Beş Yüz Kırk,, lira 97 "Doksan 
Yedi,, Kuru~tur. 

3 - İlk teminat 4.127,05 Dört Bin Yüz Yirmi Yedi,. lira Beş kuruştur. 
• 4 - Keşif evrakiyle Proje ve şartnameler 288 kuruş mu.kabilinde An
kara Türk Hava Kurumundan verilecektir. 

5 - Eksiltme 4/ 7 / 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Türk Hava Ku
rumu Başkanlığı binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler Kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalarile birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara
daTürk Hava Kurumu Başkanlığı binasında teşekkül eden Satınalına Ko
misyonu Reisliğine vermelidirler. "3571,, 

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

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

imtihanlarıııa girebileceklerdir. "3678,, 
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Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü llan,~r•_. , 
KIRA L 1 K E M LA K 

Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi 
Pangaltı Cümhuriyet 71 Ev, 3 üncü katı 

" ,. 75 Ev, 1 inci katı 
.. ,., 75 Ev 2 inci katı 
,. n 81 Ev 1 inci katı 

" ,, 87 Apartımanın 1 inci da-
iresi - Elmadağı 15 Ev .. .. ,, 35 Ev 

., ,. 37 Ev 2 inci katı 
,, ,, 45 Ev 

Sürp Agop vakfından yukarıda yazılı emlak 31/ 5/ 939 günü sonuna ka
dar kiraya verilmek üzere artırması uzatılmıştır. 

İsteklilerin, ihale günü olan 23/ 6/ 938 Perşembe günü saat 15 de Be-
yoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat kalemine gelınelerl (3684) 

Merzifon'da lnıaat 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptınlacak 

A - "34.777,, lira 35 Kr. Bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B - "3.692,, lira 96 Kuruş keşifli Yağdeposu. 
C - "8.485,, lira 16 Kuruş keşüli Cephanelik. 
Ç- "13.327., lira 74 Kuruş keşifli Umumi Mutfak, 
D - "10.727., lira 50 Kuruş 50 tonluk Su deposu. 
E - "33.446,, Lira 28 Kuruş keşifli erat pavyonu, 
F - "2.341., Lira 86 Kuruş keşifli Kanalizasyon, 
G - "17.468,, lira keşifli harici kablolarla harici tenvirat. 
H - "7.400,, Lira 53 Kuruş keşifli Elektrik Santralı binası . 

1 - 32.872 lira 50 Kuruş keşifli Yolun tutan olan 164.539 lira 88 Ku
ruş Yüz Altmış Dört Bin Beş Yüz Otuz Dokuz lira Seksen Sekiz kuruşluk 
İnşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teminat 9.477 liradır. 
3 - Keşif evrakiyle Proje ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumu tarafından verilecektir. 
4 - Eksiltme 5/ 7/ 938 Salı günü saat 15 de Ankara Türk Hava Kurumu 

Başkanlığı binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

· 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalariyle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara 
Türk Hava Kurumu Başkanlığı binasında teşekkül eden Satınalma Komis
yonu Reisliğine vermelidirler. "3570., 

Hava Okulu Komutanhğından: 
Hava Okullan talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları haiz is

tekliler: 
Dilek klğıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna 

kadar Okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar 
dilek kağıtlan ile vesikalarını posta ile Okula gönderirler ve alacakları 
karşılığa göre hareket ederler. 

Madd 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme ~artları şunlardl,\: 
A - Türk olacak. 
B - Ortame.lrtep "Lise .sekfzfncl smıt'., tedı.:sillnf llftlrını~ 1:n az. 1 T v.: 1:u 

çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmıya elverişli 

olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti ra
poru olmak. Boy, 1,65 ten aşağl olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderi

lirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük kuman
danına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkum olma
dığına dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis amirli
ğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 
12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüt 
etmek, 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. • 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunlann içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve yaban
cı dil bilenler yenlenlr. Hava mektepleri okuyuculan askeri liseler oku
yucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar 
parasız verilir. 

V - Hava Okullanna kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakıyetle 
bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğ-
rafçı, atıı ve bombardımancılığa ayrılırlar. "3587
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Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
~ 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle { 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce ldılyl zengin eden bu 
piyangoya iıtirak etmek suretile -siz de taliinizi 
deneyiniz. 

Sahibi ve umum! neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 

Gazetecillk ve Neerlyat Tllrk Ltmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 
..___ _______________________________________________________ ~--------------------------------------------------------------------------------------------

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

.·~ .. 



ız 

NEVROZiN 
Kaselerinin tesirini öğrenenler romatizma 

ve adele ağrılarını unuturlar 

Nezle kırıklık, 

Romatizma 

ırip 

TAN 

YiRMi SENE SONRA 
ŞU RESiM NE KIYMETLI 

BiR HATIRA OLACAK: 

KODAK FiLMiNi DE 

KULLANINIZ. 

Şimdiden bir 

''KODAK,, Junior 620 
edinmekle 

sız DE BU ZEVKi TADABiLiRSiNiZ 

20 - 6 - 938 

.. Clld unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERiR." 

~en 
hemen sihra· 

m1z oldu. Bir kaç hafta zarfında be
ni 10 ya§ daha gençleştirdi. Bir mü· 
tehaaaıs bana demiştir ki: Viyana U
niversitesinden büyük bir profes(). 

Mı. 1 rün keffi olan Biocel cevheri, şimdı 
HER . KESEYE G"'RE F ATLAR pembe rengindeki her Tokalon kre-

ve e=!!a~::i!arp 14,75 liradan baclar mi 7.05unda mevcuttur. Her akpın 
.. L!ibf ... _ _J 3' yatmazdan evvel bu kremi JtUllanı-
,Aeraı n 1.ea1rindeld aiir'at itibarile emsalsiz olan NEVROtİN'in ' 

10 tan lik b l" ·ı H " KODAK k• • d " KODAK k 1 d ruz ve sabahlan da beyaz rengindeki e anı a aı annı tercih ediniz. Geceleri tutacak olan er 11 ma ınesın 8 11 mar ası yazı 1 ır. 
-x.-•ara ~-- ihti tlı b Tokalon kremini kullanınız. En es· 
....... ~ga ya ulunmu§ olununuz. d 

İcabmda günde 3 ka~ alınabilir. KODAK bayilerinden araymız veya ıu a rese müracaat edinİL mer ve sert bir tene çabucak bir 

Lmıne dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yenne { E • ) A C 1 S gençlik parlaklığı ve tabii güzelliği 
ba§ka marka verirlerse ~iddetıe reddediniz. KODAK cıpt • ~· TANBUL verecek ve buruşukluklardan kurt•-

- - - - - - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!~~~~~r~ar~ak~be~y~a~zl:at~ıp~yu~m:u~şa:_:ta::c:ak:t:ır:. _ 

,-IZMIR PAMUK MENSUCATI·, 
1. '1. I· 1 AltAFINDAN 

Ötedenberi aailamhiile tamlUDl§ ve halkımızın rağbetini 
Kazanm•ı olan mamulitımız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilith fiyatları atatıd• g&terilmiflir : 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 71'1 Kr. 
4 
5 
5 
8 
8 
9 

• • • '15 • • • - 655 • 
- • DeflrmenD 90 ,,; • • • 832 • 
••• 85.; - . - • '198. 
- • Oeyik11 85 .; - .. • 800 • 
,. • .. 75 • • ;., " " 730 .. 
~ ;. Tan-areJi 8S ~ ~ • • • '132 • 

9 • • .. '15 .; • • • 670 .. 
11 • ~ Xöpek1! 85 .; .,; - ~ '122 " 

1 - Satıpmız lzmirde fabrikada tesllm ve pe§hıdir. 2 - Yukan
da~ sa.tıı fi~a~larımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
muşt~ye aı~tır. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - Is
tanbul satıı mahalli: Fincanctlarda Mahmudiye hanında 12 numara

dadır. 

BALSAMIN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLERi 
Bütün dünyada birincilifi tudik edilmit ıdıhl ıüzellik kremle

riclir. Gece içn yatlı • ıündüz için Y"aillZ ve balia acı badem 
sqidleri T&l'clır. Hu.mi vazo ve tüblerde aatılll'. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyofla • l.tanbul 

Halil Sezer Karyolaları 
En tdl Ye en ajlam kar,olalardır. Somyeleri dünyanın en 

rahat aomyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika aalonlarmdaki 
metheri ziyaret ediniz. 
Sirkeci, Salknnaöiüt, DemiTkapı caddeai No. 7 Tel. 21632 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

lstanbul Semtindeki . 
Müşterilerimize Kolayltk 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka

dar yorulmamalan için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube 

namına 

~Nô'S •'F ~ Salt": "1>Miln 
Cf ünyada ııhbatın en litif ve e"' · 
müeasir yardımcıaıdır. Hemen 
bergiln lr.nçnlc rabataızlıklann' 
büyüle hastalıklar tevlit ettiti1 

. rörülmektedir. Bu kllçilk rahat· 
•wiklann men~, inkibaı: oldu· 
tu .bue" farkına bile vanlmU:, 
Muntazaden aJındıtı takdird~ 
-E.NO'S, tabii tedbirlerle dabill 
temizliti temin eder ve banak~ 
lan yalı:an ve zehirliyen zehire 
leri fiderir. Burilnden bir fİfO 
ENO'S alınız. ENO'S un bic;birl 

lt.~"ıe:;;;~· .amuilmn.tahur~kıbUiU,... 
otm.cllflnı hemen anlıyaca...._, 

ENO .:-... ,.;t;ıt· satt"~ /'""Sel 
de Frult'' ve "Meyva Tuı 
zu.. kellmeıerı fabrık-ı 

markuı o ı a r a k ~eeot~ 
edllmlftlr" 

E.NO' S, aonderece tebif edil
•it bir ~ olub, ınallle ... 
liDdeld aallmuil .~ 

du daha bt'' .. 
tesir len eder. Mu
kay e ı ede a eoara 
ENO'S •'••kda ilr'lll 
edinilo 

bQtQn 

taklltlerını 

" DEMiR KÖPRÜ AKSAMI SATILIYOR 
Bankamız malı olup Dalaman çiftliğinde kısmen toprak altında mev

cut demir köprü aksamı pazarlık suretile satılacaktır. İsteklilerin 7 

Temmuz 938 Perşembe günü saat 11 e kadar tekliflerini Bahçekapıda 

Tat handa 39 numaraya bildirmeleri, görmek istiyenlerin de Dalaman 
Çiftlik Müdürlüğüne müracaatlan. 

Yikıeli Mlhendlı Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

938 MaU senesi Ztrfıilda mektep talebe ve pansiyonuna ait (100000) par-
ça çama~nn yıkanması açık eksiltmeye konulmu~ur. Eksiltmesi 4/7 /'38 
tarihlnit Meaclüf eden Pazartesi günü saat (14) de mektep binası içindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

Beher-parçanın muhammen bedeli (4,5) kuru§ ve ilk teminatı (375.10) 
liradır. İateklilerin prtnamesini görmek üzere mektep idaresine müraca· 
atlan. (3539) 

, TCıudYEDE TANINMIŞ,~ .................... , 
Eli ~abuk shne~ Nasıl 

Rifat Köprülü 11 M 1 K 
Biç bir evden eksik 

" asiatam olmazsa 

AYNI TÜRKCAN 
.. arp.kapa, Yeniçeriler Cad.. No. 19 

Tel. Ereuköy SZ. 73 
Umumi haJı~lerde 7apılaeak 
ah.net dqtinleri için hmml ve 

ehven werait. 

Beyoğlu tıçüncü sulh hukuk hl
kimlliinden: Mahkemenin 938-1409 
sayılı dosya ile Tophanede İskele cad 
desinde 12 sayılı dükkanda Mahmut 
Vekili avukat İsmail Cenani Erten 
tarafından Beyoğlunda Ağahama
mında Güllabiyeci sokak Laflilya a
partmanının birinci katmda oturan 
Karaağaç mezbahasında toptan aıj'ır 

NERVIN 
de 

HiÇ Bllt EVDEN 
eksik olmamalı 
Çünkü; 

------------------------- kasabı Davit oğlu Albert aleyhine a

Denizbank Akay lıletmesi Müdürlüğünden: çılan 195 lira alacak davasından do-
layı dava edilene gönderilen daveti
tiye mezkftr mahalden çıktığı ve ha
len nerede olduğu bilinmediği dave
~ zahnndaki meşrubattan anlapl
mıı ve davacı vekilinin isteğile ve 20 
gün fasıla ile ilhen tebligat terası
na karar verilerek muhakemesi 11-7-

ISTANBUL - YALOVA 
:Arasında Araba Vapuru Seferleri 

11 Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar 
cumartesi ve pazartesi günleri 

tl'sküdardan K. 
Kabata§tan K. 
Yalova V. 

Cumartesi günleri Pazartesi günleri 
S. D S. D. 

12 00 
12 30 

15 30 

6 30 

7 00 
10 00 

yalnız 

• 938 saat 10 a bırakılmıt olduğundan 
işbu gün Ye saatte mahkemeye gel
medilt ve muaaddak bir vekil gön
dermediii takdirde gıyabında muha
kemeye devam olunacağı davetiye 
tebliı makamına kaiın olmak üzere 
ilin olunur. 938/1409 

SİNİR AÖRILARl 
ASABI ÖKS"ORtlKLEB 
BAŞ DÖNMESİ . 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri relen bütün 

Rahahızhklan 

iYi EDER 
Yalovadan K. 
Kabataştan K. 
Üsküdara V. 

16 00 
19 30 

11 00 
14 30 

.................... ~ -----------------~ 
20 00 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulununa o 
gün vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrıyacaktır. (3235) 

Beyoğlunda 

BAKU MAÖAZALABINDA 

Yeni bir 

Kadınlar için 

ve ajanlanmız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin- ------------------------ KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıftır. den itibaren, Mısır Çarşısı civannda Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, Cumartesi 

günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini ıür

atle yapacatımızı arzederiz. "3498" 

Denlzbank Akay lıtetmesl Müdirlüğhden: 
Adalar - A~adolu - Yalova hattı yaz tarifesi 22 Haziran 938 Çarpm

ba gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iakele)ere uıl
mıştır. "3698,, 

' PARİSİN 
En gü7.el modelleri. 


