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Yurdunu, yuvanı Türk Bayrağı imalAt Evi
nin ayyıldızı kendinden dokunmuş, rengi, 
metaneti kanuni evsafı garanti bayrnklnrile 
süsle ve onunla iftihar et. 
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1 9 3 8 5 KURUŞ BAŞMUHARR1R1: AHMET EM1N YALMAN 

Adres: İstanbul Divanyolu, Türbe karşısı 
135 Tilrk Bnyrağı İmaltıt Evi Zekeriya 
Puladcrtn. Tel: 23026 

Milletler Cemiyetine Nota Verdik 
Hataydaki Komisyo- !Sabiha GökÇe~Dii';G;Jdi~ 

nu Tanımıyoruz · - - ~ -
Ankarada Parti Meclis Grupu 
F evkalô.de Bir T Oplantı Yaptı 

- Cenevre, 21 CA.AJ - Havas Aiansı bildiriyor: Türkiye hükumeti, Milletler 
Cemiyeti Genel Sekreterliğine bir nota tevdi ederek Hcitaya gönderilen Mil 
letler Cemiyeti komi_syonu ile her türlü rnünasebata kestiğini bildirmiştir. 

Türk hükumeti, komisyonu sarih bir 
nizamname ile tesbit edilmiş olan sala· 
hiyetlerini tecavüz etmek ve bu suretle 
vazifesinde mündemiç olan bitarafhk· 
tan inhiraf eylemiş olmakla muahaze 
eylemektedir. 

Enternasyonal mahafil, Türk hükume· 
tinin bu teşebbüsünün daha ziyade işari 
ve sembolik bir kıymeti haiz olduğu mü· 
taleasındadır. Filhakika Ankara hüku· 
meti Milletler Cemiyeti komisyonu ile 
ancak fiili münasebatta bulunuyordu. 
Mezkur komisyon hukuki olarak münha· 
sıran mandater devlet olan Fransa ile 
münasebatta bulunuyordu. 

Vekiller Ankarada 
Türk askeri heyeti Antakyada müzakere ma- Ankara 21 (TAN Muhabirinden) - Batve-

halline giderken... kil Celal Bayar, Dahiliye Vekili Kükrü Kaya, 

Milletler 
Ovı ı ıty c ı tı ıtı ı 

iflası 
--
J\hmet Emin YALMAN 

f ürkiye Milletler Cemiye-
tinden çıktı, çıkıyor. Ba

zı Avrupa kaynaklan son gün
lerde bu yolda haberler yay
nıışlardır. 

Haberler şimdilik yanlıştır. 
Fakat bugünkü haJile Milletler 
Cemiyetine bağlılık duyduğu
nıuzu da iddia edemeyiz. 

İşin doğnısu şudur: Biz Mil
letler Cemiyetinden uzaklaşma
dık. Cemiyet, kendi ideal ve ga
yesinden uzaklaştı. 

Türk milleti, barış ve insan
lık ideallerine candan bağlıdır. 
Biz, milli siyasetimizde muay
Yen prensiplerden hiçbir zaman 
ayrılmadık, tesadüfe ve macera 
fırsatlarına göre dümen tutmak 
istidatlarından hep uzak kaldık. 
Milletler Cemiyeti hakkında hü 
kümler verirken kullandığımız 
Ölçü de, Cemiyetin bize hoş gö
liinecek yolda hareket edip et
tnediği değildir. Cemiyetin ken
di ideali olması lazım gelen e
Sa.slara bağlı kalıp kalmadığına 
göre hükmümüzü veriyoruz. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü,rü Araı, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ve 
Maretal Fevzi Çakmak bu ıabah saat 10,10 da hususi trenle la
tanbuldan Ankaraya döndüler. İstasyonda burada bulunan Vekil-
- _ • • • , • _ • ·--··-··· ..... cıA11.nı mratınaan 

kartılandılar. 

Bqvekil ve Vekillerimiz, kendilerini kartılıyanlara tefekkür 
ettikten sonra istasyondan ayrıldılar. 

Parti Grupunun T oplantuı 

Öğlden sonra saat 3 de Parti Grupu f evkali.de bir toplantı 
yapb. [Arknsı: Sayfa 10, sütun 3 de] 

Son Tasfiye Projesi 
Gagrimübadi(leri 

Yese Düşürdü 
Gayri mübadiller işini kökünden tasfiye için Maliye Ve

kaletince hazırlanan layiha, gayri mübadiller arasında u
mumi bir yeis uyandırmıştır. Dün bir çok gayri mübadiller, 
cemiyetin merkezinde toplanarak bu hususta alınması lazım 
gelen tedbirleri müzakere etmişlerdir. İleri sürülen düşün
celer arasında bir kongre toplamak, Ankaraya bir heyet 
göndermek gibi teklifler vardır. [Arknsı: Sayfa ıo, sütun 8 daJ 

Ademi Müdahale 
Projesi Kabul Edildi 

Eski Başvekil Loyd Corc Dedi ki 
"Bu9ün Başvekil olsaydım, ln9iliı CJemilerini bom

bardıman eden tayyarelerin uçup geldikleri karar· 
gahları bombardıman ederdim ... 

Milletler Cemiyeti mümessille-
rinin Hatayda oynadıklan Londra, 21 (Hususi) - Ademi mü-

~ı. taassup sisi yaratmak ve ortalığı dahale komitesi İngiliz planını kabul 
lt<lranlığa boğmak istiyenlerin rolü .. etmiştir. Rus delegesi plandan hoş. 
dür. nut olmamakla beraber uzlaşmak i-

panyada dövüşen iki tarafın, yabancı 
gönüllüleri memleketlerine gönder
mek için komisyonlar gönderilmesi
ne taraftar olup olmadıklarını sor
maktır. Kabul ettikleri takdirde ko
misyonların ve gönüllüleri naklet
mek masrafını kararlaştırmak icap e
decektir. Masraf bir, bir buçuk mil-

l3u rol dolayısile cemiyet mümes- çin planı kabul ettiğini söylemiştir. 
81lleri, Fransız müstemlekecilerinln Bu suretle İspanyaya iki komisyon 
~Unlarına kör körüne alet olmuş- göndermiye, kara ve deniz kontrolü
lardır, nü yeniden tesise imkan hasıl olmuş-

[Arkası: Sayfa ıô, sütun 5 de] tur. Bundan sonra yapılacak şey İs- [Arkası: Sayfa 10, sütun 5 de) 

' Sabiha Gökçen diin Ye ilköy hava istasyonunda tayyaresinden inerken 

Atatürk kızı kı:metli tavyarecimi! ancak akşam üstü saat 17,30 da Ye
Sabiha Cökçen, dün ak,::;rım Balkar. şilköye inmiştir. 

Rıza Soyak, başyaver Celiıl, mebus
lardan Ali Kılıç, Salih Bozok, vali mu 
avini Hüdai Knrataban, İstanbul ko
mutanı Halis Bıyıktay, Turk Havl\ 
kurumu reisi İsmail Ha:o:.kı, parti, vi-
1ayet ve bclcdiyt! erkanı !<üçük 1tlkü 

turundan avdet Ptmiştir. Dün sabah saat 11 den itibaren Sa-
Programı mt•dbince saat 1.J biha Gökçeni karşılamak üzere tay

te gelmesi icap eden tayyarecimiz, yare meydanına büyük bir halk küt
makinesinin puslasında vaki olan kü- lesi birikmişti. Bu arada dn, Riyaseti 
çük bir arızadan dolayı gecikmiş ve cümhur namına umumi •katip Hasan [Arkası: Sayfa J O, siltun 3 de] 

Pendikte Bir Havat Ucuzlug-u 
Cinayet ~--

-- Ö-ldürdü. Ken~di------l--=~ÇİD .A:dımlar 
de Öldü 

İçki Beyiye Resmi Ydhk icarların 
· Yüzde Yarımına indirildi 
'1nlcara, 21 iTAN MuhabirindenJ - Gümrük ve 

inhisarlar Vekôleti i~lci beyiye resmini indirmiye 
karar vermiı ve bu hususta alôkadalara bir tamim 
göndermi§tir: 

Evvelki gün Pendik köylerinden birin 
de feci bir cinayet işlenmiş bir genç 
sevmediği genç nişanlısını tabanca ile 
öldürmüş ve bu sırada kendisi de ba 
şından ağır surette yaralanmıştır. 

Bu cinayet son ilci hafta zarfında 

şehrimizde işlenen cinay~tlerin do
kuzuncusudur. Yaptığımız tahkika • 
ta göre bu feci cinayetin tafsilatı şu
dur: 

Pendik civarında Dolayoba kö _ İdare mamulfıtını sattıkları için kadarlara emirlerde bulunmakta -
yünde oturan Raşit oğlu Hayri is _ kendilerine muayyen bir kazanç dır. Bu defa tesbit edilen bey'iye res 
minde bir geııçt bundan bir müddet temin edilirken diğer taraftan içki mi miktarının azlığı karşısında içki 
evvel ayni köyden Mustafa isminde satıcılığı yaptıkları için verilmekte satıcılarının çoğalacağı ve bayi olmı 
birinin 18 yaşındaki kızı Muammer olan ruhsat mukabilinde bayilerden yan mıntakalardn içki satıcısı temin 
ile sevişmiş ve bilahara kendisile ni· I tekrar resim alınması muvafık gö- olunacağı ve bu sayede müstehlikle 
şanlanmıştır. Tam düğün hazırlığı • rülmemiş ve yeniden hazırlanmış O· .rin her yerde kolayca içki tedarik e· 
na başlandığı sırada Hayri o civar • lan bir kanun projesinde bu resmin debilacekleri anlaşılmaktadır. 
da oturan başka bir kızla tanışmış tamamen kaldırılması derpiş olun- Vekalet bey'iye resminden yaptığı 

[Arkası: Say.ta 10, siltun 1 de] muştur. fedakarlığa mukabil yeni tedbirler-
Bu layiha normal formalitesini bi • . • . 

Türkiyenin ·Afyon 
Siyaseti 

Cenevre, 21 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

t . k 1. t . k . t 'le ıstıhlakın artmasından bu zararı-
ırere mec ıs en geçıp anunıye 

kesbedinciye kadar hayli zaman geçe nı kapatacaktır. 1 haziran 938 tari -
ceğini düşünen vekalet, en kısa za- hinden itibaren bey'iye resmi mikta
manda içki bayilerinin ruhsatiye ve nnın ne olacağı bir kararname ile 
bey'iye resimlerini asgari hııdde in bayilere bildirilmiştir. 
dirmek için neşrettiği tamimde ala· [Arkası: Sayfa 10, sntun 2 de} 

İstişari afyon komisyonu, enterna- ======================;::=====...:...:::: 
siyonal afyon istihsalinin tahdidine 
ait ihzari komitenin raporunu müza
kere etmiştir. 

Raporun müzakeresi esnasında Tür 
kiye murahhası Bay Necmeddin Sa· 
dak, rapor münasebetile Türkiyenin 
afyon siyasetini izah etmiş, muhtelif 
heyetler arasında mühim esaslarda 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de) 

Avam Kamarası Türkiye· 
nin Silôhlanması için 

Krediyi Kabul Etti 
Londra, 21 (A.A.) - Avam kama

rası, Türkiyeye silahl:ınması için tn 
gilterenin kredi açması hakkındaki 

Türk - İngiliz anlaşmasını bugün ilk 
kıraatinde ka~l etmiştı".'. 

H~tay Muamması Çözüldü 

i 

~"~ 
LES HAUT5 FOHCTIONNAIRES OU 0UAl· DORSAY AU TRAVAIL 

ilk mektubu ve resimler 7 inci sayfamııdadır) 

Hatay jşi neden çıkmazdan çıkma· tayda ikilik ve, sis yaratılıyor? diye 
za sürükleniyor. Apaçık Fransız men merak ediyorduk. Grcngu\•nr adlı 
!antlerinin hilafına olarak neden Ha- (Lutfen sayfayı çcvfriniz) 

... '. 
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No. 97 .Yazan: 

Gizli ve Esrarlı Bir 
Vize Muamelesi 

Pasaport kumandanlığındald iş
lerimiz yolunda gidiyordu. Arka
daşlarım kendilerinden beklenilen 
her türlü gayret ve fedakArlığı gö! 
termekten çekinmiyorlardı.. Ben 
de diğer işlerimden v kit ve fır
sat buldukça geliyor ve birkaç Sa· 
atimi bu dairede geçiriyordum. İşi 
mizden, çalışmamızdan büyüklerim 
kadar daireye işi düşen halk ta 
memnundu. 1ng1lizlerin de şlkAyet 
ettiği rüşvet ve bahşiş tamamen 
kalkmıştı. Herkese elden geldiği ka 
dar kolaylık ve çabukluk gösterlll 
yordu. İşlerdeki düzgünlilk ve dil· 
rüstluk kumandanın gözünden de 
kaçmıyor, takdir ve memnuniyeti· 
ni gizliyemiyordu. 

Bir sabah daireye geldiğim U· 

man boş tercüman Zaharyadis mer 
diven başında önüme geçti. Utana 
rak: 

- Affedersiniz, dedi. Misafiri ol 
duğu için kurnandan odasına kim· 
senin girmemesini biraz evvel em
retti. Size karşı benim söylemek
liğim ayıp oluyor amma, llıtfen 

biraz aşağıdaki yazıhanede otursa 
nız ... 

Tabll döndllm. Alt kattaki yazı 
odalarından birine girdim. Arka -
daşlarımdan Osman Nuri Efendi • 
nin yanına oturdum. İlk sözüm ku 
mandanın odasında kimin bulun • 
duğunu sormak oldu. Arkadaşım 
şu cevabı verdi: 

- Gelen adamın kim olduğunu 
anlayamadık. Yazıcı ve tercüman
lar bizden snkladılar. Yahut onlar 
da bilmiyorlar. Gelen adam üstii 
başı düzgün bir !ngilizdi. Sefaret 
otomobilinden indi ve doğru ku • 
mandanın odasına çıktı . O zaman
dan beri hiç kimse odaya giremi· 
yor.,:Ş)raz evvel vize mühürlerini 
de yukarı aldırttılar. İşte muamele 
de durdu. 

Pasaport ve vlıe usul ve muame 
lesini epeyce kavramıştım. Mühilr 
lcrin kumandanın odasına aldınl
masından gizli b ir pasaport vizesi 
yapıldığına derhal hükmettim. Ar
kadaşıma: 

- Osman, dedim. Yukarıda biz
den gizli vize yapıyorlar. Telft§ gös 
termeden kalk. Kevencioğlunun ö
nündeki büyı.ik vize defterinde en 
son açık numaraya bak ve bana 
söyle. Yalnız hissettirmemeye çn· 
lış. 

ne girdi. Osman Efendi de karar
laştırdığımız işaret ile m isnfiri ta
nıttı. Bulunduğum yerden hızla yü 
rildüm ve beklettiğim otomobile at 
ladım. Önümüzde giden meçhul 
misafirin otomobilini takibe başla 
dım. On dakika sonra otomobilin 
İngiltere sef arethanesinin bahçe 
kapısından girdiğini gördüm. Sant 
on ikiye geliyordu. 

Oradaki adamımız beş on dakika 
so.."'U"a yemeğe çıkacaktı. Meçhul mi 
safirin kim olduğunu ondan öğren 
mek ümidiyle oradan ayrılmadım . 
Caddede gezinerek vakit geçirdim. 
(V) ta tam zamanında sefarethane 
kapısında göründü. Görilşmek iste 
diğiml bir işaret Ue anlattım ve i
lerledim. Birkaç dakika sonra No
mlkosun çiçekçi dükkllnında birleş 
ml§tlk. Kendisine dedim kl: 

- Bugiln yemeği beraber yiye
lim, Bir adam hakkında acele ma-
1\lmat almak icap etti. Yirmi dnkl 
ka evvel sefaretin otomoblli ile bi
ri geldi. Bu adam kimden ve ne
reden geldi? Çabuk şunu öğreni
ver de Halepli sokağına gel. 

Yirmi dakika sonra (V) ne ye
mek yiyor ve görüşüyorduk. Mu
hatabım gülerek: 

- Nereden gözüne lliştl! dedi. 
Biliyor musun kim bu?. 

- Bilsem seni zahmete sokar 
mıydım hiç ... 

- Mister (Harding), Entclijens 
servisin Şark işleri şefi, işi gibi 
kendi de esrarlı bir adam ... Galata. 
ya, pasaport kumandanlığma gi
dip gelmiş. Şoförden öğrendim. 

- OraJ'a niçin gittiğini de öğre
nemez miyiz.acaba?. 

- Ben sana söyliyeyim: Gizli vi 
ze almıştır. Entelijensin gizli adam 
larından b\ri bir yere mi gidecek. 
kim bllir ... 

- BPnim de t.ııhnıtninı hu sin 
içyüzünü nası) anlıyabillriz? 

- Çok güç ... O servis bizdc:n ay 
ndır. 

- Çalışanlardan tanıdığın , ko
nuştuğun yok mu?. 

- Tanıdığım çok nma, hiç bM 
ile görüşmem ... Daha doğrusu on
lar bizim ile görüşmezler. 

- Kim bunlar?. 
- Söyliyeyim. Bol evlk işlerine 

bakan Mister (Moris) var. Kafkas 
işlerine bakan (Ceymis), Sonra Mis 
ter ... 

Sözünü kestim: 
- Hepsini sayıp dökme, dedim. 

Bunların içinde bizim işlerle 
uğraşanı kim, onlnn söyle ... 

- İki ki i, hem tanıdığın adnm
lar: Biri meşhur (Bcnet), diğeri 

Sanadam dedikleri (Kaming) ... 
(Devamı var) 

BELEDİYEDE: 

Kerestecilerde 
Bir Hal Binası 
Daha Yapılacak 
Yeni yaptırılmakta olan sebze ha

li tamamlandıktan sonra şimdiki hal 
yalnız meyva üzerine muamele gö
recektir. 
Celecek yıl, patates, yumurta, sovan 

ve limon gibi maCldeler için yeni ve 
modern tertibatı haiz bir hal, daha ya 
pılacaktır. Ayrıca gelecek sene hal bi 
nalnnnın yanına bir de soğuk hava 
deposu yaptırtılacaktır. Bu deponun 
yapılmasile hal tesisatı tamamlana
caktır. 

Tahsil Edilen Bakaya 
Ver9iler 

Bakaya vergilerden tahsil edilenle
re ait kayıtların derhal kapatılması, 
aksi halde alakadar memurların ceza
landırılacakları şubelere bildirilmiş

tir. 
Bu suretle eski vergilerin bir kaç 

defa tahsil edilmesi ihtimalleri önle
necektir. 

Köprü Baılarında 
Açılacak Meydanlar 

Caz! köpriisiinün iki başında açıla
cak meydanlar için evvelce belediye
nin eski imar miişaviri Vagner tara
fından bir proje hazırlanmıştı. 

Şehrin imar projesine göre, bu 
meydanların vaziyetleri değişeceği i
çin belediye eski projede değişiklik 
yapmıya lüzum görmüştür. 

Prost, iki meydanın alacağı şekli 
tesbite başlamıstır. 

Tahr irleri Biten 
Emlôk için •• 

935 yılında tnhrirleri biten emla
kin sahipleri, "tadil., talebinde bulun 
mnk hakkını kazanmışlardır. 

Tadil isteği miinferit olursa be li
radan ibaret harç verilecektir. Bir ye 
rin yanması veya yıkılması gibi ha
rap olmaktan veya imar edilmekten 
ileri gelen toplu istekler, barça tabi 
olmadan tetkik edil c klir. 

U u D~ı.ı.4nraı ı 

Kont rol Edildi 
Eminönü kaymakamlığı belediye 

zabıtası memurlıın diin kaza dahilin· 
deki iyi su satnn diikki'ınlnrı kontrol 
etmişlerdir. Buzla soğutulmuş sula· 
rın otuz ve soğutulmıımış suların 20 
paraya satılması ve bu fiyatları gös
teren levhaların halkın görebileceği 
yerlere asılması tazım gelirken bu
na riayet edilmediği görülmüstür. 
Bu gibi dükkan sahipleri cezaya çarp 
tırılmıştır. 

MOTEFERRlK : 

Sinemalar da 
Çocuk Matineleri 
de Yapılacak 

DENiZ ve LiMAN : 

Deniz Bayramı 
için Program 
Hazırlandı 

Şehrimizdeki sinemalar sahipleri, Denizciler bayramı, temmuzun bi 
dün, Beyoğlu kaymakamı Daniş Yur rinci günü merasimle kutlanacak • 
dakulun yanında yeni .bir toplantı tır. Bayram dolayısile o gün bütün 
yapmışlıırdır. Bu toplantıda, ucuz fi gemiler sancaklarla donanacaktır. 

yat ve çocuk filmleri için geçen pa Hazırlanan programa göre, saat tam 
zar günü kararlaştırılan esaslar üze 11 de Taksim Cümhuriyet abidesine 
rinde görüşmeler olmuştur. denizciler tarafından bir çelenk ko-

Sinema sahipleri hükumetin gös nacaktır. Bu merasimde deniz ko -
tereceği büyük miızaheretc karşı, mutanlığın~an bir bölük asker baş -
halk ve çocuk matineleri tertibini I larında şehır bandosu olarak buluna 
düşünmüşlerdir. Halk matineleri, tes caktır. 
bit edilecek ucuz fiyattan yüzde 50 Alay, saat 10,30 da Denizyolları 
eksiğine olacak, çocuk matinelerin • bulvarından hareket ederek Boğaz. 
de pek ucuz fiyatlarla öğretici ve eğ kesen, Galatasaray yoliyle Taksime 
lendirici filmler gösterilecektir. gelecetkir. Alay hareket edince liman 

Sinemaların saliıhiyettar mümes • daki bütün gemiler düdük çekecekler 
silleri, 1 temmuzdan itibaren kanun dir. Saat 11 de bayrak çekme ve çe 
şeklinde tatbik edilecek ola11 ucuz lenk koyma merasimi yapılacak ve 
fiyat meselesinde hükumetin tatbik bu sırada gemiler bir buçuk dakika 
etmek istediği sistemi pek yerinde düdük çekeceklerdir. Muhtelif teşek 
bulduklarını söylemişler ve bunun küller tarafından çelenkler konul • 
memleket : (nemacılığmda yeni bir duktan sonra hazırlanan kürsüde, 
çığır açacağını ilave etmişlerdir. genç denizciler nfimma deniz ticaret 

Bazı sinemacılar, ölü mevsimde bu okulundan bir talebe ve deniz ticaret 
lunulmasına rağmen bilhassa çocuk filosu namına kaptan ve makinistler 
matineleri için şimdiden hazırlığa baş cemiyetinden bir aza birer söylev ve 
lamışlardır. 

Diğer tnrartan öğrendiğimize gö -
re, hükumet, bilhassa çocuk filmle
rinden ahnan gümrük tarifesinde si 
nemacılar lehine bazı değişiklikler 

yapacaktır. 

Ucuzluk için Hazırhl< 
Eğlence yerlerinin ucuzlatılması 

karan yakında tatbik edileceği için 
belediye de kendisine düşen hazır
lıkları yapmıya başlamıştır. Bu ara
da bundan sonra belediye yalnız fi
yat listelerini tetkik etmiyerck ay
ni zamanda bu kabil yerlerin halktan 
alacaklan fiyatleri tayin edecektir. 
Bu fiyatlerin ne susetle tesbit oluna 
cağı hakkında yeni bir formül araş
tırılmaktadır. 

r..,u. r.r-hı -L•: • •-- ___ ı; 

-.Namzetler 
Polis mektebinin 52 inci tedris dev 

resi yakında başlıyacaktır. Bu dev
reye yalnız 200 namzet kabul edile
cektir. 

Dahiliye VekMeti, dün vilayetlere 
mühim bir tamim göndermiştir. Bu 
tamimde deniyor ki: 

receklerdir. 

Gece de Deniz Ticaret müdürü Mü 

fit Deniz tarafından 19,30 da radyo 

da bir hitabe söylenecektir. Gece bü 

tün deniz müesseseleri fenerlerle do 

natılacaktır. Sabih fener kulesi de 11 

manda dcmirliyecektir. Liman işlet 

mc idaresi de iki duba tenvir ederek 

fasılalarla limana koyacaktır. Şenlik 

fişekleri bu dubalardan atılacaktır. 

Bu arada donatılacak birçok vesait 
limanda kendilerine ayrılan yeri ala 
caklardır. 

Şirketi Hayriyenin bir vapuru do 
nanmış bir halde 21 de Köprüden kal 
karak Boğazda ve Marmarada bir ge 
zlnli yapacaktır. Bayr. m şerefine de 

U~7Y>avna~llrShraf~ÜMa~f~\r. J~~ıtc: 
cektir. 

"Suvali .. Vapuru lıliyor 
Denizbankın Adalar arasında işlet 

mek üzere getirttiği İzmir körfez va 
purlarından Suvakın tamiri bitmiş ve 
gemi dün Haliçten çıkmıştır. Bugün 
tatbik olunacak yeni yaz tarifesile se 
ferlere bıışlıyacaktır. 

Şirketi Hayriyenln 
Tenezzüh Seferleri 

: ...................... "_ ......................... . 
1 Ankaradan i 
1 Telefon ve T elgrafla i . . ......... ········· 

lzmlr Yollarının 

lnıası LCiyihası 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -

İzmir \'ilaycti turi tik yollarının in· 
-.ası hakkında Meclisi umumi heyeti~ 
nin 15-6-938 tarihli içtimaında layi
hanın yeniden enclimenlerc iade e
dilmesi kararlaştırılmı,.tı. Encümen· 
lere iade edilen layihanın enciimcn
Jerdc müzakeresi bitmiş olduğundan 
layiha yeniden mccli e sevkolunmuş
tur. 

Ankarada Bir Otomobil 
Bir Çocuğu Çiğnedi 

A nkara, 21 (Tan Muhabirinden) -
Ev,·clki gün Demirlikiiprii noktası ci
varında beş altı ~·a lnrında kiiçiik bir . 
yavnınun ölümü ile neticelenen bir 
otomobil kn7ası olmu h•r. 

Keçiören iı;tikametinde şehre doğ
ru gelen şoför Hayrinin idaresindeki 
1132 numaralı otomobil, yolun bir ta
rafından diğer tarafına geçmekte o
lan Mehmet usta adındaki bir vatan· 
dacıın beş altı vaşlarındaki oğlu S:ı· 

mi;\·e çarpmıştır. Bu çarpma netice· 
sinde kiiçflk Saminin beyni patlamış 
ve ynru derhal ölınliştiir. Şoför Hay 
ri yakalanmış, kc~·fiyetten haberdar 
edilen Cümhuriyct l\fiiddeiumumiliği 
kazaya el koyarak tahkikata ba~la
mıştır. Şoför tevkif edilmiştir. 

Yeni Gümrük Tayinleri 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -

İstanbul ba miidiirlüğii muayene 
memurlarından Riiştii Çelchi terfian 
İs tanbul birinci sınıf baş'munyenc me 
murluğuna , t tanbul ikinci sınıf mu
a;\·cne memur namzedi Osm:ın Nuri 
Karaali ter fian İstanbul kimyagerli· 
ği namzctliğinc, İstanbul birinci sı· 
nıf muayene memuru Nail Ünal ter
fian a:rni vazifeye, Ünye muayene nıc 
muru İhsan Ya\'uz. İstanbul ikinci sı· 
nıf muayene memurluğuna, Çubuklu 
parlayıc ı maddeler antreposu ha me
muru Muzaffer Kanlıkılıç Servibur
nu parlayıc ı maddeler ııntreposu ha~ 
mcmurlu~una, hınit glimriik b:ı şmc· 
muru Ali Haydar Arslan İstanbul 
ikinci <ıınıf muayene memurluğuna, 

açıktan :'\1chmct Ereymen ve Haluk 
Sl\n is ta nhul ikinci sınıf mun ·ene 
biifiic 'sıi'ı ıf dara ... cmuru ıôntiiul 
Ö~iinal terfian Çubuklu parla~ ıcı 
maddeler ant repo u bnşmcnıurluğu

na, i!;tı:mbul ambar memuru Recep 
Ertok İstanbul idare memurluğuna, 
l tanhul ambar memuru Fazıl Akçiil 
terfian ayni vazifeye, istanbul anhar 
memuru Avni Ôökçen terfian İstan· 
bul veznedarlığına tayin edilmişler· 

dir. 

MEMLEKETTE: 

* Et :fiyı:ıtlorının indirilmesi dola
yısilc belediye bütçesindeki açığın 
hilkumet tarafından kapatılması ka· 
rıırlaştmlınıştı. Maliye, her hafta ~O 
bin lira taksit göndermek suretile bu 
pnrcıyı belediyeye vermiye başlamı§
tır. Dün de Uçlincü taksit gelmiştir. 

"Emniyet teşkiliıtı camiasına ilti
hak edeceklerin kanakterleri, şahst 
ve ailevt bakımdan geçmişteki ve hal 
deki durumları, her iklimde vazife 
görebilecek derecede mukavemet ka
biliyetleri tam ve yüksek vasıflı ol
malıdır. 

Polis mektebine girecekler alelô.
sul mahallin en bilyük mülkiye me
muruna müracaat edeceklerdir. Bu 
takdirde istidaları kabul edilmeden 
önce bu hususlar hakkında esaslı tet 
kikler yapılmalıdır. 

Şirketi Hayriye, tenezzüh seferle
rine 2 t emmuzda başlıyacaktır. Bu 
sene şirketin 71 ve 74 numaralı va· 
purlarında radyo çalınacaktır. 71 nu 
mara alafranga, 74 te alaturka plak 
lara tahsis edilmiştir. * Şirketi Hayriye, geçen pazar 
günkü deniz faciasında hizmetleri 
görülen 65 numaralı vapurun kaptan 
ve mürettebatına ikramiye vermiş • 
tir. Beş kişi ikramiyeden istifade et
miştir. 

Yeni iplik 
Fabrikası 
Açılacak 

MAARiFTE : 

Okuma Odaları için Geçen sene dikkatsizlik yüzünden 
evvelU mektebe kaydedilmiş olan bir 

Osman Nuri Efendi çok becerik 
li ve cidden polis yaradılışlı bir 
memurdu. Birkaç dakikada istedi 
ğim numaraları yazdı ve getirdi. 
Kendisine llizımgelen eyleri söyll 
yerek daireden çıktım . Bu gelen mt 
safirin kim olduğunu nereden ve 
ne için geldiğini öğrenmek mera
kına tutuldum. Galata yolcu ııalo
nu önünde bekliyen taksi ıoforle
rinden tanıdığım birini çağırdım. 
Ovakimyan hanının önünde otomo 
bili ile beni beklemesini ve hare
kete hazır bulunmasını tenbih et
tim. Pası:mort dairesine karşı dU
şen gümrük binasının kapısında 

Su Sporları Antrenörü 
Gitti Kitaplar Ayrıhyor 

İstanbul su sporları ajanlığının 
emrinde çalışan Macar antrenör H. Okuma odaları hakkında tetkikata 
Frensfi Juıstnlandığı için kunturatı memur komisyon, diin toplnnmıştır. 
feshedilerek memleketine gönderil - Komisyon, bu odalnı: için alınacak ki 
miştir. toplarla, m evcutlardan öztürkçeye 

kısım namzetlerin sonradan kayıtle- ,_,,,...._..,..,=====-==----===ıı--== 

rinin silinmesi icap etmiştir. Hatta inceden inceye tetkik etmeleri liızım 

Erzurum (TAN) - Burada kurul• 
cak iplik fabrikası için Tortum şelA· 
lesinden kuvvci muharrike alınacağı 
anlaşılmaktadır, Erzurumun elektriği 
için de bu şelalelerden istifade edile 
bilip edilcmlyeceği tetkik edilmekte
dir. Nafia Vekaleti, şehrimize çelik 
borular içinde içme suyu getırtnrne
işini üzerine almıştır. Yakında fıı· 
aliyete başlanılacaktır. 

bu arada üç cürüm vakasından suç
lu birisi olduğu da anlaşılmış ve son 
ra kendisi tevkif edilmiştir. 

Halkın emniyetini halele uğrat -
mamak için vilayetlerin bu hususlan 

dır.,, * l'ofudanya ve Gemlikte bir teftiş 
seyahatine çıkan gümrilk baş müdü 
rU Mustafa Nuri Anıl, bu sabah dö
necektir. 

gizlendim ve gözlemeye başladım. 
Yanm saat sonra kumandanın mi 
safiri daireden çıktı ve otomobili· 

Memleketimize gelmiş olan antre çevrilerek halka okutturulacak olan· 
nörlerin içinde en kıymetlisi olan ve ları ayırmıya başlamıştır. Okuma o-

kendisinden en fazla istifade temin dalan bilhassa köylerle amelesi kesif Ankara lsfaıyonfarı örtülüyor 
. edilen bu gencin yüzücülerimizden ohın yerlerde açılacaktır. 

'ransız gazctesınde meşhur Fransız ayrılması büyi.ık bir zı adır. "Lcvla ile Mecnun., gibi halkın ö-
essamı Roger Royun kaleminden y tedenberi rnğbet ettiği kitaplar Öz· 
akan bir karikatür merakımızı hal- türkçeye çevrilerek derhal bastmla· 

!etti. Aynahçeım• Yıkılmıyac:ali caktır. Bundan baskn bu işle uğraşan 
Fransız gazetesine bakılırsa Fran· Belediye ııon zamnnlardn harap bir komisyon bütçesi müsait olan her 

1a hariciye nezaretinde ,.alıcan bilyUk k" d b ' d 1 ka 2 
" vaziyete dU§en Beyoğlundıı İngiliz sa oy o asına ır ra yo a ınmasına • 

memurların arzettı~ı manzara. yukar ı ti 
& ' rayı arkasında adını ııemtlne veren ror verm ş r . 

ki karikatilrde gösterildiği gibidir. y • O t k 1 K"t pları 
meşhur tarihi eserlerden A al enı r a o U ı a Frnnsızların elbette kendi adamlarını yn ıçeş- Orta okulların kitaplarını hazırlı· 

tanıdıklarını farzederek karlkatUrü meyi yıkarak yolu genişletmek iste- yan komisyon fizik, matematik, jeo
nynen sütunumuza geçiriyoruz. mlştlr. Müzeler idaresi bu çeım~ln lojl ve tnbll fllmlerden gayri bütün 

Fransız karikatürünil Fransız po- 1145 H. tarihinde blrlncl Mohmudun kitaplnn öztürkçe terimlerle hazırla
litikacılanndan Monzinin şu sözü il- vezirlerinden İsmail Paşaya alt oldu mıştır. 1'"okat bunlara ait terimler geç 
ham etmiştir ki, bu da ka~lkatüriln ğunu, mimarının da UçUncU Ahmc- geldiği için, bu kitapların hazırlan· 
köşesinde yazılmıştır: "Harıciye Ne- h Ka . maaı g cikecektir. 
zareti kırtasiyeciliğinin yüksek ve din çeşmesini yapan me§ ur yserı * 'Oniverıite kamptan baılamıt-
mfitaazzim memurları, hatalarının li Mehmet Emin oldulunu teablt et- tır. Kamplar bu ıene de geçen sene 
fodulluğunu muhafaza ediyorlar... miı ve 11kllmaması için llzımgelen olduğu gibi Yedek subay okulunda 

Fransız gazetesinin kartkatiltilnOn tedbirleri almııtır. MUıeler mimarı yapılmaktadır. 
altına yazdığı ibarenin tercümesi fU Kemal Altan da bu çeşmenin relöve * Üniversite yabancı d11ler me'k· 
dur· pltınlannı hnzırlnmıya başlamı tır. tebinin yaz kurlarına baılanmıştır. 

· m .... Yakında e!!ki şekltndc tamir ettirile Kurslardan her talebe istifade cdebl-"Harlciye Nezaretinin bfiyük .. -
rck mubafnza edilecektir. lecektlr . 

nıurHır1 iş başında!,, 

Ankara litasyon peronlarının llstlerlnin örtülmesine batJaamqtır. Yuka
rıdaki resim ba faaliyeti göstermekte41r. 

* Hınıs (TANl - Burada şeker· 
40 kuruştan pahalı satıldığı halde bıl 
lunamamaktadır. 
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22 Haziran 1938 
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İkindi: 16.lG - Akının: 
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19 44 
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YURTTA HAVA V AZ1YE11 
ııtı· 

Ycşllköy meteoroloj i istnsyonundnn dC• 
nan malllmata ıöre, yurttn hava, Ka~de· 
nlzl.n eark kıyılarında kapalı, Ege. /\ ,. 

11da 
nlı kıyıları ile cenubun doitu kısmı rntf· 
çık, dlğer bölgelerde az bulutlu gcÇ ttcfl 
rüzgArlar umµmiyetle slmııll lstlkarne f(IC 
Ege kıyılannda kuvvetli, diğer bölgele 
orta kuvvette esmiştir. rnlf. 

DOn. !stanbulda hava bulutlu geç rt• 
rüzgAr şlmaU prktden saniyede ıı-7 ':ıre 
r e hıtla esmiştir. Sut 14 te barom 

0
cs 

794.7 mlllmetre idi. Hararet en tok ~grıı' 
te 1185, gölgede 23.9 ve en az 12.6 san 
olarak kaydedilmlDtlr. 
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~UGONj •fJ.EK 
Yağlı Kağıt ispanya Meseleslnl 

Hal için 
Yazan: Oma Rıza ooaRUL 

1 nglltere - İtalyan anlapna -
sini fazla vakit ıeçlrmeden 

tatbik me.kiine koymak için yeni 
bir tetebbiis vulaıbulmaktadır. İn· 
riltere • İtalya anlatmasımn tatbiki, 
İtalyanın İspanyadaki ıönillUilerini 
~knıesine, yahut bu ıönüllülerin bil 
~ bir kısmım geri alarak sarih bir 
l'aziyet almasına bağlı idi. Fakat ı.. 
hnya harbinin ne zaman biteceği 
°belli değil •. Bugünkü gösteritlere gö 
le harbin bir sene, belki de birkaç se 
ile uzaması muhtemeldir. Bunu na • 
ıarı dikkate alan alakadarlar, İngil· 
fere • İtalya anlaşmasını biran ev • 
le} tatbik mevkiine konmasının ça • 
1-ini dütünmiye başlamı,lardır. 

200,000 Çinli Japonlara 
Karşı Taarruza Geçti 

1 
Mücadelesi 

Venedik Yazan: s. FELEK 

M •• ı Ak 1 Ba .azden 'bir py anlamanıza im· 

U a at l kln yok. Ben de bunu frenk gazete-
lerinde ilk gördüğilm zaman bir teY 
anlamamıftım. Fakat tafsilatını oku-

Alman Gazeteleri Bir yunca ötrendim ki, yattı utıt müca
deıesı demek: Sovgetler Çin Sivil Şehirlerinin Bombardıman 

Edilmesini Yeniden Protesto Ettiler 
Franm Gaseteslne 

Hücum Ediyorlar 

Kırlarda halkın yemek yedikten 
sonra bıraktıktan yaih kağıtlar, ta
vuk ve balık kemlkleri, boş sardalya 
ve konserve kutulan gibi süprüntü
leri çayırlann üzerine, yol ortalan· 
na, aiaç diplerine, plajlara, pınar bq 
lanna atıp gitmelerinin önüne geç· 
mek imif. 

Nevyork, 21 {Ht:..ıı;usl) -- Uzak Şart 
tan gelen en son naberlere göre 20') 
bin Çinli Şansi v-1ayetinc1e Japonla
ra karşı taamın gemiş bulunuyor. 
Japonlar da neşr~ttikleri tebliğlerde 
bunu kabul etmektedirler. Halbukı 
Japonlar yakın zamana k"!dar bütü.1 
Şansi ülkesini iJeSal ettiklerini hildi·, 
riyorlardı. Çinliler Lun~hay hattı Ü· 

zerinde harekatm tatile ıığraması Ü· 

zerine buradaki ~uvvetleı-ini sağlam 
Iaştırmışlar ve Japon kı.;vvetlerind 
karşı şiddetle laarruza gE<'mişlerdir 

Bugün Japonya, Çinin şark kısmı· 

men, kurıuna dizilmiştir. 
SoyYetlerin 'protestom 

Moskovadan bildirildiğine göre Sov 
yet Rusya Çinde sivillerin bomb~ 
mamnı protesto etmiştir. 

Sovyet maslahatgüzan bilhassa bir 
kaç haftadır devam eden Kantonun 
bombardımanını ele alınış ve bu bonı 
bardımanlarda mühim bir kısmı ka 
dın ve çocuk olmak üzere binlerce 
kişinin öldüğü kaydedilıniş:ir 

Müteakiben Japon tayyare kuvvet 
lerinin Kanton'a karşı yaptığı hare -
ketlerin müdafaasız gayri muharip 
halka karşı katiyen mühik gösterile-

Ye~i Japon 'fariciye Nazın · k l' b'ır hareket oldu""u 
1 U 

aki mıyece za ımce & 
cener.a & .. l' So t 1 h tgu" 

Bertin, 21 (A.A.) - ltalya harici
ye nazırı Kont Ciano ile Yugoslavya 
Başvekili ve hariciye nazırı Stoyadi
noviç arasında Venedilte vuku bu • 
lan mülikatı bahseden Korrespon • 
dans diplomatik gazetesi, Fransız 
matbuatının ve bilhassa .. Lö Tan" 
gazetesinin her halde bir panik uyan 
dırmak üzere Avrupanın cenubu f&r 
kisinde yeni yeni rekabetler uyan • 
dırmak teşebbüsünü tenkit ederek di 
yor ki: 

bir rivayete göre İtalya, anlaşma
h İspanya meselesinden ayırmak fik 
l'iıadedir. Fakat İngilterenin ayni fi
~e olmadıiı ve İspanya meselesi
llba hallini tercih ettiği anlatılıyor. 
llu yiizden dlin toplanan ademi mü
~ale komitesinin çalışmalanna bil 
ttik ehemmiyet verilmekte ve yaban 
ta ıöntillüleri geri almak meselesi· 
illa. ileri adımlar atacaiı samlmakta 
iti. Halihazırda ademi müdahale, ts
hayaya komisyonlar göndererek ya 
lıtııcı gönüllülerin sayısını tahkik e
~ek, bu gönüllüleri ayıracak vui· 
>'ettedir. Komisyonlar ıönderildiği ve 
~ siiratle intacına ehemmiyet n· 
"1diği takdirde, gönüllüleri birkaç 
~ içinde memleketlerine göndermi -
)e hnkln hbıl olur ve o zaman in • 
tlltere • İtaly~ anlqmanıu tatbik 
'ae•Jdine koymak için bir mini kal
"-. 

nın yansını harp ~abası t:ı.mdığını ali 
kadar devletlere !.~ldlirer"k. tebaalar. 
m himaye için vc1ziyet tı.malarını is
temi§ ve bu cept.enin f!~ndi Çiniye 
kadar uzandığını oildkm! ştir 

Hankovdan hc:tber ve• · ldiğine gö 
re Tatukaoda kar,ya çıkmış o•an 2 
bin Japon askeri. 20 ı:&'1t süren bi 
muharebeden sonra, ta'T\~mile mah 
vedilmiştir. Çinli~c-:r, 4') ağır rnak1· 
neli tüfek ile 700 &ilah elde etmiş • 

\ 

nu soy ıyen vye mas a a nn 
feyezanlan, Lanfek'in 120 kilometre bu hareketlerin Sovyetler Birliği de 
cenubu prkisinde bulunan Şcvşiyan dahil olmak üzere bütun medt>'lİ menı 
gı geçmiştir. leketlerde derin bir nefret uyandır -

"Bu manevralar ilk önce Macaris
tanı istihdaf ediyor. Macaristan Al
manyaya karşı teyakkuza davet olu 

nuyor. Macar hariciye nazırı dö Kan 
ya'nın Alman genişleme emelleri 
hakkında yapılan bethahane iddia • 
ları reddeden son beyanatı profes • 
yonel tahrikitçılar üzerinde tesir 
yapmıp benzemiyor. Bunlar, Ru -

Bu mücadele Fransada başlamıftır. 
lııazetelerin verdiii malfunata göre, 
banan için konıreler topl8DJD1f, be
lediyelerden, ıuradan, buradan mu
rahhaslar gelmif, oturmuılar, göriit
miltler ve pya bir takım mlni ted
birleri almqlar. Fransamn kırlan be
nim neme gerek. Ben bizimkilere ba
kanm. Bakınca da aşağı yukan ayni 
feYİ ıöriiriiz. Bizde de su ba11lan, ça
yırlar, hatti vapurlann içi ayni silp
rilntü ile doludur. Lildn ne diyebili
riz. Bir şehirde ki henüz kendi stlp-ı 
rüntiisünü nereye atacaimı kestlre
memiıtir. Öazeteler, gtiya bir bilytik 
hadise imit s\'bl "falan semtte çöple
ri denize dökülüyor,, diye haberler 
verirleken, halka, kırda yedili yeme 
iin çörçöptlntl, soyduğu hıyann ka· 
buklarını rantasma koynp şehre ıö
tilrmesini tavsiye etmek, nereye gi- , 
deceti hlll kestirilmemit olan tehir 
çöplerini artırmaktan 'başka bir şeye 
yaramaz. Fakat ötede kazın ayalı ly
le deiildir. Çöpil atacakları, yaka-, 
cakları yerleri vardır ve boldur. ' 

Jerdir. 
Yine Hankavın resmi mahafilden 

beyan olunduğuna göre, san nehrin 

Hankav umuml Çin brarglıhından dığını kaydetmiştir. 
resmen tebliğ olunduğuna göre, Şang Sovyet maslahatgüzan Sovyet mil 
hay harbinde 88 inci Çin nümune hr \etinin hissiyatına terceman olarak 
kasına kumanda etmiş olan general Sovyet hükumetinin açık Çin şehir
Lughaun, Lanfenk'in müdaiaasınd& !erinin müdafaasız halkın bu gibi ta
aldığı emirlere harfiyen riayet etme anıızlara uğramasına bir nihayet ve 
eliği için, Lanfenk'i bilAhara fırkası- rilmesini tiddetle arzu ettilini bil -
nm tekrar geri almış olmasına rağ • d.irimştir. 

manya petrollerini Fransaya satacak 

yerde Almanyaya sattığı takdirde 

bundan Macaristan için doğacak teh 

ilkeyi işaret edip duruyorlar. 

'l'utulacak hattıhareketin ba mahi 

>'ette olacaiı anlaşılıyor. Çünldl İngil 
'-e hfik1lmeti, parllmentoya ba yol 

"- aciz vermit ve bu yoldan ayrılma· 
"-11 taahhilt etmiıti. İngiltere hflk6 

~in bu siyasetini değiftirmiye • 
~ne muhakkak nazarile bakılabl· 
llt. O takdirde son tetebbfisler olsa 

..._ ade~ müdahale komitesinin fa. 

~)etini hıalaıulırablllr. .... '- !! 

Bir Bakışte Dünya Haberleri 
YUGOSLAVYA MISIR ITALYA 

Bir Fransm Kruvazörü Müdafaa Büdcesl Donanma Açılch 

Lö Tan gazetesi, Venedik müll -
katını İtalyanın Balkanlarda yeni 

bir siyaseti olarak tefsir etmekte ve 
ltalyada Almanyaya ve onun prk 

geni§lemesine karp bir endi§e uyan
dırmağa çahpnaktadır. Bu, ayniza· 
manda, Balkan devletlerini de teyak 
kuza davet etmektir. Kendilerini di-

Bu mücadeleden bahseden Parla 
psetesl şehirde ve Versayda 'bir ta
kım heykel ve binalarda halk tarafın 
dan k1l1'f1ID kalem veya ~akı ile ya
nlan yanlardan, yapılan resimler
den de şiklyet ediyor. 

.,...,-•u- ....... 51~.a.CT .. na13.-nıu 

"-betleri İspanya ile alakasını ke

~ 't'e nisan anlapnuı tam miaasi
t.hakbk eder. 

Belgrad, 21 (A.A.) - Marseyyez adın 
daki Fransız kruvazÇirü, Kontr Ami
ral Deko'yu hamil olduğu halde 
DübroYDik'e •lmiftir. Ba ~ 

zütamlanndan biridir. Hacmi, on bin 
tondur. 

Kahire, 21 ( A.A.) - BQ.fVekil Mu' Boma, 21 (A.A.) - Amiral Rikar- ğer devletlerle ihtilafa sürükliyen 
hammet Mahmut P41a, büdce pro • di kumandasında muharebe kruva- Fransız hegemonya emellerinden 

;esini paTlamentoya tevdi rimiftiT'. zörü Kavur ve Ceaera ile müteaddit '!!rsın aı0ım11. n~ıJn\":ı~e~!f~ MilU _../GA ......._.,biljırsde, • ~ __....--. .. "&cn:~p ı .. ., ltlg!l' ın 
·• ..... ....,.~ımtit. • bir ltalyan filosu, Maltayı resmen zi sistemler hakkında her halde kendi-

Bu münasebetle söylediği nutukta yaret etmek üzere Tarant'tan hare- lerine göre bir fikir edinmig olacak 
BaJVekil, ezcümle bir devlet banka- ket etmişlerdir. tardır.,, 

4...erilacla: ........___ ___ _ 
Amerika Birleşik COmharlyet

' lerinde herkesin dikkati yeni 
\ l.119 seçimi hazırlığına çevrilmit
'Öııtbnüsdeki dört ay içinde Ame 
s._:- efkin amumiyesi her şeyden 

"' bu itle mewul olacak, bütün se 
~ d~lerinde faaliyet canlanacak 
'1t, lelecek sonteşrinde seçim yapıla· 

tar. 
.._ lıaı sontetrininde Amerika Cfim
~isi Mister Bmvelt, Amerika ta
.... -de kuaııılan en büyfik ekseri • 
~, ikinci defa Cümharrelsliğine se 
'9' Ctimharreisine milsaheret e
~demokratlar da ayni şekilde ek
l\ et kasanmı,lardır. Ba suretle ic 
\ ~9Veti ile tefri kuvvetinin tam \ ;ıaenk içinde çalışman beklenmiş 
' ~t Mister Buzvelt, tam mlna· 
~ dinamik bir adam olduğa için 

' htmeden Amerika kongresi re
~ tabsiyetini hissetmiş ve onun ira 
~ boyun eidiğini hissetmif, bu 
~ta bazı meselelerde demokrat
~Umharreisi aleyhinde rey ver 
'- göriilmilştü. 

~ 'taziyetin verdiği netice çok 

\ lt~di. Çünkü Amerika meclisin
~.....,... münakatalar fırka ve İm· 

~ ~aktan kurtulmuı ve pren
' '-eriade vukubulan hakiki ihti
' lbahiyetini almıttır. Bu tahav 

\ ~"rün bir hayli inkitaf etmiş, 
~tizden bazı demokratlar, fır
~ bailı kalmakla beraber Buz 
S •l1uetlne muhalif vaziyet al
~ _, hu siyaseti tenkit etmişler • 

~ Razveltin siyaseti "New 
~ 'dını taııınaktadır. "Yeni ha
\ t..ı~Ye tercüme edilen bu ün
~~k seçimin en mühim sava 
~u teşkil edecek ve bu si

t.r.ııarlarile aleyhtarları dö 
rdlr. En kuvvetll ihtimal, 

\it llyasetl taraftarlanmn 'bl
'-unffakıyet lutunmalan • 

Amiral Deko, mahalll askerl ve 
mülki memurlar tarafından istikbal 
edilmiftir. 

Diğer iki Fransız gemisinin Düb
rovnik'e gelmesine intizar edilmekte 
dir. 

INGILTERE 
Anavatan FHosu 

Vepıut, 21 (A.A.) - Saat 9,30 
da AnatHıtan filo.unun 80 cüzütamı, 
Nelaon amiral yatının kumcndtuı al
tında denize çıkmak üzere burada" 
hareket etmiftir. Amiral gemiaift.de 
beraberinde dük dö Kent ile amiral 
Şarl Frob olduğu hal.de kral bulun
makta idi. 

IRLANDA 
Dövalera Kazandı 

sile bir endüstri kredi banka.u tui-
ri lüzumunu ifaret etmif, 11ergilerde 
ıslahat 11apılmamam acu mahiyetini 
tebarüz ettinnif ve sözlerine memle
ketin mali 1'aziyeti iyi telakki edile
biliT, diyerek nihayet Hrmiftiı'. 

Rumanya Kralı 

Bükr91e Döndü 
Bilkref, Zt (A.A.) - Bador A· 

janaı bildiriyor: 
Kral Karol, Luceafaral yeti lle, 

Karadenlzde ve Boiuiçinde yap 
hiı gezintiden bu sabah Kösten
ceye dönmilf ve Z1 top atımı ile 
karşılanmıpır. Kral, hususi treni 
ile öf le üzeri de Bilkreşe müvaaa 
lat etmiıtir. 

1 

Çekoslovakyaya Bir 
Komiserinin Sovyet Ordu 

Geleceği Doğru Değil 
Prag, 21 (A.A.) - Çeteka ajan

sı bildiriyor: 

SalAhiyettar mahfiller, bir Sov -
yet ordu komiserinin Çelfoslovakya
ya gelmek üare yola çıkmış oldu -
ğuııa dair yabancı memleketlerde ya 
pılan şayiaları yalanlamaktadır. 

Alman matbuat bürosu ve radyosu 
bir kaç sınıf Çek ihtiyatının istisnai 
talimler yapmak üzere silah altına 
alındıldannı iddiaya devam etmek-

mal talim devresini geçirmek üzere 
davet edilmelerinin kasta müstenit 
bir şekilde tefsir edilmi§ olmasından 
ıbarettir. 

Dublin, 21 (A.A.) _ Henüz netice- ========-======ıı::m::==---====-==t=edir=.=B=u=id=di=a,=ba=zı=ih=t=iy=a=tl=ann==n=o=r
leri alınamıyan 14 mebusluk lamami
le mühalefete ait bile ol!UI Dövalera 

Lahm istasyonunun üzerinden bir 
Çek tayaresinin uçtuğuna dair Al -
man matbuatı tarafından verilen ha 
berter hakkında Çeteka ajansı tara
fından neşredilen bir tebliğde, aske
ri ve sivil Çek makamlarınca yapı -
lan tahkikat neticesinde bildirilen 
mıntaka ve saatte hiç bir Çek tay
yaresinin hududun üzerinden uçma
Cığınm anlafıldığı bildirilmektedir. ,.. - -, 1 

• yeni seçim neticesinde mecliste ek-
seriyeti mutlakayı elde etmiştir. Avusturyanın 

Eski Borçları 
Dövalera 72 K sgrav 40, müstaki' 

Jer 7 ve işçiler altı mebusluk kazan 
mıılardır. 

AMERiKA 

Almanyada Yahudiler 
Borsalara Giremiyecekler'., 
, Ne Olacak? 1 1 

Casusların 

Muhakemesi 

: : Alman Yahudilerinin Alman- 11 ı.onc1ra, 21 <A.A.> - Niyüz Kro -
1 nikl gazetesi, Avusturya istikrazlan 

. yadaki Malları Tesbit Ediliyor hakkındaki müzakeratı yeniden can-
landırmak için gelmiş olan Alman 

Ne"'Jlork, 21 ( A.A.) - Cuuıluk i
finde methaldar 18 kişinin muhake
mesi yann N evyork mahkemesinde 
ba§lıyacaktır. MaznunlaT arasında Al 
man harbiye nezaTetinin iatihbarc:t 
§Ubeaine m.enaup olduğu aöylenen 1 
Bonin ve Men.ıel adında iki Alman • 
.subayı da vardır. 

Müddeiumumi yaptıi}ı beyanatta 
caauıluk teıkildtının bir ecnebi hü
kUmeti hnabına Amerikanın milli 
mii.dafaaaına ve deniz, kara 1'e ha-

1 

Berlln, Zl (A.A.) - Ekonomi a . ~ 
Bakanlıiı tarafından neıretfllen 

bir emirnameye göre bundan 

böyle hiçbir Yahudi, Alman 'bor 

salarına ve ticaret piyasalarına ' 

kabul edilmlyecektir. 

Yalnız hlleftinne ameliyesini 

kolaylattırmak için Ari ırkına ' 

mensup Alman flrmalan ile it ' 
yapmak istiyen Y ahudl flrmala. 

ha kuvvetleri hakkında malumat · · 1 n muvakkat 'bir zaman için, bor 
topladığmı aöylemiftir. · ' 

salarda ve piyasalarda Yahudi · 

olmıyan mümessiller 'baloda-

y alaaJilerin mallan 
tabit ediliyor 

Berlin, zı (A.A.) - Her nere- 1 

de olallana olsunlar Alman ta- 1 

biiyetindeki Y ahadilerin Alman 
ya dahilinde bulunan mallarını 
bir beyanname ile htlkfunete bil 

heyetinin muvasalatı münasebetiyle 
Almanyanm B. Funk'un geçen nut -
kunda işrab etmiş olduğundan zi
yade elastikiyet göstermeğe amad9 
olduğunu yazmaktadır. Bu hattı ha
reketin saiki, bir takas sisteminin te 
sis edilmesi tehdidi olduğu söylen • 
mektedir. •· 

dirmlye mecbur olduklan hak • En mühim nokta, Almanyanın ka-
kındaki Z6 nisan tarihli emirna bule şayan tekliflerde bulunup bu • 

meye zeylen baaiin neşre- 1 lunmıyacajıdır. Filhakika Avustur
dilen mütemmim bir emirna· ı ı ya isükrazlan ile Yung ve Davis is
metle ecnebi tabiiyetinde bulu - ı tikrazlarmı karıştırmala ve Avustur 
nan Yahudilerin ancak kanuni t ya istikrazlan tahvilitlannın himil-
ikametslhları Almanya olduğu leri için tavizler elde etmek maksa-
takdirde bu mecburiyete tibi ol diyle bu hi.milleri feda etmeğe im -

ra'bileceklerdir. • dukları tasrih edilmektedir. kin yoktur. Bu iki mesele yekdiğe -
-.. ........ ,... ..... ._ .. • 11111111ıı1111-11ıı1111-11ıı1111-ııııııııı-ııııııııı-..... -_.. .. -._..-.......... -._. ................ -._.._.. ..... _._ rinden tamamiyle ayndır ve böyle - -• - - - - - - - - - - - - - kalınası lizımdır. 

VG§ington, 21 (A.A.) - Reisictim · 
hur Roo.evelt 1939 da Amerikada 
buğday ekilecek aahayı 28 milyon 
hektaf' olclf'alc tahdit eden Jccın.un 14-
rthantn im.ıalamqtır. 

Hayli uzun olan bu şekvaya Nla
lırsa, Fransızlar ve Fransaya plen 
ecnebiler bu ıibl Abidelere karp s&
mım&t iltlm ge en litfrmetl lrniile-

mezlikten gelme'kteClirler • 

Bir meraklı adam, 'bu yazılan tet-
kik etmiş. Atb ait yazı ve resimler 
bqta pliyormaş. (Yürek resimleri 
ve biriblrine girmİf isim harfleri gi
bi). Daha sonra asker ktinyelerl ek
seriyeti tetkil ediyormUf. Onun ar
dından kirli resimler ve şerhler ve 
daha sonra da politika temayüllerini 
göeteren yazılar geliyormaı, 

Bu arada nuan dikkati celbeden 
19ylerden biri de bu harekete Fran
salara nisbetle yabancılana daha 
çok ittirak etmeleri imiş. Bu yaban
cılar arasında Anglo Sabon hemen, 
hemen yok gibi- Fakat Baltık mem
leketleri halkı, Flamanlar, Macarlar, 
İspanyol ve İtalyanlar fazlaca imit• 

Şimdi Framada buna karp da çare 
aranmaktadır. Lehistanda Krakoy 
tehrindeki mefhur Wawel ptosunda 
duvarlara yazı yuılmuın diye, 'bir 
k11l'Ş111l kalemi ile muazzam bir lev
ha asılmış ve yazı yazmak istiyenle
rln ba levhaya yazmalarını rica eder 
muhtelif dillerde ilanlar yapqtınl
mq, ilkin kimse aldırmadılından lev 
hayı kaldırmışlar. Fransada Burdey 
tatosunda da bu gibi yazıların önüne 
ıeçmek için: 

"Yalnız aptallar duvarlann Osttl· 
ne isimlerini yazarlar. Sen onlardan 
deiiWn!,, 

Yazısı muhtelif yerlerde ziyaret· 
çilerin ıözleri önüne uılmııtır. 

(Bizdeki "eşeklere mahsus,, yazı
lan gibi). 

Ben frenk pzetesinde 'bu makale
yi okuduktan sonra ferahladım doi· 
raıu. İçimden "Eh! Bu iş sade bizde 
detll, Avrupanın en müterakki ve 
münevver memleketi diye geçinen 
Fransada da varmış!,, dedim. 

Bizde ba merak belki de o derece 
ileri gitml' delildir. Yalnız ağaçlara 
isim oymak merakı hayli eskidir. Bir 
ele çocuklar yeni apartmanlann mer 
mer fasatlanna biribiri ale~ hinde 
müstehcen iftiralar yazıyorlar. Ya
hut falan spor ldübünün yaşamasım 
temenni ediyorlar işte o kadar. 

Bu gibi yuılann en garibini. ben 
Framada bir ayak yolunda okumuş
tum. llH senesinde bir .rün Parisin 
vuotlarında Park Deprens ismi veri
lea bilyilk spor sahasına .rittivdim, 

(Lfltfn aayfayı reviriniz) 



~4~:::::::::::~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;-~TrAA~N;--~======================::=::==:=:=;::::::::::::::::::::::::==:=-:22.6-938~:::::::::---11 
POLiSTE ı 

N1ahk.emelerde Y anola, Bütün 
Aramalara Rağmen 

Bulunamıyor Bekçiyi Kazana Atıp 
Boğan Suçlu idamdan 

Kurtulamıyacak 
Müddeiumumilik, Kantar<;ılarda ı laziz müddeiumumiliğine Mansur 

Ahmet Nuralın sabun fabrikasında Gündüzün bütün ailesinin ve kendi
bekçi Şevkiyi boğarak öldürdükten sinin nüfus kayıtlarının tasdikli birer 
sonra sabun kazanına atan Dersimli suretlerinin gönderilmesi için telgraf 
Mansur Gündüz hakkındaki iddiana- çekmiştir. 

mesini iki gün evvel kendisine tebliğ Mansur (:';ündüzün yaşı 21 i aştığı 
etmişti. Bu iddianameye göre Man- için istenilen idam cezasından kur
surun idamı isteniyordu. Mansur 

tulamıyacaktır. 
Cündüz, nüfus kağıdına göre 20 ya-
şında çıkıyordu. 

Müddeiumumilik, şahsen palabır 

yıklı ve daha yaşlı görünmesini na
zan itibara alarak suçluyu dün sa
bah tabibiadil Enver Karana mua
yene ettirmiş ve 23 yaşında olduğunu 
tesbit ettirdikten sonra nüfus kağı
dının yanlış veya sahte olması ihtima 
ll üzerinde durmuştur. Bundan son
ra, Dersimin Nazimiye kazasına bağ
b Akıs nahiyesinin Keşküvar mahal
lesinde 3-3 numaralı evde misafire
ten kayıtlı olduğunu tesbit ederek E-

------nu•ııımıııııııııı: ' 
SARHOŞLUK: 

Yolda Rezalet 
Çıkaranlar 
Mahkum Oldu 
Beyoğlu cürmümeşhut mahkemesi 

dün iki sarhoşun davasına bakmış
tır. Hadise şöyledir:. 

Ahmetle, Mehmet pazar günü, per 

şembe pazarında ismini bilmedikleri 

bir meyhanede içtikten ve kafaları i
yice tütsüledikten sonra gezmek mak 

sadile İstiklal caddesine çıkıyorlar. 

Her ikisi de kendini bilmiyecek ka

dar sarhoş bir halde ellerindeki ka

ranfil demetlerini geçen bayanlara 

ıızatarak "koklar mısınız?" diye hal 

kı iz'aç ediyorlar. Bu hadiseyi gören 
polisler suçhdan tut11p merkeze gö

türmek istiyorlar. Fakat onlar: "Biz 

ne katiliz, ne de bir suç fşledik ... Git

meyiz.,, diye mümanaat ediyorlar. 

Bunun üzerine halk toplanıyor, sey 

risefer yapılamıyor. Sükunun ihlal e

dildiğini gören polisler suçluları zor 

la bir otomobile bindirmek istiyor

lar. Aralannda bir itişme, kakışma 
oluyor ve nihayet güç hal ile yoldan 
geçen şoför Ahmedin idaresindeki 
taksi otomobilini durduruyorlar ve 
suçlNan bindirip merkeze götürü -
yorlar. 

Suçlu Ahmet mahkemede §Öyle de 
di: 

Tahkikatı idare eden müddeiumu
mi muavinlerinden Orhan, hadiseden 
iki gün sonra da sabun fabrikasında 

kanlı bir odun bulmuş, bunun üze
rindeki lekelerin tahlili için adli tıp 

.işleri müessesesine göndermişti. Mü
essese, dün gönderdiği raporda bu le
kelerin insan kanı olduğunu bildir
miştir. Suçlu Şevkiyi boğarak öldür-

düşünde ısrar etmekte ve bu odunu 
kullanmadığını söylemektedir. Müd
deiumumilik bu bakımdan da tahki-
kata devam etmektedir. 

DOLANDffiICILIK: 

Bir Faturayı 
Kiymetli Senede 
Çevirmişler 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

sahtekarlık davasına devam edilmiş 
tir. Davacı Onifiyo isminde bir tüc
cardı. Suçlular da Yorgi, Anesti, Pe 
rikli isminde üç erkekle Katina ismin 
de bir kadındır. İddiaya göre, bun
lar davacı Onifiyodan 3 liralık bir 
çanta almışlar, bu çantaya ait fatu 
ranın üstünü koparmak ve pullarını 
artırmak suretile yüksek kıymetli 

bir senet haline sokmuşlardır. Dün 
mahkemede suçlulardan Yorginin gös 
terdiği müdafaa phitleri dinlenmiş 
tir. Bunlar arasında bulunan baro
nun 411 numarasına kayıt~ı avukat 
Ali Hayôar şöyle şahadette bulun -
muştur:. 

- 932 yılında Yorgi ile kardeşi Ni 

koli müekkilim Sait paşa zade Ali 

Namık aleyhine icrada takibat yap -

mışlardı. Müekkilimden 92 °bin lira 

alacaklarına mukabil ikinci derece 

de ipotek edilmiş olan Beyoğlunda 

İstanbul otelinin satılmasını istemiş 

lerdi. Aynca Yorgi ile Nikollnln mü 

ekkilim Namıkta birisi 7 bin birisi 

15 bin liralık iki senetli alacakları 

vardı. Nişantaşındaki Amerikan has 

tahanesine de bunlar mutasarrıf bu

lunuyorlardı. Zannıma göre 932 se

nesi sonunda bunlar paralarına ka

vuştular. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Hırsızlık Suçlusu 
Hastaneye Kaldmldl 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

geçenlerde hırsızlıktan suçlu Galip 
oğlu Şaban isminde bir genci muha
keme ederken kendisinde akli vazi
yetinden şüphe edilecek bazı hare
ketler tesbit ettiği için adli tıp işleri 
müessesesinde miişahade altına alın
masına lüzum göstermişti. 

Müessese, Şabanda ileri derecede 
ve tehlikeli surette akıl hastalığı gör
müş, dün kendisini raporile beraber 
müddeiumumiliğe göndermiştir. 

Müddeiumumilik, asliye dördüncü 
ceza mahkemesinden suçlunun Bakır 
köy ak1l hastanesine gönderilmesine 
karar almış ve dün geç vakit jandar
malarla hastaneye göndermiştir. 

Memnu Mıntakada 
Yakalandı 

Polis, dün müddeiumumiliğe uzun 
ak sakallı yaşlı bir adam vermiştir. 
Bu Vilhelm oğlu Ermin Kınayfcrt is
:minde bir Çekoslovaktı. Çıplak ayak
larının altına üstlerinden iple bağlı 
bir seyyah pabucu geçirmiş, sırtına 
kocaman ve dolu bir çanta almıştı. 
Elinde de bir asa vardı. 

İddiaya göre, bu yaşlı ve dinç a
dam, memnu mmtakada dolaşırken 
yakalanmıştır. Kendisi: 

- Ben seyyahım. yaya olarak Fi
listine gidiyorum. Fena bir maksa
dım yoktur, demiştir. 

Müddeiumumilik suçluyu ikinci 
sorgu hakimliğine vermiş, tercüman 
vasıtasile ifadesi tesbit edilmiştir. 

Sorgu hakimliği, akşam geç vakit, 
suçlunun kefaletle serbest bırakılma 
sına karar verdiği için kendisi ikinci 
emniyet şubesi müdürlüğiine gönde
rilmiştir. 

Bir Tecavüz Suçlusu 
Müddeiumumilik, dün bir izalel bi

kir davasını tetkik etmiştir: 
Galatada Ayanikola kilisesinde 

papazlık stajı gören ve şimdi asker
lik yapan Dirnitri isminde bir gencin 
16 yaşlarında Yuana isminde bir kı
~ ı;ec.ı. ~~ "ıgı ı1.1at'1:)1u: Aı ..... , -,, 

zesi tarafından müddeiumumiliğe bir 
müracaat yapılmıştır. Müddeiumu
milik, kızı muayene ettirmiş, verilen 
raporda tecavüz tesbit edilmiştir. 

Müddeiumumilik, tahkikata devam 
etmektedi;'. 

AGIBCEZADA: 

Bir ihtilas Davası 

Karara Kaldı 

On iki gündenberi polisi, jandar
mayı, adliyeyi ve efkan umumiyeyi 
işgal eden ve Hacıosman bayırında 
başlıyarak İpsalada üç ölümle netice
lenen facianın bütün esran çözül
müştür. Katil ayni zamanda öldüğü i
çin adli takibat tabiatile düşmüştür. 
Yalnız müddeiumumilik, bu cinayet
lerde tesviyeci Ali Rızanın bir suç 
ortağı olup olmadığı meselesi üzerin
de durmuş. meteoroloji memuru Mu
hittinin. cebinden çıkan Latolaya ait 
aşk mektupları dolayısile de bu ka
dını aramıya lüzum görmüştür. 
Müddeiumumiliğin, Petürke ve 

Malatyaya çektiği telgraflara henüz 
cevap gelmemiştir. Bununla beraber 
hususi surette gelen haberlere göre 
Yanolanın buralarda da bulunmadığı 

1 

anlaşılmaktadır. 
Müddeiumumiliğin İpsala hldise

sini tahkik eden Uzunköprü müddei 
umumiliğinden istediği dosya ve Al 
Rızaya ait tabanca dün de gelmemiş 

-
i 
-

tir. 
Yalnız postaya verildiği hakkında 

müddeiumumiliğe bir telgraf gelmiş -
tir. 
Yanolanın Bulgaristanın Filibe şel 

rinde bulunduğu ve hududa kada 
Mehmet Ltitfinin idaresindeki 2972 
numaralı otomobille kaçırıldığı hak 
kındaki şayialar doğru değildir. Çün 
kü bu otomobil, şimdiye kadar İstan 

l 

r 

-

-
buldan ayrılmış değildir. 

Yanolanın pasaportla ve yahut ka 
çak surctile Bulgaristana geçtiğin 

-
e 

dair elde hiçbir delil yoktur. 

-Yalnız kadının, cinayetten haber 
dar olduktan sonra cenup vilayetle 
rinden birisinde gizlendiği zannedil 

-
-

mektedir. 

Metresini Bıçakla 
Yaraladı 

9 
-

-
e 

Şişlide Meşrutiyet mahallesinde 1 
numaralı evde oturan Mehmet Re 
cep, üç senedenberi beraber yaşamak 
ta olduğu metresi Fatmayı geçimsiz 
lik yüziinden bıçakla yüzünden v 
kalçasından yaralamıştır. 

Mehmc;:t Recep yakalanarak tahki -
kata başlanmıştır. "--- 11.......... İ'\IAiirtfü 

Üsküdrda İhsaniyede oturan Inhi -
-sarlar idaresi memurlarından Ham 

di, dün sabah yatağından kalkma 
dan önce yastığın altındaki taban 
cayı karıştırmıya başlamış, silah na 
sılsa ateş almıştır. Çıkan kurşun 

Hamdinin başına rastlıyarak yarala 
masına sebebiyet vermiştir. Hamd 
hastaneye kaldırılırken yolda ölmü 

-
-
-
' 

n 
i. 
ş-

tür. 
Kuyuya Yuvarlanan 

Genç Kız 
Beşiktaşta Selamlık caddesinde o-

i-Ağır ceza mahkemesi, dün bir ih- turan maliye memurlarından Ras 
tilas davasını neticelendirmiştir. Da- min baldızı 22 yaşlarında Ayşe, ev 
vacı Şile belediye reisliği, suçlu da bahçesindeki kuyudan su çekerke 
o belediyenin tahsil memurlarından muvazenesini kaybederek kuyuya Y 

in 
n 
u 

Mehmet Emindi ve mevkurtu. varlanmıştır. 
1-
e-

- Ben, polis memurunu itmedim, 
kendisine merkeze gitmem deme -
dim. 

Hakim sordu: 

- Kendini bilmiyecek 
sarhoş mu idin? 

derecede 

Mahkeme diğer şahitleri de dinle 
miş, ve gelmiycnlerin çağırılması i
çin muhakemeyi başka bir güne bı

rakmıştır. 

n-

Müddeiumumilik, geçen celsede . İtfaiye tarafından baygın bir ha 
suçlunun cezalandırılmasını istemiş, de kuyudan çıkarılan Ayşe, hastan 
suçlu da müdafaasını yapmıştı. Mah- ye kaldırılarak tedavi altına alı 

k~me, dosya arasındaki bir raporda rnıştır. 
mevcut bazı imzaları tetkike lüzum 
görmüş, dün suçluya mahkemede sor 
muş ve tenevvür etmiştir. 

İZMİTTE: 
- Evet sarhoştum, ne yapbğırnı 

bilmiyordum. 
Bir Dolandırıcıhli iddiası Dava, karar için 13 temmuz saat 

on altıya talik edilmiştir. 
iki Kağıt Fabrika11 

on 
ak 
h-

1 
2 

3 
4 

5 

BULMACA 

lstanbol Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12.30 Pllikla Tilrk musikisi 12.5~ 
Havadis 13.05 PJlikla Türk musikisi 13.3 
Muhtelif plAk neşriyatı 14 SON. 

6 

7 

8 

l 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

1 
Saat 18.30 Pltlkla dans musikisi J9.15 

Konferans: Fatih Hnlkevi namına: Or. fail 
reddin Kerim, yaz ve sinir l9.55 Borsa h• 
bcrleri. 20 Saat ayarı: Grenvlç rasathane 
sinden naklen 20.02 Nezihe Uyar ve arıt: 
daşlan tarafından Türk musikisi ve ııal ıc 

BUGUNKU BULMACA şarkıları 20.ıs Semahat; İstanbul rndYo:; 
okuyucularından 20.45 Hava raporu 20. 

1 1 2 3 4 & 6 '1 8 9 10 Ömer Rıza tarafından arapça söylev ı 
Cemal Kdmil ve arkadaşları taratındşıı 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 21,45 ~ 
kestra: 1 - Stravs: Danüb blö 2 - srne 
Promönad an mer. 22 Mukaddr ve srlC,. 
dnşları 22,30 Ajans haberleri ve ertesi '° 
nOn programı 23 SON. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

1 
8 

9 

10 

Ankara Rad:voso 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12.30 Karışık plfık neşriyatı ı2.50 
Türk musikisi ve halk şarkıları 13.15 ps• 
bili ve harlcl haberler 

AKŞAM NEŞRIYATI: 
ıg t5 Saat 18.30 Karışık plfık neşriyatı · d 

DAN SAGA: Türk musikisi ve halk şarkı lan (Servet P. 
_ Kuvveti!, kalbi baOlantı • Ateı tu· nan ve arkadaşları) 20 Saat ayan ve ıır•~ 

SOL 
1 

tul ur 
2 - Bir kadın adı • Bir erkek adı 
3 - Bir zırhlımız 
4 - imdat • Bir vlllyetlmlz 
6 - Uykunun yarıaı - Üye, 
6 - Bir renk - DerlnllOln son noktası 
7 - Bir vlllyetlmiz 
8 - Odunu makbul bir aOaç • 
' 

Damar • 
larımızdadır. 

9 - Matem • Llhze, 
10 - Lif ebeaı 

YU KARIDAN ASAGIYA: 

ça ncşrlynt 20.15 Tiirk musikisi ve halk şSl 
kıları (Mukadder yüksel ve arkadaşlal'1 ı 
Konuşma: Bayan F..smanın başına gelel'I; 
lcr (Şakir Karaçay) 21.15 Stüdyo salon el 
kestrası: 1 - Siedc Das Cigarettenrn11d. 
2 - Schumann: Romanze 3 - Lchar: Zi• 
geunerliebc 4 - Waldteu!cl: Tout-Pııri§ 
22 Ajans haberleri 22.15 Yarınki prograJ!I 
ve lstiklfıl marşı. 

HAFİF KONSF.RLER: 
7.10 Bertin kıım dalgası: Neşeli nınstıd 

dal• popurisi (8.15: Keza). 13 Bcrlln kısa 
5 - TUrklyenln kalbl • Bir vlllyetlmlz gası: Hafif musiki. (14.15: Devamı). J3.2 

- Memleket • Eskiden mahsullerden Bükres: Plt\k konseri. 14.30 Bilkrcş: ~ıııı; 

1 
3 

4 
alınan onda bir dolin kom:eri. 15: Plfık musikisi. 16·!

5 
- inanç Bcrlln kısa dalgası: Küçilk konser. 17~ 
- Yeni - Plsllk - Hayret edatı Berlin kısa dalgası: İş sonu konse 1' 
- Yol kesme mAna1ına gelen bir ke- (18.50: Devamı). 18 Bratisllıva: Mars. "8 ı• 

6 

6 

7 
il menin tersi • Kademe ve şarkılar. 18.30 Ber1in kısa dalgası: 1!: 

- Geçmlt zaman • Para dolabı musikisi (19.15: Devamı). 18.40 Prag: ~11 

"Ö''' - Edep, terbiye • DoOduOumuz topral< rışık orkestra konseri. 19.10 Brüno: ·"" fo 
- lranda me9hur ve tarlhf bir ıehlr 1ü musikisi. 19.15 Dükreş: Küçiik rıı~ .... 

8 
9 

10 - Hoı gllrme • Bir vlllyetlmlz orkestrası. 19.15 Peste: Çigan orkestr....-
pe~· 

19.40 Prag: Tnnbur orke~trası. 20.15 {ıc * 
SI VASTA: 

Buğday ihracı 
Bu Sene Çok 
vi Gidiyor 1 
,... 

mi 
ile 

zdcn İstanbul. Samsun ve Elazığ 
diğer piyasalara 2760 ton buğday 
kedilmiştir. Bunun 2405 tonu Zi
t Bankası silosundan gönderilmiş-

sev 
raa 
tir. 

12 
Ayrıca 165 ton un, 270 ton arpa, 
9 sandık yumurta, 340 adet dö
n ve 40 siğır ihraç edilmiştir. ğe 

iki Sabıkah Hırsız 
Tutuldu 

Merkeze/endi türbesinden ve bir-
ka ç cami ve medreseden kurşun çal

aktan suçlu sabıkalı kör Hasan ile 
alatada ve Şişhanede bir çok hır
zlıkların faili olan Yasef, polisçe 

m 
c 
sı 

ya kalanarak adliyeye verilmişlerdir. * Eyüpte Bahariyedeki kontr plak 
brikasında çalışan amele Mehmet, 
stere makinesinde iş görürken sol 
ınin 4 parmağını makineye kaptır-

fa 
de 
el' 
m ıştır. 

ÖLÜM 
Ist. Oğretmenleri yardım cemiye

nderr: ti 

y 
· ri 

te: Plak musikisi. 20.30 Varşova: KIA5 et 
valsler. 22.45 ,Biikreş: Loknntııdan kO~\s 

nakli 2" 15 Peşte: Opcrn orkeı:trnsı 2- • 
Prag: Populer plftk musikisi. 23.30 LA1P 
zir: Neşeli gece musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
~ 

9.45 Berlin kısa dalgası: Vagnd f'lllC 
Verdlnln eserlerinden. 20.25 Bükr~Ş:.ttr· 
~17~& aer1rn kUa cıanr.ısr.--.. C:M~ 
havaları. 

ODA MUSİKİSİ cet. 
22.10 Bratlslftva: Keman, Viyolnfl~ 

Flüt \'l'saireden mürekkep oda ınu! 
konseri. 

RESİTALLER: ıııt 
11 13crlin kısa dalgası: Yaz g0rıc;ıs' 

tasvir eden sarkılar. 15.15 Berllrı dıırı· 
dalgası: Verncr Trenker'in şarkılal'l~cııeıı 
17 Berlln kısa dalgası: Yaz için beste-.:!!° 
şarkılar. 17.30 Bcrlln kısa dalgası: . ~ 
lon<el ve piyano konseri. 18.30 peşte· 

9 
2D 

kılar. 19.10 Varşovn: Şarkı rcsit.ııll· \~ııı 
Pran• llnlk şarkıları. 20 Bükrcs: ııaP <e 

h• f fi 
şıırkılarındnn. 20.30 Brüno: Saks~ ~tıoııl 
armonik (şarkılı). 22.05 Varşova. ref'' 
nln eserlerinden piyano (Orkestra 
katile). A 
Istanbul 4 üncü icra memur1~ır 

dan açık arttırma ile yapılacal<dot•f 
kul satış ilanı: Bir borçtan ~y: 
satışına kadar verilen rdalli kll 11 <(I 

suz ve tabureli Alman marl<
9 t1' 

numarasız ve Zeis markalı bir Pt ~ 
no 2-7-38 cumartesi günü ~~i; 
ikiden itibaren Istanbul Binbır90 ~~ 

- O halde nasıl oluyor da polis 
memurunu itmediğini, merkeze git
mek için mümanaat etmediğini bili
yorsun?. 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
çok karışık bir dolandırıcılık dava
sını tetkik etmiştir. Davacı Davutpa 
şada oturan 65 yaşlannda Fehime is 
minde zayif yaşlı bir kadındır. Suç
lusu da komşulanndan 35 yaşlarında 
Osmandır, Fchimenin iddiasına göre, 
Osman, kendisinin 25 lirası ile kıy
metli bir yüzüğünü dolandırmıştır. 

DARPHANEDE: 
de 

İzmit, <TAN) - Kağıt ve kart 
fabrikası günde 35 ton mal çıkarın 
tadır. 939 yılında çalışmaya baş 
yacak olan ikinci fabrika da gün 
38 ton kağıt çıkaracak. böylece ga 
te ·kağıdı da dahil olduğu halde m 
leketin bütün kağıt ihtiyacı dahild 

Cemiyetimiz üyelerinden Hakimi
etimilliye yatı okulu direktörü Nu

Durusoy'u maalesef aramızdan 
aybettiğimizi sayın arkadaşlarırnı

a bildirir, taziyetlerimizi sunarız. 
k 

mahallesinde Piyerloti sok.il~ 1 
9 ~f 

maralı Sinan ağa dairelerının rttıf' 
maralı dairesinin önünde açık ''f'f 
ma ile ve peşin para ile satı~ .(1 

lacağından müşterilen bugıl~ııt' ' 
bu saatte mahallinde hazır bil 

• "- Sarhoş olduk .. Yüz kuruşluk 
rakı içtik.. İlk defa içtiğimiz için başı 
mıza vurdu. Tecrübesiziz .. Bir cahil 
lik ettik. 

Suçlu bu ddiayı şiddetle reddetmiş 

Yeniden Süs 
Altınları 
Bastırılacak Mahkeme, suçluların rezalet çı -

kartacak derecede sarhoş olduklan - ve: 
nı sabit gördügvü için ikisine de 5 er Yeni bir kararname ile altının pi-

- Bayan Fehime benimle tanış- ·1d·v· 
g ün hafif hapis cezası vermiştir. mak ve konuşmak · t d' T t k yasada alınıp satılması menedı ıgı 

ıs e ı. anış ı . .. lt 1 d 
:"":'~""""!!-~..,........,~~~!"-"~~"""'!'~ K a· · b b b l k için şimdi piyasada sus a ın arı a 

Fransa bisiklet turunun muvasalatı
nı seyretmek için. 

== en ısı ana u parayı orç o ara . . - 1 1 
d . y·· ··ğ·· d k .. kalmamış, hır nevı buhran hası o -ver ı. uzu u e uyumcuya goster 

O sırada a~·ak yoluna gitmek icap 
etti.Galiba 50 santim verip ücretli bir 
100 numaraya girdim. insanın gözü
ne en kolay ilişecek yerinde şu me
alde ve güzel yazılmış bir nesir gör· 
diim: 

"E ziyaretçi! 

Bu taht, kral ve yok~ul herkesin 
miisavi olarak oturduğu yegane yer· 
dir. Herkes buraya gelir ve sıkıntı
sını defedip çıkar, gider,, 

Ren de çıkmış gitmiştim. Bir kral· 
la miisavi olduğum yegane anı bana 
:hatırlatan bu yazıyı hala unutmadım. 

mek için yine kendi arzusile aldım, muştur. Bunların serbestçe. satılaca-
demiştir. Mahkeme dün, Osmanın ğı hakkında Vekiller Heyetınden ye
mıldafaa şahitlerinden ikisini dinle- ni bir kararname çıkacağı söylenmek 
miştir: tedir. 

Bununla beraber Maliye Vekaleti, Müdafaa şahidi Viktorya, şunları 
yeni 500, 250, 100, 50 ve 25 kuruş -

söylemiştir: 
. . luk süs altınları bastırmıya karar 

- Fehıme Osmana benım vasıtam vermiştir. Bunların kalp resimleri 
la birçok mektuplar yazdı. Ben gö - yapılmak için yakında bir müsabaka 
türdüm. Bir gün de Osmana para gön da açılacaktır. Bu müsabakanın bey 
de:-mek istedi. Bana bir beşi biryer- nelmilel olması ihtimali de vardır. 
de verdi. Ben bunu Fehimenin bak- Yeni zinet altmlannın üstünde son 
kallık yapan oğluna bozdurdum ve zamanlarda Alacahöyük hafriyatın 
Osmana götürüp verdim. da çıkan eski Türk eserlerinin üstün 

Dava, diğer şahitlerin dinlenmesi deki süslerin de gösterilmesi düşü -
icln baska ırüne kalmıştır. nülmektedir. Bu işler hakkında Ma-

ze-
em 
en 

temin edilmiş olacaktır. 

ere liye Vekaletile temas etmek üz 
Darphane müdürü Fuat Ankaraya git 

miştir. 

· Tedavülden Kaldırılan 
Paralar 

Piyasada bulunan eski 25 ve 10 
ruşlukların tedavülü 938 kanunu 
nisinin birinci gününe kadar serb 
bırakılmış ve bundan sonra teda 

ku 
sa-
est 
vü-

25 
tme 

1ü menedilmişti. Şimdi piyasada 
ve 10 kuruşluk paralar tedavül e 
mektedir. Vekiller Heyetinin ka 
na göre, bu paralar 939 senesini 
rinci gününe kadar mal şubelerin 
türülerek değişt.irilebilecektir. E 
be~. 2,5 ve bir kuruşluk paralar 
939 senesi Kanunusanisinden it 
ren tamamen tedavülden kaldır 
cak, fakat 940 senesinin ilk gün 
kadar yalnız mal şubeleri taraf 

rarı 

n bi 
e gö 
ski 
da 

ib a-
ila -
üne 
ın -

dan de_ğiştirilebilecektir. 

z maları ilan olunur. 

Konya VilGıyetinden : 
Keıifleri Yaptırllacak Muhtelif Sular. ıuJ"ıı4' 

1 - Konya Vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 klm. uzun 
olan ark 

2 - Karaman kazasında 30 klm. uzunluğunda İbrala deresi. sııtl 
3 - Akşehir kazasında 30 kim. uzunluğunda Eğri Göl-J<oç3$ 90ııtl 
4 - Konyada Meram deresi yataklarının ıslahı ile muntaıanı k 

dahilinde alınabilmesi için keşifleri yaptınlacaktır. • rıı'' 
Bu işleri yapabilece1~ srrbest mühendisler daha mufassal nıalll 

mak üzere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundo": . ıııc 
Tahmın i ,ıı 
bedeli Tem n 

~ 
Miktan Cinsi 
Metre 

27 31 
7.000 Çamaşırlık ve astarlık bez 1897 50 l. 08 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk temirıatı yuksr ~ 110 
7000 metre çamaşırlık ve astarlık be:r: 8 temmuz 929 cuma ~ e 
11 de Gedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonunca açı 

1 
me .ile satın alın&caktır. "riite1'1 

2 - Şartname ve evsaf her gün adı·• geçen komisyonda go ııll e' 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda Y' 

ve ilk teminatlarile komisyona 2elmeleri. (3751) 
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TAN . 
GündeDk Gazete 

TAN'nı hedefi: Haberci.. fikirci.. heP. 
.. Yıl• tamı.. ılDra.t. ••lmt olmak, 
karlln ıueteel ol111ıya talll"'aktlr. 

ABONE BEDELi 
TW,e Zelıebl 

HOO Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, e A7 ıaoo Kr. 
400 Kr, 1 A7 IOO Kr. 
150 Kr, 1 A7 IOO Kr, 

M.w.u..rua pasta ittihadına dahil ol• 
llU)'U memleketler için 10. ıs. .. 1,5 Ura 
dır. Abolle bedeli peflndlr: A*- delll
tirmek 2S kurufbar. Cnap lcln mektup 
1ara 10 kurufluk pal Dlftll ı•mndır. 

1 GUNUN MESEl-Fl.ltRI ~ 
Hatay Meıeleılnde: 

~vrupa Matbuatı• 

Yazan: M. Zehriya SERTEL 

Hatay meselesi Avrupa matbuatı
m ifpl etmiye ve beynelmilel bir e
hemmiyet kasanmıya ba,ladı. 

Son posta ile gelen İnsiliz, Yugos. 
lav ve İtalyan matbuatı bu mesele i
le mewuldflr. 

İnsillz matbuatı Hatay meselesi •. 
nlıı tarlJıt safhalan hakkında malG
mat vermekte, bu davamn Fransa 
ile Tflrldye arasında sulh yolile hal
ledilmesi temennisini izhar etmekte 
dlrler. Bu vesile lle de Framaya, bin 
bir mfltldllle karıılaıtıiı ıu sırada, 
Hatay yüzflnden Tflrldyeyl mdl.1' • 
maması, Tflrkiyeye de Fransayı gtı. 
eendlrmenin kendi menfaatine uy • 
sun olmıyacatını siyliyerek anlq • 
ma tavsiye etmektedirler. 

Yugoslav matbuatı daha bitaraf • 
fırlar. Onlar Akdeniz meselesinde 
Tflrldyenin rolünü tebarüz ettirmek 
te, İngiltere ve Fransanın Türkiye
yi kazanmıya muhtaç oldutwıu söy
lemekte, hatta Hatay meselesinde 
İngilizleri tiddetle allkadar eden 
bir de pe~ol meselesi bulundutwıu 
yazmaktadırlar. Yuıoslav matbuatı
na göre Hatay meselesi, bir Türld • 
ye • Fransa meselesi deif l, Akdeniz 
de devletler muvazenesini alakadar 
eden beynelmilel blr meseledir. Ve 
ıua .... ı..!...'!!r .!!fı'Wffıalamacı-ft fit 
rekse İngilterenin menfaati iktiza • 
ııdır. 

Fransız matbuatıra göre Hatay 
meselesi halledilmek üzeredir. An • 
takyadaki askeri heyetler aruında
ld müzakereler ıayet ••mimi bir ıu 
rette cereyan etmektedir ve bu haf
ta içinde bütün ihtlllflı noktalardı 
bir anlaımaya varmak mümkün o
lacaktır. 

* Suriye Matbuatı: 

Sariye matbuatı, nedeue, son sa
lnanlanla birdenbire Tilrkiyeye kar
p mltecaviz bir illan kullanmıya 

batlamqlardır. Suri7e matbuatı Ba
ta7 meselesini bir Arap davuı hali
ae sokmıya ve bu vesile ile bitin 
Arap Alemini bu dava ile alikadar 
etmiye çalqmaldadırlar. 

Bia Sariye matbuatının nefriyatı. 
111, Suriye halkının fikirlerini ifade 
eden birer vesika olarak telildd et
lllek iltemJyonız. Bunu da Fransız
'-nn bir oyunu ve tahriki olarak ka 
la111e mecbilrUL Çilaldi Fransızlar 
lair •ne sonra Suriyeden çekilecek
lerdir. Suriyelilere Hatayı da benim 
leınelerini ve bunun lçiD icap eder • 
• lıarp etmelerini telldıı etmekte • 
dlr. Nitekim bazı Suriye gueteleri 
•art7ede Arap lutalan tefkilini, bun 
'-na Arap kwnandanlan emrine ve 
~esini tavsiye etmektedirler. Bun 1 
daa maada da Hatayı araplqtır • 
~ için programlar neıretmekte • 
"1rler. Bu programa söre her sene 
luriyeden Hataya beı yüz kadar üni 
~rsite mezunu genç cönderilmeli. 
il.tay için ayn pul çıkanhnalı, Su
ll1e kwnandanlan için Hataya hu
"'81 seyahatler tertibi ve 1aire 1izım 
~. • 
_._llulba Fransızlar karşımıza bir 
~p ilemi çıkarmak ve bizleri on • 
,..la çarpııtırmak iıtlyorlar. ..... 
~İRDE: 

Ekmek Ucuzladı -
• İınltr, <TAN) - Birinci nevi ekmek 

kurut 30 paraya, ikinci nevi ek
~ 1 kuruı 30 paraya indirilmit-

B aaenı.r BolulçlntB lmamıo 
dan ııkca bablediliyor. Ha-

kikaten Boğazın buıünkü manzara 
sı çok hazindir. Eski ikbal çağını 
bilmt)'enler bunu pek bllledemez
ler. Ben bir ne1>mca o devre 
yet1ftlm. JDll ... ""1 Boğaziçi 
büsblltfln baflta bir halde idi Tabi
atçe: efsaneler cennetinden gözü· 
ken bir parça zannını writdi. Her 
Dd sahil blrlblrinden muhteşem ya 
hlar, blrlblrlnden .a.lil bahçeler, 
ı..r mmdm bqb bJr çl9.tk kokan 
neteU brUJarla da1il J4L Kır l
lemlerl, ... AJemWI, Wai Almıl• 
ri ayn &Jl1 slkN deler btlacldt'eti, 
filaunu bafldiler. Ne dam gmdik, 
nhtımı harap bir Jllı, ne bir ka
nı yangın arsası göremezdiDIL Bu 
günkil ıtbl elektrik filb JDktu 
amma, her yalının bir penıcmemn. 
den (bronz) veya (mermer) ayaklı 
ipek abajurlu bir lambanın renk· 
li ışıklan görünürae, diğer pencere 
ıinden on mumlu. yirmi mumlu bir 
avizenin billtlrdan süzülen ziyalan 
taşardı. Bir pencereden rindane 
kahkaha fırlar, ötekinden piyano
nun Ahengi aüzülürdü. Hasılı yalı
larda cümbüş sesi, saz sesi, korular 
da bülbül sesi çağlardı. Buna rai· 
men o devrin iht1yarlan yaslı göz 
lerle Boğaza bakalardı; "sen de gön 
lüm gibi viran oldun." derler, mah 
zun mahzun söyle§irlerdi. Benim 
nazanmdaki ikbal çağı, görmüş ve 
geçirmiş ihtiyarlar nazannda be
zal çağı, viran çağı' idi. 

B u ümran, bu refah elli .,; 
ne zarfın<ıa blrlblrinl takip 

eden harpler, iğtiptlar yüzünden 
eriye eriye bugünkü yangın yerle
ri, yalı iskeletleri tarzında tortu o
larak her iki sahile çöktü. Şimdi 
mazi burcundan bakanlar için hal 
manzarası cidden hazin görünüyor. 
İmar sözü de o nisbette emel ve 
sevinç sunuyor. 

A ncak fUrastnı kestiremiyo
rum: İmar yalnız dilekle 

müyesser olabilir mi acaba? Yani, 
ümran arzudan fazla nüfus çoklu
ğuııdan, umumt refahtan, şahsi ser 
vetlerln klfayetlerlnden hız alma~ 
mı dersiniz? Bugün anlıyorum ki, 

o eski debdebe ve darat bir yan

dan Hint yollan° ~caretinin, bir 

1atrm' ~fa*':e 1lrlt:-ı=~ 
kadar uzanan fütuhatın İstanbula 
taııdığı hazineler, yığdığı altınlar 
sem~resi lmif. Benim ywtlftllfm 
devre gelince: O da Avrupahlann 
bin türlü dolaplarla bizdeki altın 

yığınlannı sızdıra sızdıra sona er
dlrdllderl soygun çağı imiş. Esrara 
agAh ihtiyarlar, hep bu yibıden yu 
çekerler, kendini htuettiren ı. 
mihltlden, lef aletten korkarlarmıt 
Nitekim o devirden son blİ-kaç yıl 
evveline kadar Boğaziçinde tek ya
hya tek bir çivi kakıldıtuu, bir da
mın aktanldılını görmedim. Ekser 
yalılar ya bakımııılıktan ç6ktiller,ya 
vergi veya merhun bulunduJdan ile 
ru müesseselerinin faiz ajırhlı 
yüzünden yıkıcılara satıldılar. He
le Anadolu yakuı haftan bata bay 
kuf yuvası teklini aldı. Beni derin 
derin dütündüren diğer bir§ey de 
imann taşıyacağı haslettir. imar 
acaba nuıl bir haslet gösterecek? 
Tabil güzelliklere hangi şiar ve ne 
niebette bir aemahatle paye ver. 
cek? 

D ile dflpnüf rivayetlere ba-
kılına, Rumeli kıyısmın 

bilmem neresinden hangi köyüne 
kadar etki yalılar yıkılarak rthtım 
yapılacak imif... Rumelihlaannda
ki mezarlık (park) Olacak, yahut 
.arsa halinde parça parça 1atııacak
m11 ... Fatihin Gazanfer kalesinden 
deiz kıyısına inbet ·eden •Viye 
yontulacakmıf ... Hoı, bunlar ded!
kodu mahiyetini qamıyan 16zler
dir. Fakat böyle de dÜfÜnebilenle
rin mevcut bulunduklanna detalet 
ederler. Belaya bakm ki. bazı emsa
li de hatıra getirmektedirler. Mtt
seli, sabık Şehremini Operatör B. 
Emin (düz yol açacağım) diye 
Anadoluhisanrun pnh kapısını 

yıkmıı, ortadan kaldınvermiştL 
Bugün de Bebek mezarhjında ça
bf&ll ameleler var. baha hacet ıör 
nıenı ki. tehirlerde dahW yollar 
bafka, sayfiyelerde •ilence yollan 
baf)tadır. K4h denizi ,aren, kih btr 
yeıilliğe, müteakıben mehabetli 
bir kayalııa temu edip geçen bir 
gezinti yolu düpedüz bir yoldan 
elbet daha çok zevkiverdlr. Keae-

TAN 

Bofaın 6iriciJı ve .. .au/ ~-olan"~ 411411 nclü bir röriinif .. 
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m-::ıntr41 
Halan lğlence YerlAa:J 

'l..~.~:~o 
Y_,.,: &ıbilta ZJ.rl70 Sertel . 

Sıcak bir yaz gününde, Karacaah· 
met mezarlıtından geçerseniz, uzun 
aehilerin ı&Ip.i altında, mezar taş
Juaua a..-na, kime küme toplan 
ıpq, getirdikleri nevaleleri çimen • 
İer tlzeriı:• açnn§ laalk yıtmlan gö
dnflDtla. BdBlar, mezarlığa ölüle • 
11.a •aıwt içill .ıeın, havasız, nefes 
siz evlerinden kendilerini dışan at
mak, temiz hava almak için, tabia • 
tın sofrasına otunnu§ halktır. lstan· 
ıı.ı.. llallSI baymna, hangi tepesine 
gl6ıısenlz, bu halkı, tabiatin lstan
IMala wnili .. n,m ve cömert güzel
liktea, parasız pulım istifadeye gel
mit aörthaünilz. Sanki tabiat, insan 
lann noksan bıraktıklan işleri ta -
mamlamak, ihmal edilen halk yığın 
! larma nimetlerini c6mert bir kalple 

1 
vermek için İstanbula, bu mflstesna 

, apçlık ve gölgelikleri, harikulade 
rttzelliil vermiıtir. 

• Balla mezarlıklara, kırlara, hayır 
lara sevkeden yalım tabiate karp 

Bogv azı·çı·nı· o··nce ı·mara :::!c1!8:,l::kd~l~::d~~rig!: 
zlno, ne de bir açık hava ıinemuı 

ne bol parklar, veya diier eilence 
• vasıtalarının mevcut olmamasıdır. 

H 1 k L A d · Dirilerin inıafsız bir ilcretle 1attık· 

azır ama azım ır :k:~:.::ut::i~!:;~~~r;ın::: ka~ yakından bildikleri ıçın, para 
. sız, pulluz 1atmalan, hallu, ölümü 

Yazan : RESSAM 
•••••• 

lA Anadolu yakasından Beylerbeyi. 
sarayına varmadan yol küçük bir 
tünele dalar. Şuh dalgalı, cömert 
güneşli deniz manzarasını seyreder 
ken apansız bir tünel karanlığına 
gmnillilvermek, sonra, basil badel
mevti andıran bir halbla tekrar 
güneşin selsebil elması altında yı
kanan ne~li bir,,ağaçlığa çıkıver
mek benim gibi zannederim, her
kesi de heyecanlandırır. 

elelim Rumelihisan mezar-
lığına: Orası alelade bir 

kabriatan değildir. Şehitlildir. Bu 
giinkü peripn haliyle dahi en ıü· 
zel parktan daha çok manalıdır. 
Bence kale, cenk manzumesi ise ,e
hltllk onun en manalı ve en düıün
dürücü mısramı teşkil eder. Ken
di hesabıma bu §ehitliğin eski ha
le ircaını, yani mezarlanna dokun 
maksızm zümrüt sütunlan andıran 
servilerinin yakut donamh ergu
vanlannın ihyuını en muhteıem 
parka tercih ederim. 

1 mann hasletile aıikaıanıp
mın diler bir sebebi de son 

zamanlarda Bolaziçinde kendini 

gölteren tnpatiır; m...ı.A, tJ'atii
dar Nhlllne kocaman kocaman til
tün depolan, Vanlköyüne Glikos, 
G6buya halat, Pqabahçeye fite 
fabrlkalan yapıldı. Kıquçepne ta. 
milrlilk oldu. Bebek nhtımma lılU 
ufaklı apartımanlar1' butıbicak 
kilbllder sıralandılar. 

"Usküdar" diyip geçmemeliyiz. 
Usküdar, içinde teı bir yabancı yat 

~:\,rıtrnrnnfl 
lı bir müzesidir. Onun sahiline 

parklar yapılabilirdL Fakat tütün 
deposu, ula ..• 

"Göksu" Bolaziçinin biricilc ve 
en güzel meairesidir. Eski devirde 
ruban, hiuen manevi huzuza er
mek isteyenler, bülbüllerin tabii 
kon1erlerini dinlemek, dalgın suda 
hulyalar gezdiren beyaz mürverleri, 
salkımaöjütleri görmek için oraya 
giderlerdi. Bugün o bülbüller ve 
mürverler diyarı dört yana pislik 
savuran ip fabrlkasuım esiri oldu. 
Yazık delil mi? 

B ofulçt tehir defildJr. Tlca
retılh ta olamaz. Beynelml 

al fÖbret ku•nmıı emul•lz bir 

sayflyedir. Buraya gelecek insan, ha7Juran mesarhklann, selvilikle -
vücudünü, ruhunu, zekasını din- rln arasına çekmektedir. 
lendirmek için gelir. Yorgun ve Şimdiye kadar hallun eğlencesi, 
bezgin insanın ise gürültüye değil, nedense dilşilafllecek meselelerin 
süktına, hür suya, serin gölgeye, çok gerisinde geliyordu. Bunu dü· 
gözle görülen, hisle duyulan gü- filnmek tehir belediyelerinin vazife 

si oldutu halde, gazeteler Dahiliye 
zelliklere ihtiyacı vardır. Bu itibar Vekili Ştlkrtl Kayanın, Maliye Ve • 
la Bolaziçl apartıman yeri, fahri kili ile beraber bu meseleyi hal için, 
ita yeri olamaz. Bahçeler için mfls. pzinocular, ve ıinemacılarla· miit • 
takil yalılar; korular arasında se- terek bir içtima ya9tıklannı, gazino 
razat apyanlar yeri olablUr. Hele duhullyelerinln ve içerisindeki yiye 

0 kübilc binalar Bojaziçinde çi- cek ve lçeeek fiyatlannm ucuzlatıl
masını kararlaıtırdıklan müjdesini 
verdiler. Hattl bunu temin lçia, ver 
it tkretlerlnl azaltarak, yibde kırk 

mento çuvallanndan te§ekkül et

mit yığınlara benziyorl . Ne ... 

rindeki mai ve civelek denWe, ar- lacaiuıı ltlldirdller. 

kalanndaki yeşil ve yüce dağlarla 9 
bajd8f8mıyorlar. Kendileri demiz, 
zavallı Bojaz zevlWz bir hal alı
yor. 

o-

' 

İmar llfta kolaydır. Fakat bize 
ve gelip eeçenlere biraz şiir ve ta
biat nefesi tattıracak Boğaziçi gi
bi emsalsiz bir köşeye ümranı ya
kıttırmak ve bütün dünya insanla
nnm beğenebilecekleri bir §iarla 
seciyelendirmek çok güç bir iştir. 
Bu neticeyi temin edemiyecek imar, 
ümran olmaz. Mahasini tabliye ve 
hukuku zevki beşer ile istihza o
lur. Bana kalırsa imardan evvel 
Boğaziçini ümrana hazırlamak li
zım ..• 

Ba karar, ıimdlye kadar tlvey ~ 
culdar sibl, kırlarda. bayırlarda, me 
zarlıklarda hava ve eilenee anyan 
halka, verilen büyük ehemmiyetin 
bir ifadesidir ki, bunu "sazino fiyat 
tarının ucuzlufu,, Hrlevhaıile geçlt
tiremeyiz. Balk tiyatrolarına, halk 
eileneelerine, halle kültürüne veri • 
len ehemmiyet, halkçılığın sözden fi 
ile ıeçişial ıöeteren çok kuvvetli bir 
delildir. 

N8fell bir lıalk, rtllen, etlenen, el 
lenebilen bir halk, bir milletin re • 
fala w hanr MYl'81inln allmefldlr. 
Ça)'ll'lara kannealar gibi d6ldllmtt., 
temls bir pslnoda, bir parkta bir 
mtlzlk dinlemek, bir sinema seyret. 
mek sevkinden ve hakkından mah • 
ram, J'flıdl dflşflnceli ve meyus bir 
hallr, o memleketin refah ve hun • 
ru, kendlılne verilen ehemmiyet hak 
kında '8plıe verir. Halka bu eğlen
ce 7erle .. nin açılması, bunlann a
cuzlatılmuı, halkÇ'llıfa dotru atılan 
adımlardan bir tanesidir ki, bunun 
flurbade ftlkranla, memnuniyetle, if 
tilaarla darabl1lrla. 

MERSiNDE: 

Bir Tiirklyat Miitehas1111 
Geldl 

Menin, <T ANl - İsviçreli Filosof 
Dr. Yunna FOll'UV Ankıradan bura
ya gelmif ve Tanuaa gJtmı.ıır. tsviç 
reli misafir Türkiyat mütehassısıdır. 
T.etldtlerde bulunmnktadır 

lronz On Parahklar 

GWQtbah " dfbıyaea 1n8f)ıar olup Blytlk t.kendere alt oldafa tahmin edilen bu llhlt, eski eserler nıfize • ü• bula••aktadlr. O..mıdeld bhrtma .. ,.keller fevkalade malıaretle ricada ıetirilmit olup hkenderia 
JllPblı muhtelif harpleri caalaHmnütadır. 

Darphanede basılmakta olan gü • 
müş para kesilmesi sona ermiş ve ma 
li senebaşından itibaren basılan 20 
milyon liralık gümüş para tedavüle 
çıkanlmıştır. Şimdi 10. ve bir ku
ruşluk nikel cümhuriyet paralarının 
kesilmesine devam edilmektedir . 
Bunlardan 10 kuruşlukların adedi 25 
milyon, bet kuruılukların 70 milvon. 
1 kuruşluklann sayısı da 60 milvon 
diır. Şimdiye kadar da bu mıktarla 
nn yansı basılmıştır Bronz on para 
hklann da kallplan tan ft'1)en hazır
lanmıftır. Yakında bunlaım da basıl 
muma başlanacaktır. 
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Bira, Maden Suları 

ve Şeker Daha 

Ucuza Satdamaz mı? 

... -
1$ ~ - --

Zenci Joe Luviz'le $meling 
Arasında Paylaşılacak 

Hangisi Kazanacak 

Okuyuculamnızdan Muzaffer 
diyor ki: 

"Ucuz maddelerin sürümil faz 
la, pahalılann azdır. Artık bu ' 

' isbatına ihtiyaç olmıyan bir ha 
kikattir. 

---= 3 ... -.. --.. -:: ----------Bizde öyle maddeler var ki, : 
ıayet pahalıdır ve tabiidir kt, 9 

I satıştan da o ni!bette eksiktir. ; 
\ ı Halbuki onların daha ucuJJa : 

-------------------------------------
[~~~~~~~~~!~.·.~f ·ş~f iiJ 

satılmalan he; zaman için müm 1 § 
kündür zannediyorum. Meseli: 1 : -

hi\-:f:;~:hh~~~e:~:~ii:.ki,~~~: 1 ~Raflarda Yolculuk§ 
gibi değil.. Birçok Avrupa mem 5 E 
leketlerinde bira, hastalara, za : !! 

.............. ! 
Amerikada haftalardanberi devam aklı eren münakk·tı- . 1 

~,flara, süt ninelere, annelere, 5 Yazan: Mih. Zoıçenl<o - Çeviren: B. Tol< E 
hatta çocuklara ilaç yerine veri - ~ 

eden helecan son hadd · . b 1 ı ı..c;:rın yazı arından 
.. ını u muştur. anlıyorum. · 

Almanlar yurekleri titriycrek bu ge 
cc radyoları başında sabaha kada~ Bunlwara mukabil Almanın soğuk-
gözlerini yumamıyacaklar N k kanlılıg~, yapacağını evvelden karar 
ta bu gece saat ona doğr~· . evyor la!tırabılmesi, tecrübesinin fazlalığı, 

lir ve gayet te ucuzdur. Bizde •ılllllllllllllllllllllH• • •111111111111111111111111İ 
her nedense kimya pahasına sa- I 
tıhyor. Halbuki birayı, inhdsar 
ve diğer resimlerden mümkiln 
mertebe istisna etmek suretile, 

Yolcuların raflarda seyahat etme 
sine ne diye müsaade ederler, bil 
miyorum. Bu raflar insanlar için 
değil, fakat eşyalar için yapılmış
tır. 

Fakat şöyle uzanıp yatılabile· 

cek tek bir yer göremiyordum. Yol 
culara dönerek: kacak olan Amerikan ze .. r~ge çı- sag yumruğunun J:er boksörü indire

iz ile Alman Şun' el· ?cısdı .. ~e Lu- bilecek kadar şiddetli oluşu her va-
ıngın ovuşünü ki 

: şişesini 12 kuruşa kadar satmak 
Avrupadan sabaha k 

1 
b"l . t aklıma takılan kıymetlerdir. Faz-

arşı a a ı eceğız la l k b .. d '. .. - . 
Nevyorkla İstanbul d . · 0 ara ugun ovuşecegı adamı i-

arasın akı saat ki buçuk l d " .. .. Bir de kültürden falan bahseder 
farkı yedi saat ed' sene evve ovmuştur. Ha-

ıyor. fif 1 •. D" ·· d . yer erını ve kandırma usullerini 
, her zaman kabildir. 

ler... • 

ovuşe aır gelen haberlerden an- bilir. 
:w Bu hesapların hepsi Alman lehi-Jıy. oruz. ki, Zenci bahsi mücterekte ı·-

Elde olunacak kar ise, satış 

yiikseleceği cihetle, şimdiki se
viyeye çıkabilecek, hatta bu se
viyeyi geçecektir bile .• ~ı vazı~~t~dir. Birinci müsabakasın- ne kaydedilecek şeyleri meydana çı-

a on 1 1 evrede Alman boksörünü karıyor. 

nakavt olmasına rağmen Coe Lu . 
! 2 - Maden ııulanmı:rda ateş 

Raflarda seyahat etmenin en bü 
yük mahzurlarından biri, bu işin 
tehlikeliliğidir. İnsan bu gibi raf
lardan yere yuvarlansa başı gözü 
yarılır. Çünkü insan düşe!ken yu
kan doğru değil, aşağı doğru dü
şer. Neyse, lafı uzatmadan benim 
başımdan geçen bir vakayı size an 
la tayım. 

- r· vız Yalnız bu gibi hesaplar kağıt üs-
us une para koyanların adedi Al g . man tünde tamamile maddi ölçülere gö-

ecc sı~ah boksör, bire karşı iki do- re yürütülecek ihtimallerdir. !ki can 
gece shıyah boksör, bire karşı iki do- lı mahllıkun dövüşünde daha başka 
;ar. bahse tutuşanların büyük tezahür şeyleri de düşünmek gerektir. 
erı arasında dövüş yerine çıkacak. Bence, Alman nazariyede gözüken 

b A~a~a gelince, o Amerikadaki bütün avantajlarına rağmen ağır sık 
ahsı muştercklerin bir boksörün leh let cihan şampiyonluğuna layık ev

~e aleyhindeki nisbetlerine pek al- safta değildir. Gördüği.ım üç uzun 
d ınş .~tmez zannındayım. Çünkü bun filminde Şimcling'i vasattan yüksek. 

an uç sene evvel ayni Luvizin kar- bir dövüşçü olarak se)Tedemedim. 
şısna bire karşı on iki gipi korkunç Bilhassa hücum ettiği zamanlar, ya
bir farkla çıkmıştı. Öyle olduğu hal- nı rakibi üstüne yürümediği anlar -
de z:nciyi hakladı. Vakıa 0 haklayı- daki ağırlığı ve tereddütleri amatör 
şın şupheyi davet edecek bazı mani- ler kadar acemi hissini veriyor. 
dar tarafları vardır. Amma burada Zenci birinci maçta Almanın işine 
tekrarlamakla bir şey kazanm.ış olm.ı- gelecek şekilde daima onun üstüne 
yacağı~ için o clJ\~;wl<ntla geçe- giderek döırilft&. ~ ctıenten )>ugüne 
rek asıl dövü e geçeceğim. kadar iki buçuk sene geçti. Bir bok-

İki 'boksörün id~ tar~lannı gö- sörün daima ınu'\t~bil darbe arıyan 
ren meşhur bokso1lerden çoğu, Al- rakibi üstüne nasıl bir vücut müva
man taraftarı görünüyorlar. Bilhassa zenesilc yürüyeceğini şimdi anlamış Coe Lm•iz. ~on ma~ında Braddoku 
esk! dünya şampiyonu Demsey, zen- tır. Sağ yumruklara karşı kendini nakavt eden yumruğu yapıştırdık-
cinın kaybedeceğine inanmıştır. koruyacak müdafaa tarzına henüz a- tan sonra 

Vakıa Demseyden daha fazla boks- lışamadığına gelince, o müdafaayı --------------
tan anlarım, iddiası garip görünür. zencinin hücum\arile otomatik bir \ 
Yalnız Demseyi iyi bilenler de tasdik şekilde tatbik imkanı vardır. Yakın\ 
ederler ki, çok mükemmel b. d ··. bir dövüşe girinceye kadar yalnız 

.. .. ır o v~şçu olan eski dünya şampiyonu hiç sol yumruklarile dövüşmesini tavsi-
bır zaman isabetli bir boks .. k ye etmekle zencinin sağdan gelecek 

Yunan Muhtelitinin 
Şehrimizde Yapacağı 

Maçlar 
Fenerbahçenin 30 uncu yıldönü -

k.d. muna -ı ı _ve serin kanlı bir boks hakemi yumruklara karşı müdafaa vaziyeti-
hatta mancceri olamamıştır. Dem- kendiliğinden hasıl olmuş olur. mü münasebetile şehrimize davet e-

sey tabiatı, b;r meseleyi kavrayış iti- Eğer zencinin sol yumrukları sağ dilen Enosis - Panatinaikos muhteli
yadı dolayısile ince eleyip sık doku- ları kadar kuvvetli olmasaydı bu ti idarecileri ile yapılan bir anlaşma 
mayı pek. sevmez Boksu biraktığı sı- tarz dövüş bir az müşkül olurdu. ya göre bu takımın şehrimizde daha 
ralarda bır talebe edinmişti. Talebesi Halbuki Coe Luviz sağ kadar sol üç maç yapması kararlaştırılmıştır. 
kendisi kadar sıkı vuramadıgyınd yumruğunu da vuran bir adamdır. rak' l ·1 D an Yapılan anlaşmaya göre Yunan • 

1~ erı e emsey. tarzında dövü- Böylece arabın, rakip üstüne daha şemıyordu. Köşesinde talebesine m- müvazeneli gitmesi ve hücum mesa- lılar ikinci maçlarını perşembe gü -
t~madi hücumda vuruşmasını ta:. felerinde mukabil yumruğa düşme- nü akşamı 5.30 da gayrüedere klüp 

111Y':. ~~ ede genci mağlubiyetten mesi tavsiye edilecek sol yumruklar 
maglubıyete düçar ederek manecerÜ- la otomatik bir şekilde temin edil -
ğini bırakmıya mecbur kalmıştı. miş olur. Bu kadar tabii dövüş nasi-

lerin en kuvvetlilcrinden olan Pera i

le yapacaklar ve bu maçı da Şazi Tez 
can idare edecektir. Yunanlılar üçün 
cü karşılaşmalarını cumartesi günü 
yine saat 5,30 da Galatasarayla ya
pacaklar ve bu maçı Ahmet Adem ida 

re edecektir. 

Demseyin büyük boksörlüğü anla- hatini zenciye verebilecek gibi kö
yışından ve zekasından ziyade müs- §esinde bir kaç adamı vardır zannın
tesna yaratılışından ve harikulade dayım. Eğer zenci tahminim gibi ka 
kuvvetinden ileri geliyordu. z~namaz da Alman galip gelirse, had 

B dızatinde alelade bir boksörden daha 
oks hakemliğinde de dövü-ü ya- h. 

t l 
rs ma ır olmıyan bir dövüşçünün sırf 

ra ı ışının kurbanı oldu. Bir gu··n iki 
d

H çene mukavemeti ve rakibinin ace -
ovüşçünün kendi tarzında dövüşme- ·ı·ği il 

d
. mı 1 e dünya şampiyonlugu~ nu 
ığini görünce, halkın gözleri önün- k t ğı ap ı nı boks tarihine esefle kaydet 

Yunan muhtelitinin son maçı pa
zar sabahı saat 10 da gayri federe 
klüplerden Şişli ile olacak ve kafi 
le pazartesi günü şehrimizden ayrıla 
caktır. 

pahasınadır. Bir §İşe K'isarna, 
otuz kuruşa satılırsa, gerisini 
var kıyas et.. Tabii halk, bu ka
dar pahalı bir şeyi, su gibi de
ğil, ancak ilaç gibi damla dam
la içebiliyor, o da doktor tavsi
ye!'iile .• 

1 A vrupanın en büyük merkez
lerinde maden suları herhalde 
bizim terkostan da çok daha u
cuzdur. Yurdumuzdaki bu nevi 
suların bolluğu dünyarrı meş-

hur olduğu halde, bu pahalılık 1 

neden? r 

3 - Fiyatların bir miktar in
dirilmiş olmasına raX-e 

1 
• ,.... n, şe • 

ker yıne pahalıdır. Bu yüzden 
hugUn birçok aileler, çok •• te· 
~Pr. lm11sır!'lniJ.~,.m•lıa• h'oJJrnl,.i 
fıyıtlar mümkun mertebe düşü-
rülse • ki mümkündür - istihlik 
o nisbette artacak, kar da fazla 
taşacaktır. Bu suretle, şekerin 
hir miktar ucuza satılmasından 
doğacak zaran fazla satıştan el
de olunacak karla kapatmak her 
zaman miimkündür. 1 

Bu misaller, daha i!ltenildiği ' 
kadar çoğaltılabilir. Hayatı 0 _ 

cuzlntmak hiikumetimirin esas 
şıarı olduğuna göre; dilekleri • 
min alakadar makamlarca na -1 
zan dikkate alanaca&'ını uma _ 

Brezilyahlar Hakemi 
Şikayet Effiler 

Dünya kupası münasebetile Fran
saya gelmiş olan ve yaptığı mütead
dit maçları kazanarak dömüinale ka 
dar yükselen ve Marsilyada İtalya i
le dömifinal meçını yapan Brezilya
lılann bu maçı 1-2 kaybederek dün
ya üçüncüsü olduğu malümdur. 

Evvelce yazdığımız gibi asabi bir 
hava içinde yapılan bu maç çok sert 
olmuş ve İsviçreli hakem Vütriş bu 
karşılaşmayı normal bir hakem görü 
şile idare edememişti. 

Benim Moskovaya falan gitme
ye pek te niyetim yoktu. Fakat şu 
Vaska Boçkov olacak itoğlu it be 
ni kandırdı: · 

- Mademki bedava gitmek im
kanı var; ne duruyorsun?. Atla 
git! .. Bu vesile ile Moskovayı da 
görmüş olursun!.. 

- Kardeş, dedim, ne diye Mos
kovaya gideyim?. Orada benim ne 
bir dostum, ne de bir ahbabım var. 
Hatta Moskovada kalacak yerim
bile yok. Bu vaziyet karşısında o
raya ne diye ide lın?. - . .. - .... 

rakır mı?. Yine ısrara başladı: 
- Yahu, dedi, para fa lan vere

cek değilsin ki.. Hazır eline böyle 
bir fırsat geçmiş! .. Hiç durma git!. 

fsrarlarına dayanamadım: 

- Peki, dedim, mademki beda
va. gideyim öyle ise .. 

Cumartesini pazara bağlıyan ak 
şam yola çıktım. Vagona girdim. 
Yerim, sıranın kenarına düşmüş
tü ... Üç verst kadar mesafe aldık
tan sonra şiddetle karnım acıktı. 

Fakat aksi gibi yiyecek hiç birşe
yim yoktu. Kendi kendime içerle
meğe başladım. Voskayı, içimden, 
kalaylamağa başladım: 

- Ulan Vaska, diye düşündüm. 
Beni amma da uzun bir yolculuğa 
kandırdın! .. Vagonun içinde. aç. su 
suz geviş getireceğim, arpacı kum
rusu gibi düşüneceğime bir biraha 
nede oturup keyü çatsaydım, daha 

iyi olurdu ... 
Vagonun içi adamakıllı kalaba-

de onları taraftarlan gibi teşvik e- mekten başka çare kalmıyacaktır. 
decek kadar vazüesini unutmuştu. Yine Şimeling kazandığı takdirde 
Diğer bir maçta da sözünü dövüşün boks tarihi; ağır siklet dünya şampi
heyecanı arasında dinlemiyen iki yonluğunu bir kere daha kaybettiği 
boksörü birer yumruk aşkederek ye- h~lde tekrar elde etmiş yegane şam 
re sermişti. Bu itibarla Demseyi bir pıyon olarak onun ismini yazacak _ 
işi inceden inceye tahlil edebilen bir tır. Fakat isminin altına son senele
adamdan fazla dövüşe fevkalade mü- rin en kıymetsiz ağır sıkleti olduğu 
sait yaratılışlı ve oldukça basit kav- halde kaydını da anlıyanlar ili.ve e
rayışlı bir boksör olarak almalıyız. deceklerdir. Maamafih, ben böyle 

Yunanlılarla yapılacak maçların 
üçü de Taksim stadında olacaktır. 

İsviçreli hakemin maç esnasında 
vermiş olduğu kararların futbol ka
idelerine uymıyacak şekilde oldl\ğun 
dan ve bu kararların daima İtalya le 
hine tecelli ettiğinden bahisle beynel 
milel futbol federasyonuna Brezilya 
lılar tarafından yapılan şikayet bey
nelmilel federasyon tarafından tet -
kik edilerek reddedilmiştir. 

lıktı. Pencerenin yanıbaşında sa
kallı bir adam oturuyordu ... Onun 
yanında aksi suratlı bir kocakarı 
vardı ... Kocakan müthiş acuze bir 
şeydi... İkide bir dirseklerile beni 
itip duruyordu. Dudakları da hiç 
durmadan birşcyler mırıldanıyor
du. Kulak kabarttım, bana küfür 
ediyordu: 

- Domuzoğlu domuz, diyordu, 
oturacak başka yer bulamadı da 
geldi burnumun dibine sokuldu. 

Ben, Demseyi bu şekilde anladığım bir kayda lüzum kalmadan zencinin 
için sözlerinin tesiri altında kalmıya şampiyonluğunu muhafaza edeceği 
rak maçı kendime göre tahminliye- hakkındaki kana.atimi değiştirmiyo-
ceğim: rum. 

Güneıli Melih• Ameliyat 
Yaplldı 

Geçen hafta yapılan Beşiktaş -
Güneş şilt maçında sakatlanan Gü -
neşli Melihin ayağındaki arıza gün 
geçtikçe vahamet kesbettiğinden ken 
disine ameliyat yapılmak mecburi _ 
yeti hasıl olmuş ve bu kıymetli at
let ve futbolcüye Alman hastanesin
de ameliyat yapılmıştır. 

Bunun üzerine Brezilya takımının 
şefi çok sarih haklannı kabul etmi
yen beynelmilel futbol federasyonun 
dan Brezilyanın çekilmesini kendi 
federasyonuna teklif etmiştir. 

Halbuki kocakarı haksızdı. Ben 
onun hiç te bumu dibine sokulmu 
yordum. Hem ne diye ona sokula
caktım. Üstübaşı pis pis kokuyor

du. Ona: 
- Bana bak cadaloz dedim, ne 

söylenip duruyorsun?. Ben kendi 
arzumla seyahat etmiyorum. Beni 
Voska Boçkov kandırdı. Onun yü
zünden seyahate çıktım ... 

- Vatandaşlar, dedim, hiç ol
mazsa sıranın ortasına geçmekliği 
me müsaade ediniz!.. Kenarda ka 
lırsam yere yuvarlanmam ihtimali 
vardır. Ben Moskovaya gidiyorum. 

Yolcular: 
- Biz hepimiz Moskovaya gidi 

yoruz, dediler... Yerler numaralı 
olmadığı için kim neresini işgal et· 
tiyse orada kalır ... Sana ne diye or 
tada yer verelim?. 

Ne denir?. Sesimi kestim. Otur
dum. Bu suretle üç verst daha me
safe aldık ... Fakat, bu arada, ayağı 
mm uyuştuğunu hissettim. Ayağa 
kalktım ... Etrafıma bakındım. Gö
züme raflar ilişti. .. Raflar bombo~ 
tu ... Üzerinde, sadece, bir sepet var 
dı ... Hani, köpekoğlusu, bir insan 
gibi yangelip yatıyordu. 

Yine yolculara dönerek: 
- Vatandaşlar, dedim, bu reva

yi hak mı? .. İnsanlar böyle sıkışık 
otursunlar, ayakları uyuşsun da, eş 
yalar böyle rahat rahat seyahat et 
sinler!.. Herhalde insan eşyada1Pda 
ha rn~~~dir SeE t her kiminse o-

Yanımdakr 'fik~ 'Suratlı kocıtidan 
inliyerek ayağa kalktı. Elini sepe
te doğru uzatarak: 

- Allah belanızı versin, diye 
söylenmeye başladı, sizden ne gece 
ne de gündüz rahat var ... Haydi, 
Allahın belası, işte sepeti çektim; 
bu yüksek yere çık ta geceleyin 
yere yuvarlan ve boynunu kır!. 

Ben durur muyum?. Hemen bir 
maymun gibi üçüncü kata, rafla· 
ra tırmandım. Üç verst kadar da bu 
suretle bir mesafe aldım ... Bu ara
da adamakıllı uykum geldi. Ken
dimden geçmişim ... Birdenbire bir 
virajı dönerken tren sarsıntı yap
mış olacak ki, uyku arasında ken· 
dimi muallakta hissettim. Düşü· 
yordum. .. Rüya mı görüyordum, 
yoksa hakikaten düşüyor muy· 
dum? Hala farkında değildim. 

Bunu layikıyle anlamaya vakit 
bulmadan, kafamda, böğrümde, ar 
kamda şiddetli bir ağrı hissettitn· 
düşmüştüm ... 

Fakat breket versin tamamen ye 
re düşmemiştim ... Sukut esnasında 
ikinci sıraya tutunabilmiştim. Bu 
nun için de nisbeten az zararla kur 
tulmustum. Hem ikinci sıranın Ü· 

zerinde oturuyor, hem de yerinde 
olup olmadığını anlamak için başı
mı yokluyordum. Başım da yerin· 
de idi. .. Buna doğrusu pek sevin

dim. 
Benim düşmem üzerine vagond• 

müthiş bir gürültü koptu. Gürültii 
yü koparan yolculardı.. Bu patırdı 
arasınr!a eşyaları çalınmasın diye 
telaşa düşmüşlerdi... 

Bu gürültüye. ellerinde fenerler 
le. kondoktörler de koşup geldi. 
Şefleri: 

- Diişen kim?. dive sorclu. 
- Ben düştiim. dedim. Esya ra· 

Coe Luvizin her zenci gibi evham
lan, korkuları olduğunu herkes gibi 
ben de biliyorum. İlk dövüşünde da
yak yemiş olan bir siyahın bilhassa 
şampiyonluk kemerini ortaya koydu
ğu vakit ne kadar titriyeceğini de 
tahmin etmekteyim. Coe Luvizin bü
tün tav!'iyelere ve idmanlardaki gay
retlere rağmen sağ yumruklardan 
kendini tamamile koruyabilecek bir 
dövüş tarzına henüz alı$4n1adıiını da 

Futbol Federasyonuna 
Yeni Baıkan Seçildi 

Vazifesinin Istanbulda olması yü

zünden futbol federasyonu başkan -

lığından çekilen B. Sedat Rızanın 

yerine Türk Spor Kurumu tarafm • 
dan şimdiye kadar ikinci başkanlık 
vazifesini ifa eden Danyal Akbel ba~ 
kan olarak intihap edilmiştir. 

Bu yüzden kenqisi pazar günü ya
pılan atletizm müsabakalanna işti -
ra~ edememiştir. Kıymetli gence geç 
mış olsun deriz. 

Mıntaka Tebrik Edildi 
Milli küme şampiyonluğunu kaza 

nan Güneşin bir İstanbul klübü olma 
sı dolayısile Türk Spor Kurumu ta
rafından İstanbul mıntakası tebrik 
edilmi§tir. 

lne9öllülerin Bir 
Galibiyeti 

İnegöl (TAN> - "İdman yurdu,, 
gençleri, vukubulan davet üzerine Ye 
nişehire gitmişler ve "Gençler Birli 
ği,, takımile bir maç yapmışlardır. 
Muallim Salimin idare ettiği müsa
bakayı İnegöllüler sıfıra karşı dört 
aayı ile kazanmışlardır. 

Kadın benim bu sözlerime ehem 
miyet bile vermedi. Bu arada ya
vaş yavaş kaşam da oluyordu. Lo
komotifin bacasından, ateş böcek
leri gibi, kıvılcımlar saçılıyordu. 

Etrafta harikulade güzel bir man
zara vardı. Fakat, tabiate falan 
bakacak bir halde değildim. Bir 
yer bul~p kıvrılmayı ve biraz uy
ku kestırmeyi düşünüyordum. 

fından aşağı yuvarlandım .' .. MoS· 
kovaya gidiyordum... Şu voskll 
B'oçkov olacak hergele beni kan· 
dırdı. "Git şu Moskovayı gör!·.'' de 

di. 
Kondoktörlerden biri beni tselli 

etti: 
- Burası virajdır. dedi. Yolct.1· 

lar burada ekseriya raflardan aşağı 
düşrler ... 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 ıe• 
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HATA YDAN ALDIGIMIZ İLK MEKTUP VE İLK RESİMLER 

ı•evkalade mühim hadiıelere ve mü:r.akerelere ıahne olan gii:ıel Türk Antakyaıının umumi man:ıarcuı .. 

Orgeneral Asım Gündüzle Mülakat 
Türk Ask~ri Heyetinin Antakyada Oluşu 

Her An Coşkun Bir Heyecan r aratıyor 
Halayda · Türk· Askerlerinin de 

Vazife Alması Prensibi 
Esas itibarile Kabul Edilmiştir 
~ntaliya, 17 Haziran (Hususf surette gönderdiği· 

miz muhabirimizden) - Sular kararıyordu, Antakya· 
ya girdik. Otomobille Karıı yaka - Asi nehrinin Ce· 
nup kısmı - sırtlarını tırmandık, dakikalar cok uzun 
gelali! ' 

Nihavet s ,.lirin illi 9-vlari önündeviz - Osmanive 
maha llesi- ıoförüme soruyorum: 

- Antakyaya giriyoruz değil mi? 
Onun bana ilk cevabı makinesini frenlemek oldu ve 

bundan sonra cİili çözüldü: 
- Soldaki ıu evi görüyor musunuz? Burada Asım 

Gündüz var! Evvelki gün Ankaradan gelen Umum Er· 
kônı Harbiye ikinci Reisi .. 

- Evet, dedim, onu yarın burada ziyaret edeceğiz. 

Orgeneral Asım Ciindiiz, An tak ya 
sokaklarında her an karşılaştığı halk 

k ütlelerini ~elamlı~·or 

Yıllardanberi, Türk dünyasını iş
gal eden Hatay davasının en ateşli 
bir işgüderi oluşum, o anda bana sa
bır mefhumunu hatırlatmıyordu; o
tomobilden atladım; Orgeneralimiz 
Asım Gündüzün misafir olduğu evin 

m üzakereye gidiyorlar? rizm (Antakyanın en lüks oteli) da-

kapısına koştum. 
Orada Hatay Halk Partisi polisle

ri. vardı; sordum: 
- General, gündüzleri saat kaçta 

- Sabahları 8,30 da. Ve ilave et- ha konforlu amma!? 
t i: 

- Bir arkadaş verelim, 
size rehberlik etsin. 

* 

Şehirde 

19,30 da şehrin göbeğindeyim; reh 
berim olan Halk polisine sordum: 
· - En sakin otel neresi? 

- Yıldız oteli, dedi, maa~afih Tu 

. , 
./ . 

• 

Onun sırtını okşadım: 
- Ben konforlusunu değil, gürül

tiisüzünü arıyorum! 

Değişen bir otel 
Antakyaya varmadan şoförümden 

oldukça malümat nlmıştım. Bunun 
için misafirperver Türk Halk polisi
ne şehrin vaziyetine yabancı olmadı-

Orgeneral Asım liündüzün Antakyada verdiği ziyafetten bir intiba 

ğımı anlatmak istiyerek ilave ettim: 
- T urizm oteline şüphesiz gide

mem!? 
Bunu söylemeseydim belki daha 

iyi olacaktı. Bu sozüm rehberimi 
neşterledi: 

- Orasının .otellikten çıktığını de 
~·~·~~~'"'"'--======->---~~~"""""~.~~~ 
- Evet, dedim, orasının bir otel de 

ğil, Türk düşmanlarının yatağı ol -
duğunu duymuş öğrenmiş bulunuyo 
rum. 

* T iirk ar;keri heyeti Antakyada misafir olduğu Süreyya Halef 
bahçesinde Kenardaki nıuhnbirinıizdir. 

ailesinin 
Geee hayli ilerlemişti. Saat 1O,15. 
Odamı öğrendikten sonra rehbc

rimle otelin kapısına indik. Uç met I rı oıan buyuk komutanın ikametga- olsaydın göreceğin gözyaşı ve çiçek; 
re bir mesafede Asi nehri. Antakya- 1 hını kuşatmış; Antakya Türklüğü, duyacağın alkış ve sevinçti. Şu da
yı ikiye bolen pırıltılı kurşuni bir 1 onu, yine alkışlamak için bekliyor. kika bile hala devam etmekte olan 
kordela halinde önümiizde... Asım Gündüz o dakikada kısa 1 bu hudutsuz heyecan komşu yurt kö 

Payastan itibaren aktarmalıyan, bir sabah gezintisinden dönmüştü. şesindc sakin muazzam bir varlığın 
imtiyazlı hat üstündeki trenin kağ- Bin mü~külatla Orgeneralin ika - tezahürüdür. 
nı arabasından farksız vagonların- met ettiği evin kapısına yaklaştım: Antakya Türklüğü, Ant,akya genç 
da geçirdiğım sıkıntılı saatlerin yor Saat 8.30 olmuştu. liğinin alkışları yorulmadı. Ve bu al-
gunluğu, ve içinde yaşadığım kom- Orgcneralimizi. misafir oldukla - kış tufanı, orgeneralimizin, Türk -
şu yurt köşesinin güzel havasiyle do rı köşkun arka bahçesinde ziyaret Fransız askeri müzakerelerin ya -
luyum. ettim. pılmakta olduğu Antakya erkek li-

Rehberim beni biraz ötedeki, Gün Halkın ıevgi ve ıaygııı sesi binasına kadar uzadı. 
düz (Ampir) sinemasının terasına Asım Gündüzi.ın yanında yarım sa Antakyalılar, Kumandanı oraya ka 
götürdü. Yorgunluğum isticalime at kadar süren misafiretim esnasın- dar takip ettiler. 
mağlüptu; gazozlarımızı ayakta içe- da kumandan belki yirmi defa köş- Antakya lisesinde, Tüfkün halledil 
rek ayrıldık. kün ön bahçesine çıkmak mecburi - mek üzere olan tek davasının rü-

Şehrin umumi caddelerinde dola- yetinde kaldı. yet kertesinde olduğunu bilen Hatay 
şıyoruz. Her taraf kapı>lı, kahveler - Orgeneralimiz çok mütehassisli. Türklüğü, Antakya gençliği orgene
den gazinolardan başka açık bir yer Çok meşbudu. Bana şöyle diyordu: rali oraya getirdikten sonra mağrur, 
yok. Gecenin sükununu Tunuslu dev 1 - Evvelki gun burada bulunmuş LArknsı: Sayta ıo, sütun 6 da] 
riyelerin mahmuz gıcırtıları ihlal e
diyor. 

12,35 de otele dcinüyoruz. ve saat 
dörde kadar, Asi nehrine bakan o -
tel penceresinin önünde rehberimle 
konuşuyoruz. O bana, geçen beş sa
at içinde hep dert yandı, çöl ortasın
da susamış bir yolcuya matrasını u
zatan b ir sahavetkara bakar gibi bak 
tı; sevinç dolu bakışlarını bir an göz 
lerimden ayırmadı. 

* Antakyaya geldiğim gecenin erte
si sabahı, saat yedide çarşı koprusu
n ün başında olan yattığım otelin o -
dasına sokaktan dolan bir alkış tu
fanı üzerine uyandım: 

- General geçıyor! dediler. 
Sordum: 

- Hangi general? 
- Bizim general! Asım Gündüz. 

Başka kim alk ışlanır ki burada? 
Ziyaret programımın ön planında 

o geliyordu. 
Saat 8,20 de Orgeneralin ikameti

ne tahsis edilen, Bay Süreyya Hale
fin eviniTI önündevım. Fa.Kat bu evi!ı 
bahçe kapısına yaklaşmak çok güç. 
Sabahın bu erken saatinde hemen 
bütün Antakyalı kıymetli misafirle-

An tak ya sokaklarında Türk 1:rkıinı harbi_ye heyetini beklemek kin 
t oplanan kalabalıktan b ir manzara 



KOZANDA: 

Bir Genç Ana 
Uç Çocuk 
Doğurdu 

Kozan, (TAN) - İlçemizin Şevkiye 
mahallesinde oturan Hüseyin Sarıoğ 
lanın karısı Huriye bir batında üç 
çocuk doğurmuştur. Bu kadın üç ba
tında ikişer, bir batında da üç ki beş 
erkek, dört kız olmak üzere dokuz 
çocuk anası olmuştur. Belediyemiz, 
çocuk babasına imkan nisbetinde bir 
mikdar maddi yardımda bulunmu~ 
tur. 

Bir Genci Öldürdüler 
Kozan (TAN) - İki gün evvel Meh 

Kadirlinin Şıb Mehmetli köyünden 
on dört yaşlarında Duran oğlu Meh
met ayni köyden Veli adında bir cani 
tarafından av tüfeğiyle öldürülmüş
tür. Hüdise şöyle olmuştur: Mehmet; 
akşama yakın evine döneceği bir sı
rada Velinin tarlasında köylüsü olma 
m. dolayıslle ödünç şeklinde bir des
te kadar şifan biçmesi yüzünden a
sabiyete gelen v~u yanında bulunan 
av tüfeğiyle Mehmedi öldürmüştür. 
Katil ertesi gün tutularak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Çiftçiye Yardım Edild i 

TAN 

SIVASTA HALI ATELYESINDE~ 

Slvasta Sanatlerevi halı atclyesinde iyi halılar \'iİcude getiriliyor. Resim
de atelyede çalışan kızlar, direktör Rasim Çelikerle beraber görülüyor. 

SAFRANBÔLUDA : 

--· 
Orman 
Yangınları 
ve Köylüler 

GöRONDE: 

Çocuklar Bir 
Orta Mektep 
istiyorlar 

SIVASTA: 

ilk Bahar At 
Koşuları 
Yapıldı 
Sivas, (TAN) - İlkbahar at koşu

larının birincisi Kütüklük mevkiinde 
yapılmıştır. Muhtelü koşularda birin 
cilikleri Abdullah Atanın Yıldızı, 

Mardin valisi Fehmi Vuralın Derviş 
isimli atlarile Çallı Mehmedin ve Hü 
seyin Atlının hayvanları kazanmıştır. 

Eğitmen Kursuna Gidenler 
Sivas, (TAN) - Erzincan köy eğit

menleri kursuna buradan 32 mual
lim namzedi ve 3 muallim gönderil
miştir. Kurs eylül sonunda bitince 
bunlar da geri döneceklerdir. 

Hahcıhk ilerliyor 
Sivas, (TAN) - Umumi harpten 

evvel iki binden fazla tezgahiyle har 
lıcılıkta nam kazanmış olan şehrimiz 
de ve çevresinde bu eski Türk sana
tinin ihyasına çalışılmaktadır. Bu 
yolda en ilerile görülen müessese, Sa
natlerevi halıcılık atelyesidir. Atelye
de senede 300 - 400 metre murabbaı 
gayet güzel halı dokunmaktadır. Ka 
za, nahiye ve köylerimizde de küçük 
halılar ve kilim dokuyan bine yakın 
tezgah vardır. 

22 - 6 - 938 

{Hikayeden Mabaat) 

Raflarda Yolcu!uk 
(Ba§l 6 ncıda) 

Bu söz fena halde canımı sıktı. 
- Arkadaş, dedim, ne diye yol

cuların raflarda seyahat etmesine 
müsaade ediyorsunuz?. Yolcu bil 
meden raflara tırmansa bile : "Ar
kadaş, kendini sıkı tut, ltüşersin! .. " 
demek yok mu? .. Siz vazüenizi yap 
mıyorsunuz! .. 

Bu arada cadaloz kocakarı da fer 
yada başladı. Beni göstererek : 

- Bu serseri, dedi, düşerken pes
til sepetimi ezmiş .. 

Bu pis kokulu kocakarının lafı 

altında kalacak değildim: 
- Bana bak kocakan vatandaş, 

dedim, benim kafam senin pis se
petinden daha mühimdir. Senin se 
peti para ile satın almak kabildir. 

Fakat benim başımı satın alamaz· 
sın!. .. Çünkü benim başım parasız
dır. 

Herkes güldü .. Elbirliği olup bir 
takım bezlerle başımı sardılar .. Ta 
bii tren bu arada yoluna devam e· 
diyordu. 

Tren Moskovaya geldi.. İstasyo 
na çıktım ... Dört bardak su içtim. 
Gidecek hiç bir yerim olmadığı i· 
çin yine ayni trenle gerisin geriye 
döndüm. 

Başım müthiş ağrıyordu. Bu sı
rada şu itoğlu Voska Boçkov elime 
geçseydi, muhakkak kemiklerini kı 
rardım ... Neyse trenimiz Lenin· 
grada geldi ... İstasyona çıkar çık· 
maz yine iki bardak su içtim .. Sal
lanarak evimin yolunu tuttum. 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 2 
gurup tesisat ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1/8/1938 Pazartesi günü sa· 
at 15 den itibaren sıra ile Ankara İdare binasında kapalı zarfla satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklif· 
lerini ayni gün saat 14 de kadar her gurup için ayn 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,-

* * * 

l\lu\•akkat 
Teminat 

Lira 
3 .562,50 
6.750,-

Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mü· 

Kozan, (TAN)-Ziraat Bankası Ko 
un Ajans memuru Bay Mustafanın 
gayret ve himmetiyle bölgemiz çift 
çllerine 22 bin küsur lira yardımda 
bulunulmuştur. Bu yılki yardım ge
çen .senelere nazaran bir misli art
mıştır. Umumi mahsulatın bolluğu 

dolayısile çiftçilerimiz borçlarını gü 
nünde ödiyeceklerini kuvvetle um
duklarından sevinç içindedirler. 

Safranbolu, (TAN) - Helkeme, 
Büyükdüz, Duma, Uluyayla, Ayday, 
Çakmak gibi mühim ormanlan bulu 
nan ve 120 bin hektar genişliğindeki 
ormanlanndan bir senede 116 bin 
713 lira varidat temin eden kazn
mızda bu mühim servetin korunma 
sına dikkat edilmektedir. İlçebay i
le orman mühendisinden, orman ko 
ruma kıtası ve jandarma kumandan 
lanndan teşekkül eden bir komisyon, 
vukuu muhtemel orman yangınlarına 
karşı mühim kararlar vermiştir. 18 -
50 yaş arasında bulunan bütün köy
lüler, orman yangmlarını hemen sön 
dürmek için koşmak ve çalışmakla 

Ciürün, (TAN) - Sıvasa 140 kilo
metre mesafede bulunan kasabamız
da bir ortaokul ihtiyacı şiddetle his
sedilmektedir. Burada biri beş sınıflı, 
diğerleri üçer srn1flı olmak üzere üç 
ilkokul vardır. Kiiylerdekilerle bera
ber okuynn çocukların adefü 173 ü kız 
ve 618 i erkek olmak üzere 791 i 
bulmaktadır. İlkokulların beşinci sı
nıflarını bitirenler üç yılda 92 ye var 
mıştır. Gelecek yıl bunlara 60 çocuk 
daha katılacaktır. Mezunlardan pek 
azı başka yerlerde orta tahsillerine de 
vam etmek imkanını buldukları gibi 
yeni çıkanlnr da nyni akıbete uğraya 
caktır. İşte bu sebeple bir orta oku
la ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu ken
di kendilerine temin etmek istiyen 
Gürünlüler bir bina hazırladıktan gi 
bi ders levazımını ve diğer. mnsra(
ları da yapacaklnrını tanhhiil etmis.
lerdir. Knzamız kaymakamı Celal 
Değer, belediye reisi Fuat Orhanoğ
lu ve diğer münevverler, ortaokulda 
meccanen ders vereceklerini bildir
mişlerdir. 

Yeni El işi 
Sergisi Çok 
Beğenildi 

' sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

BURSADA: 

Bir Adam Anasını 

Boğazlamıya Kalktı 
Bursa, 20 (TAN muhabirinden)

Cin :Ahmet isminde biri ysrını kilo 
boyalı ispirto içtikten sonra evine gi 
dince, "başıma gelenler hep senden!" 
tekerlemesile başlıyan ağız kavgası 
neticesinde anasını yere yat1rmış ve 
bağ desteresini ihtiyar kadının gırtla 
ğına daynmıştır. 

Gürültüye koşan komşular, Cin Ah 
medin anakatill olmasına mani olmuş 
lıırd1r. Yara ehemmiyetsizdir. Cin Ah 
met yakalanmıştır. 

Mudanyada Define 
Aranıyor 

Bursa, 20 (TAN muhabirinden) -
Vasil ve mümin adında iki İskeçeli 
Mudanyanın Selviler civarında bir 
kuyudan define çıkaracaklarından 
bahsetmişler ve nahiye müdürile ka· 
rnkol kumandanmın nezı>.retinde a
rnştırmalara başlamışlardır. 

İskeçelilerin söylediklerine göre 
define, kuyu 15 metre kaz1ldıktan so~ 
ra meydana çıkacak demir bir kapı
nın arkasındadır. Araştırma devam 
etmektedir. 

ERZURUMDA: 

Bir Dağ Yürüyor 
Büyük Bir Köy 
Tehlikede 

mükellef tutulmuşlardır. 

KARADENiZ EREGLISINDE: 

ileklerin raç eki 
Karadeniz Ereğlisi, (TAN) - BeŞ, 

altı seneden beri buradan bilhassa is 
tanbula ve Ankaraya muhtelif şekil
de sepetler içinde yollamlan çilekle 

rlmizin, pazar mahallerine varıncaya 
kadar ezildiği görülmüştür. Ziraat Ve 
kfıletinin gönderdiği ambaliıj miite
hassısı bir Almanla vilayetimiz Zira-

at müdürü tetkikatta bulunmu~lar, 
bundan böyle çileklerin ikişer buçuk 
kiloluk ve ince tahtadan yapılmış ku 
tularla ihracını münasip bulmuşlar
dır. Keyfiyet bütün çilekçilere bildi
rilmiş ve kutular hazırlanarak dağıtıl 
maya başlanılmıştır. Müstahsili bazı 
muhtekir madrabazların elinden kur 
tarmak maksadile zirai bir koopera· 
tü teşkill için de Vekaletin yardım
da bulunması temenni edilmektedir. 

Koşu ve Güreşler 
Karadeniz Ereğlisi, (TAN) - Hal

kevi tarafından tertip edilen at koşu 
ları Meydanbaşı mevkiinde, güreşler 
de Beyçayırı denilen yerde ve biribl 
rlnl müteakıp yapılmıştır. Zongul -
daktan gelen seyirciler arasında bu
lunan tnlebe takımiyle Halkevimlz 
sporculan arasında da bir mnç yapıl
mış, misafirler 3 - ı mağlup olmuş

lardır. Gelen misafirler aksam ~stü 
motörlerle Zonguldağa ve Akçekoca
ya dönmüşlerdir. 

Erzurum (TAN) - Çat nahiyesi
ne bağlı, 75 evli ve 500 nüfuslu Ağa 
köyü büyük bir tehlike geçirmekte
dir. Beş, altı senedenberi yavaş ya
vaş kayıp ilerlemekte olan Şakşak da 
ğı heyelftnını arttırmı~tır. Bu yüzden 
biltün sular mecralarını değiştirmiş
ler, yeni yeni membalar ortaya çık
mıştır. Bunların bir kısmı köye rast
geldiğinden evlerin temellerinden çık 
maktadır. 

KOTAHYADA: 

Yali Değiıtl 
Kütahya, (TAN) - Tunçell vali 

muavinliğine tayin edllen valimiz Se 
dat Aziz Erim şerefine C. H. Parti
sinde bir veda çayı ver!lmiştir. Yeni 
valimiz Nazif Erginin şehrimize gel
mesi bekleniyor. 

ADAP AZARINDA : 

Meyvalardan istifade 
Ediliyor 

Böylece bir ortaokul açılmasına 

müsaade edilmesini rica eylemek ü
zere belediye reisinin riyaseti altında 
bulunan bir heyet Ankaraya gitmiş
tir. 

~------'O-------

İZl\ıriRDE: 

Kadın Korkudan 
Bayılmış Baygın 
Bir Halde Yatıyor 

İzmir, (TAN) - Karaağaç köyünde 

knyinbiraderi Yahyayı ağır surette ya 

ralıyan Şakir oğlu Mustafanın karısı 

Şükriyeyi de öldürdüğü zannedilmiş

se de kadının korkarak uzun miiddet 

baygın kaldığı anlnşılm1ştır. Kadın, 

hfıla ifade veremiyecek bir haldedir. 

Kaçan Mustafa yakalanmıştır. yaptı

ğı kanlı işler hakkında birşey söyle

memek ted.ir. 

Araba Devrildi 
5 Genç Kadın 
Yaralandı 
İzmir, (T~N) - Kemalpaşa yolun

Sivas, (TAN) - İlkmekteplerde el 
işi sergileri açılmıştır. Bunların için
de çok güzel tertip edilmiş olanları 
vardır. Küçük talebenin elişlerinde 
maharet kazandıklan görülmektedir. 

Eski Bir Mezar Bulundu 
Sivas, (TAN) - Gürün'de, mezar

lık civannda işletilen taşocağında 390 
yıl evveline nit bir mezartaşı bulun
muştur. Üzerinde, yanlış bfr imla ve 
pek iptidai vasıtalarla yazılmış oldu
ğu görülen "ltı ilahe illallah Muham
met Resulullah - Hoca Ali Faki" ke
lim~eri ve 967 tarihi vardır. 

Köylere Su Verileceli 
Sivas, (TAN) - Hafiğe bağlı Celal 

1i nahiyesinin köylerinde iyi çalışma 
lara başlanmıştır. 29 köyii biribirine 
ve nahiye merkezine bağlayacak yol 
ve telefonların ikmaline çalışılıyor. 

Mevcut mektep binaları tamir edil
mektedir. Köylerin su ihtiyacını te
min için de faaliyete başlanmak üze
redir. 

Yollar Tamir Ediliyor 
Sivas, (TAN) - Erzincan - Sivas, 

Kayseri - Sivas, Tokat - Sivas şosele
rindeki arızaların tamiri müteahhi
de ihale olunmuştur. Sivas - Erzincan 
yolu üzerinde 28 menfez de yapıla
caktır. * Sivas (TAN) - Divrik müddei
umumisi İlhan Ünsal şehrimiz müd
deiumumi muavinliğine tayin edil
miştir. * Sivas (TAN) - Gi.irün köylüsii 
nün kuraklıktan korktuğu ve sabır
sızlıkla yağmur beklediği bildirilmek 
tedir. * Sivas (TAN) - Ziraat idaresi
nin Karaağaç mcvkiindeki nümune 
fidanlığında bir Arıhane vücude ge
tirilmesi işi tamamlanmıştır. * Sivas, (TAN) - Zarada sıhhi iç 
me suyu tesisatına başlanılmıştır. Bu 
suretle Zarahlnr yakında bliyük bir 
sıkıntıdan kurtulacaklardır. 
a: 
hasebile Romanya hükumeti bu sene 
ki fuarımıza iştirak edemiyecektir. 

Dükkanların Kapanma 
Saati 

Hadise yerine bir fen memuru git
miş ve bu köyün tehlikede olduğunu 
tesbit etmiştir. Köyün, iki kilomet
re uzaktaki bir yere nakli düşünülü
yorsa da bu ancak hükumetin yar
dımiyle kabil olabilecektir. 
* Erzurum, (TAN) - Ak§am Kız 

Sanat mektebinde ikinci ders yılı so 
nu münasebetile bir sergi açılmıştır. 
Sekiz yüzden fazla eserin teşhir edil
diği bu sergi pek ziyade beğenilmiş
tir. 

Adapazan, (TAN) - Pazar gün
leri tenezzüh trenile gelen İstanbul
luların Çark mesiresine gittikleri gi
bi, Serdivan köyüne, Erenler mahal
lesine kadar uzandıkları ve oralann 
dn gi.izel manzarasından, lezzetli 
meyvel~dcn istifade ettikleri görül 
mektedır. 

da kanlı bir araba kazası olmuştur. 

Samsunlu Ahmet Taşgenin idare et

tiği dört tekerlekli ve tek beygirli 

yük arabası, !zmire gelmek ilzere U

lucak köyünden hareket ettikten son 
ra, Beyknhve ve civarında devrilmiş 
tir.Arabacının kafası yarılmış, kolu kı 
rılmıştır. Yolculardan Zeynep adını 
taşıyan bir kadın ile Hanife ve Ha
lide muhtelif yerlerinden yaralanmış 
lardır. Hanifenin yarası ağırdır. Hep
si hastahaneye kaldırılmışlardır. 

* İzmir, (TAN) - 1 Temmuz cu
ma günü Karşıyakada Denizciler bay 
ramı ve muhteli[ müsabaknlar yapıla 
caktır. Bur.un için zengin bir program 
hazırlanmıştır. * İzmir, (TAN) - Bütçe zarureti 

İzmir, (TAN) - Manifaturacı, tu
hafiyeci ve kunduracılar, müesscsele 
rini muayyen saatte açıp kapamaları 
nın temini hususunda Dahiliye Veka 
letine müracaat etmişlerdir. Arasta
daki kavaflar, kendi aralarında ver
dikleri karara uyarak, akşamlan saat 
7 de dükkanlrını k apamaya başlamış
lardır. Fakat içlerinden bazılarının sa 
at sekizde ~ükkanlarını tekrar açtık
ları görüldüğünden bu karar bozul
muştur. Perakende satan manifatu
racılar da dükkanlarını saat yedide 
kapamaya ba.slamışlnrdır. 

Al Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olm&k; 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 

servisde çalışmağa mani bir anza ve hastalığı olmamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi li· 

sanlardan birind- vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Müsabakıı imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü saat 14 de Hay· 

darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon 1z· 
mir ve Erzurum i§letme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son mür-.ıcaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır. 
5 - TallpJer 1şletme1ere VQ Jsta~yonlııra i3tida ıle uıüracacı.t odoco1'· 

lerdir. 
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla mal\.ımat almak isfr 

yenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 

*** Metre mikabının muhammen bedeli 70 lira olan °4.00 X 0.24 - 0.30 ,C 
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 sıı· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 525 liralık muvakkat teminat ile kanunu~ 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay:Ilı 
gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Cüm uriyet Halk Partisi Kocaeli 

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

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

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

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

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

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

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

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince ihzar edecekleri telt
1 

mektuplarını eksiltme günü olan 1 Temmuz cuma günü saat on beşe ıc:; 
dar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (351 

lstanbul Emniye t Sandığı Direktörlüğünden: 
938-765. Borçlu Bnyan Znfirayn ilan yoloyln tebliğ. 1' 

Gösterilen ikametgfıh: Tophanede Cihangir mahallesinde Sornurıc 
ıı· 

sokak eski 22, yeni 24 No. 1ı apartman. Bayan Zafira 11478 hesap nu:'11,,2 
rasile Tophnnede Cihangir mahallesinde Somuncular sokağında eski .. ·po· 
yeni 24 numaralı bir apartmanın 40-100 hissesini birinci derecede 1 . 

0 
tek göstererek 13-7-931 tarihinde snndığımızdan aldığınız 4200 liJ. 
borcu 12-4-938 tarihine kadar ödemediğinizden faiz. kumisyon ve rnas;2 
rifile beraber borcunuz 9658 liL'a 20 kuruşa varmıştır Bu sebeple 32 it 
numaralı kanun mucibince hakkınızda sandıkça icra takibine başlarıarııfl· 
yukarda yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş ise de ikarnet~. 
hınızı terkctmeniz ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi hasebile ııı 
barname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yotuY "/ 

tebligat icrası icap etmiştir. İşbu ilan tarihinden itbiaren bir buçuıc 11
1• 

içinde sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bir itir~~!' 
nız varsa bildirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usulü dairesinde Jl' 

.. e sD 
durmadığınız takdirde ipotekli gayri menkul mezkur kanuna gor ·n-
dıkça satılacaktır. Bt' cihetler borçlu Bayan Zafiranca bilinmek ve 

1 

barname tebliği makı·mına kaim olmak üzere ilim olunur. (3788) 
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İC PİYASALAR: 

Murat Ef e~di, lngiliz 
Veliahdile Dost Olmuştu 

Ziraat Bankası buğdaylarından '75 
. bin kiloluk bir parti yumuşak kilo
• su 5,28 kuruştan İlgın malı yüz b~ 

Onuncu ve sonuncu yerli mallar bin kiloluk Kıulca buğday 5,28 den 
• lı ve doksan bin kiloluk sert buğday 

. 

Kükürt Tütsüsü 
Cevizleri Çabuk 
Çürütüyor 
Harice sattığımız mahsuller ara -

sergisi için usulen vilayetten a nma . 5,20 kuruştan satılmıştır. Tüccar ma 
sı lazım gelen müsaadenin muamele- ıı 32 bin kiloluk sertler 5,30-5,33 ve • 
si bitirilmiştir. Sergi hazırlıklan da otuz bin kilo yumusak 5,30 kuruştan 

. sında ehemmiyetli bir mevki tutan 
cevizlerimiz bazı kuru yemişçiler ta
rafından kükürtle tütsülenmek sure-

başlamıştır. Bu sene müracaat eden- .~ verilmiştir. 

ler, geçen senelerden fazladır. Devlet ~ 
sanayi programını takip eden bütün 

tile parlatılmaktadır. Kükürt tütsü
: sünün muayyen bir derecede yapıl

ması, ceviz kabuklarını beyazlatıp 

parlatmaktan ve mahsulü alıcılara 
hoş ve cazip göstermektedir. Fakat, 
fazlası, cevizlerin lezzetini bozduğu 
gibi az zamanda çürümelerine de se-

' müesseseleri, mensucat fabrikaları, , 

* İskele teslimi çuvallı olarak 27 bin , 
kilo nrpa 4,25 - 4,27 kunıs arasında, .

1 Kars çavdarlanndan on beş bin ki
loluk bir parti kilosu 5,06 kuru§tan Murat Efendi, Kraliçenin bu n<! 

~et ve lutufkarlığına teşekkür et 
ltı.ekle beraber, yeni ve daha feci 
hadiselere meydan vermemek için 
hu teklifi nazikane bir şekilde :-ed . 
detrniş ve meselenin derhal örtbas 
edilınesini rica eylemişti. .-

B u hadise, İngiltere Veliah-
di ile Osmanlı Veliahdinin 

arasında bir dostluk husule ge -
lirrnişti. Çok açık kalpli ve saf dü
liinceli bir zat olan Prens Edvard; 
a gün söz arasında: 

- Valdcm, sizi çok takdir edi -
)or. Fakat, kendisine takdim edil
diğiniz zaman elini öpmediğiniz -
den dolayı çok müteessir olduğu -
lıu söylüyor. Demişti. 

Murat Efendi, fena halde ~aşır -
ltııştı. Bir Kraliçeye takdim edil -
d·~· lt;ı zaman, ne suretle hareket edil 
~esi lazımgeleceğini bilmiyor de
lıldi. Fakat; (Ali Osman) arasında, 
al'lcak kendi büyüklerinden ve biz
~t ders aldıkları hocalardan ma
lda, her kim olursa olsun, hiç kim
~nin elini öpmek adet değildi. Ba 
b~sus, Sultan Aziz gibi hudutsuz 
ır gurur ve azamet taslıyan bir a
damın önünde yapılacak olan bu ha 
tt!ket, af !olunmaz bir cinayet te -
~ki edilirdi. İşte bunun içindir ki, 
d Urat Efendi Kraliçeye takdim e-
ildiği zaman, sadece reverans yap 
~la iktüa etmişti. 
t t!urat Efendi, tabüdir ki. İngil -
~~e veliahdine bunlan söyliyeme-
·~· C-..l"""'c' 

h - Haşmetpenah Hazretleri, af 
lı~rsunlar. Kendilerine o suretle 

~atımı arzetmeyi büyük bir ı;e 
~ ~ 

et telakki ederdim. Fakat, belki 

'4~ buyurmazlar, diye çekindim. 

bemekle iktifa etmişti. 
~akat, hastalığına karşı göster .: 

digi alakadan dolayı teşekkürleri -
~ arzctmek için o gün akşama doğ 
l'ıı l<raliçenin huzuruna çıktığı za

~n, derhal Haşmetmaap Viktor -

)~ın önünde bir dizini yere ko • 

~~ elini öpmek suretile hürmet ve 
11'1'\ göstermişti. 

t İlu üzüm hadisesinden sonra, tn 
~ere sarayında Murat Efendiye 
~ Usi bir dikkat ve ihtimam gös
~·tilrnişti. Hatta geceleri, Veliah -
q~ kapısında nöbetçi bekletilmiş-

~ Qerek bu zehirlenme hadisesi 
~Rerek bunu takip eden tekayyüt 
~ §ısında, Sultan Aziz nasıl bir 
~iYet almıştı?. Bunu bilmiyoruz. 
>ı Cak bu hadiseyi - Çırağan sara
~ 'tıda iken - Sultan Murattan biz -
~t dinliyen ve bize not ettiren gö?: 
la hanımın rivayetine nazaran, 
~drnda derhal örtbas edilen bu 
~~ele, mahrem bir şekilde çarça
~tır İstanbul sarayına aksetmişti. 
~d at Efendinin valdesi Şevkefza 
~ın ... bunu duyar duymaz oka -
~) llluteessir olmuştu ki, ağlıya ağ 
~tı~ Yatağa serilmişti. Bu teessür 
~al'ısile boynunda büyücek bir şiş 
~~~le gelmişti. Bu şiş, vakit vakit 
t"l'ı~Y~p küçülerek hayatının son 
~tı erıne kadar devam etmişti. Ve 
tat.ı neQildiğine göre ölümüne karı
~ b~ebepler arasında az çok bu şiş 

r tesir husule getirmişti. 

~ lli beş gün kadar devam e
'ı-d den Avrupa seyahatinden 
\ı ~ Cdildiği zaman, Veliaht Mu
~~§ ~endi zayıflamış, adeta Ç'Ök
ltı, lr hale gelmişti. Buna sebep 

~::'>'abat esnasında kıskançlık yü 

'ı ;ıı arncasının yaptığı bed mua 
~bu~den mütevellit teessürle; İs 
~~ 'l'tı avdetten sonra yine bu yü-ı 
~ ~t· nruı kalacağ1 halleri düşiin-

l, '\re nihayet korktu~u bası. 

~ satılmıştır. 

reasürans ve diğer ticari müesseseler 
sergide yer tutmuşlardır. Bükreşte 

bulunan camdan adamın f stanbula ge 
tirilip sergide teşhir edilmesine Al
manya hükumeti tarafından müsaa- . 

de edilmiştir. Camdan adamın 1stan- • 

buldan sonra İzmir fuarına götürüle- İ 
bileceği sanayi birliğinden İzmir fuar J 
komitesine bildirilmiştir. Öalatasa

ray sergisi bu sene de Başvekil Celal 

Bayarın açacağı söyleniyor. 

Pikeden Yapılan Şapkalar 

* Sif Tekirdağ on bir bin kilo Kara
biga yulafı kilosu beş kuruştan, Ban 
dırınnnın sarı mısırlarından 18 bin 
kilo çu\•alla olarak !skclc teslimi 4,25 
kuruştan, Adapazar san mısırların -
dan yetmiş bin kilo çuvallı !op 4,05 
kuruştan satılmıştır. 

* 

t 

bebiyet veriyor. 
~· Bazı ihracatçılar, kükürt tütsüsü
nün nasıl kullanılabileceği hakkın • 
da bir formül tesbitini alakadarlar -
dan istiyeceklerdir. 

Fındık Sa+.ıları Gevıedi 
Son hafta içinde fiyatı yükselen 

fındıkların iki gündenberi piyasası 
Kusyemi 6,15 kuruştan, kaba nohut gevşemek istidadını göstermiştir. Iç 

!ar kilosu 7,20 kuruştan. beyaz pey- · tombul fındıklar geçen hafta en aşa
nirler 30,22 - 33,13 kuruştan, kaşer • 

Yunanistanda ikcden yazlık bir 

peynirleri kilosu elli kuruştan veril- S ğı elli kuruşa kadar satılmıştı. Gi .., 
miştir. : resun, Trabzon, Ordu merkezlerinde 

--••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • daha hararetli satışlar olmuşsa da 
dün piyasamıza getirilen beş bin ki-nevi şapka yapılmıştır. Bu şapkalar

dan üç tane nümune, Ticaret odasına 
gönderilmiştir. Yunanstanda taam- BORSALARDA : 

- Şundan emin olunuz ki, bu inkılabın başladığı gün, inkılapçılar 

amcanızın müstebidane saltanatına hitam verecekler, saltanat 
makamına sizi geçireceklerdir. 

müm eden bu nevi şapkalar için bir 
mümessil aranmaktadır. Yazlık şap
kaların fiyatları 25 - 45 drahmi ara
sındadır. Fakat gümrük resmi şapka 
ba~ına bir lira kadar tutmaktadır. 

Ecnebi Dövizlerin Vasati 
Fiyatı Tesbit Edildi 

lo kadar tombul iç fındıklnrın kilo
su kırk yedi buçuk kuruşa satılmış
tır. 

Hariçten Yeni Mal 
Talepleri 

na gelmişti. Sultan Aziz, daha va
purdan karaya çıkmadan: 

- Söyleyin ona. Doğruca Kur
bağalıdereye gitsin. Bir köşeye çe
kilsin. 

Diye, irade etmişti. 

Murat Efendi, daha acı muame
lelere maruz kalacağını düşünür
ken, bu kadadr ucuz kurtulduğuna 
sevinmişti. Ve derhal eskisi gibi, 
inziva köşesine çekilmişti. Ve bura
da, elli beş günlük seyahatinin ken 
disinde husule getirdiği tesirleri 
tahlile girişmişti. 

Çıkardığı netice, mühimdi... Av

rupa milletleri, müstebit hüküm
darları mağlup etmişler; "hükumet 

!erinin (mutlakiyet) usullerini, 

(meşrutiyet) e çevirmişlerdi. Hiç 

şüphesiz ki bu inkılap, burada da 

başlıyacak .. Ve günün birinde, am 
casının mağrur ve mütehakkim sal 

tanatı hitama erecekti. Nitekim, 

bu cereyan şimdi bile başgöstermiş 
ti. Avrupa seyahatinden iki sene 
kadar evvel, kendisine bu işlerden 
bahseden Namık Kemal Bey ile ar 
kadaşlan, İstanbulda (Genç Os
manlılar) namı altında bir cemiyet 
teşkil etmişler; bu inkılabı yapmak 
istemişler .. Fakat, bundan memnun 
olmıyan hükumetten gördükleri 

tazyik üzerine, çıkıp Parise gitmiş

lerdi. Ancak şu var ki; onlann çı

kıp gitmesile, bu mesele kapanmış 

değildi. İstanbuldaki münevverle

rin fikirlerine, (Meşrutiyet) tohum 

lan serpilmişti. Hiç şüphesiz ki bu 

tohumlar büyüyecek, feyizli neti

celer verecekti. Ve işte o zaman, 
memlekette bir inkılap zuhura ı:c 
lecekti. 

M ur~t Efendi. bu düşünceleri 
nı Dr. Kapılyona söylediği 

zaman bu zeki komiteci derhal ce
vap vermiş: 

- Çok tabii değil mi, fehamet
penah? Ya ben sizi niçin memle
ketin o büyük münevverlerile te
mas ettirdim?. Niçin, fikren onlar 
la birleşmenize gayret gösterdim ? 
Şundan emin olunuz ki; bu inkıla
bın başladığı gün, inkılapçılar am
canızın müstebidane saltanatına hi 
tam verecekler. Saltanat makamı
na, sizi geçirecekler. 

Demişti. 

Bunu, Murat Efendi de bilmiyor 
değildi. Fakat o gün gelinceye ka
dar, amcasının kendi hakkında re
va gördüğü hallere nasıl mukave
met edecekti?. Nitekim, Avrupa se 
yahatinde kıskançlık yüzünden baş 
lıyan amcasının huşuneti, İstanbu
la geldikten sonra büsbütün art
mış; kendisi adeta Kurbağalıdere 
köşküne hapsedilmişti. 

Murat Efendi, bunlan inceden 
inceye tahlil ettikten sonra, tekrar 
Doktor Kapilyon ile görüşerek şöy 

lece iki maddelik bir program tan
zim etmişti: 

1 - Beklediği gün gelinceye ka
dar, amcasının her haline sabır ve 
tahammül göstermek. 

2 - Gizliden gizliye, Meşrutiyet 
taraftarlarile münasebeti kuvvet -
lendirmek. 

Maliye Vekaleti Borsada kote olan 
ecnebi dövizlerin vasati fiyatlarını 

Oda Umumi Heyetinde tesbit etmiştir. Tesbit o)unan fiyat-

Dün Ticaret odası idare heyeti top lar önümüzdeki temmuzun birinci 
lanarak bugün içtimaı kararlaştırıl- gününden 30 uncu günü akşamına 

kadar muteber olacaktır. Vekalet, 
keyfiyeti alakadarlara tebliğ etmiş
tir. Bir Türk lirasının mukabili olan 

mış olan umumi meclise arzedilmek 
üzere hazırlanan işler görüşülmüştür 
Umumi Mecliste bütçe müzakeresin
den ba~ka, toplanmış diğer işler gö- dövizleri veriyoruz: 

Son hafta içinde dış memleketler.: 
den Türkofise sık sık müracaatlar 
yapılmaktadır. Amerika firmalan 
Türkiyeye mal ithal etmek, lskende
riyeden soğan, Osakadan buğday ta
lep edilmektedir. Beyruttan Türk 
tuzu Bariden amyant istenilmekte ~ 
dir. 

rüşülecektir. Fransız frangı 28,1025, Dolar Halde Yapdan Dünkü 
Murat Efendi bu programı tat 0.791190, Liret 15.388, İsviçre frangı Satıılar 

bika çalışırken, Sultan Aziz 3,4632, Florin 1,4291, Rayiçmark 1,97 
de - saray kadınlarının teşvikiyle - Buğdaylar iyi Fiyat Belga 4,6988, Dr~hmi 87,5632. Leva Bamya kilosu 27-30 kuruş. Dol· 
ne zamandanberi beslediği gizli bir Buluyor 63,8730, Çekoslovak kronu 22.7538, malık biber 20- 21 kuruş. Sivri bi-
fikrin tatbikına girişmişti. Pertev - Polatlıdan piyasamıza gelen yu- Peçeta 12,9486, Zloti 4,1986, Pengo ber 30-5o kururş. Sakız kabağı 6-1 
niyal Valde Sultan ile, Şehzade Yu k .. d 2 01 d l b g~ 3 9918 Le 106 2616 D' 36 6908 7 kuruş. Yer fasulyesi 10-12 kunış. J muşa :ve yuz e • çav ar ı u - ' , y ' • ınar , ' Ç:alı fasulyesi 10-:13 kuruş. Ay-
suf İzzettin Efendinin valdesi Dür- daylar dün yüksek fiyatlarla satıl-. Yen 2 736~2 fszg~!5,ronu~0891. -s-

~ ~ ,-u .J.o~•n /.oai>~-l 1.t .O ı.,.._,g ...Jl'ıp__An _ ......,,_...,. ...... , "6'"' v. • .,,~ Vffitt11e=,=ı0n=1=1~ı • uunkU mevruuatttm oı oq '~Brr s er n 6 urusıur. ır ruo1e 
M matesi 13-15 kuru§. Bakla 2.50-3 \ urat Efendiyi veliahtlikten iskat bin kiloluk bir parti kilosu 6,26 ku- 23.8325 kuruş olarak tesbit edilmiş-

kuruş. Araka 6-7 kuruş. Semizotu ederek yerine Yusuf İzzettin Efen ruştan ve otuz bin kiloluk ikinci bir tir. , 
diyi geçirmek için Sultan Azizi ha parti kilosu 6,34 kuruştan satılmış - _ l-l,5Q kuruş. Taze yaprak 6-8 ku 
rekete getirmişlerdi. tır. Makarnalık buğdaylar bu sene - ruş. Sarmısak 2.50-3 kuruş. 

(Devamı var) iyi fiyat bulmuştur. Hayvan Borsasında Enginar adedi 2-5 kuruş. Yeşil , 
salata 100 adedi 30-50 kuruş. Pat-

Güneş Banyosunun Müddeti 
Güne banvosuna hastalarını te 

davi için yat.ıran hekimler onun 
zamanını ve müddetini, tabii ken
dileri tayin ederler. Fakat - ham
dolsun - hasta olmadan yalnız mo
daya uyarak kararmak, :vahnt bir 
a:.o. zayif olup ta günesten kuvvet 
btılmak icin giineş altına yatanlar 
o vaziyette ne kadar kalmalı? 

Bir kere, güneş ban~·osunu de· 
rece derece genişletmek ve müd
detini derece derece arttırmak lii
zumunu, şüphesiz; hiliı·siniz. Kai
denin bazı yerlerini unuttunu1-"a 
diye hatırınıza getireyim: 

Birinci giin, has \'e gövd(' kapa
lı, yalnı7. kollarla ha<'nklnr açık on 
dakika. 

İkinci giin, yine ö:vle. 
C~iincii glin yalm7. ha kapalı, 

viicudiin başka yerleri hiitiin acık. 
PIRjda ve açıkta böyle yatmak 
mlimkiin olamı:raca~mdan. miim
kün olduğu kadar acık. Ondan do
Jayı deniz - ve güneş · han~·ola
rının yeni modası ayrı ayrı iki kii
<'iik kısım oluyor. Yine on dakika, 
iakat hu miiddet ic;-inde sırtınızı, 
yanlarınızı. karnınızı sırayla güne 
şc g(istererek, şh~te kebap gibi, dön 
mek snrtile. 

Dördüncü gün, yine ayni ter • 
tip ... 

Bec;ind gün, yine öyle, fakat 
on dakika ~·erine yirmi dakika. Al
tıncı gün hep öyle, ohu: clakika. 

Ondan sonra her giin he" daki
ka, on dakika arttırılarak, iki, iiç 
saate kadar çıkardır ... 

Fakat herkes için ve herı::iin icin 
kesin bir müddet gfü;termek kabil 
dej:!ildir. Bunun sebebi, bir kere, 
herkesin güneş banyosuna tahanı
mül derecesinin ayn olmasıdn·. hi 
si, günes banyosunun U7.ad1ğ'tn -
dan dolayı zararlı olmasının a18-
metlerini bitmektir. 

Güncs banyosu iyi tesir ettiği va 

kit, banyo esnasında viicndün sı
cnklığı bir derecenin onda birkaçı 
nisbetinde artar. Banyodan hir sa
at sonra dfü~meye haslar ve akşam 
normal dereceye gelir. Viicut sı
caklığının fazla, bir derece bile. art 
ması akşam normal dert'ceyr. düş
memesi banyonun fazla siirmüş ol
duğuna alamettir. 
Yine banyo müddetinin fazlalığın 

dan dolayı ba7.ılarına hafif başa~
rısı, bulantı. yürek çarpıntısı. iş
tahsızlık gelir. Bu alametlerden bi
ri meydana tıkınca giine~ han~·osu 
mı hirkn~ giin bırakmalı, ıoıonra yi
ne haslnmnlı, dere<'e d('re<'e arttır 
makla beraber ilkin ilk defasından 
daha kısa devam ettirmeli. 

Giineş ban:rosu icin kesin bir 
müddet söylenilemeıne"iinin ha~ -
ka sebepleri de giiniin a7 veya çok 
bulutlu olması, bir de güneşin te
sirile havanın az veya c;ok sıcak ol 
mac;ıdır. 

Plaj iizerinde güne banyosu '.\'a 
pıldığı giinlerde havanın mutlaka 
hiç hulutsuz olması şart dei?ildir. 
Ancak, o vakit ısıklHın tesiri, hiç 
bulutsuz günlerdekinden beş alh 
defa daha az olur. O halde banyo 
mHddeti hnvlire uzayabilir. Zat~n 
giin('s pt>k sidd('tli olmavm<'R, se:v 
redenlerin gözleri kamasmadan y·a 
tanlan daha iyi l?Öriirler. 

Banyonun miiddeti, tabii, hava
nın "iıcaklığına ve rutubetine göre 
de değisir. Az rutubetli ve az riiz
garh bir havada insan giincc; altın
da 30 - 40 derecede sıcaklığa ko
layca tahammül eder. Elli derece
ye kadar da, biraz güc olsa da, yi
ne dayanabilir. Elli deret'eyi ~edn 
ce banyo müddetini ha)·li kı alt
mak zaruri olur. Otuz derecenin al
tında da 25 dereceye kadar. pek 
alışkın olanlar için 20 dereceye ka 
dar tahammül kabildir. Yirmiden 

. aşağı derecede çıplak yatmaktan in 
san iişiir. 

Sahşla r • lıcan (baş) 6--7 kuruş. Patlıcan .or-: 
Dün hayvan borsasında satılan ka ta) 4-5 kuruş. Patlıcan (ufak) 2.50 

saplık hayvanlar 2103 beyaz kara - -3,50 kuruş. Hıyar 1-2 kuruş. 
man, 445 dağlıç. 57 kıvırcık. 2009 ku Havuç demeti 1.50-2 kuruş Pan-
zu, iki öküz, yedi inek, 22 manda, car 2-2.50 kuruş. Soğan 1.50-· 
beş malaktan ibarettir. Bu hayvan _ 1.75 kuruş. Maydanoz: 40 santim, 60 
lar kesilmek üzere mezbahaya gön- santim. Dereotu 40 santim, 60 san-
derilmiştir. tim. Nane 40 santim, 60 santim. 

- -- - - -r "\ 
BORSA 

21 - 6 - 1938 

ÇEKLER 

Açıhf 

6.23 

125.56 

3.495 

6.6075 
28.815 
69.5459 
50.64 
21.335 

1.14 
1.5375 
4.3675 
6.9225 

23.625 
24.92 

0.9345 
2.8625 

36.37 
32.1225 

Kapanı$ 

6.23 

125.56 

3.495 

6.6075 
28.815 
69.5459 
50.64 
21.:\35 

1.14 
1.5375 
4.3675 
6.9225 

23.625 
24.92 

0.9345 
2.8625 

36.37 
32.1225 

Londra 
New-York 
Par is 

Milftno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
So!yıı 

Prag 
Madrld 
Vnrşova 

Budnp~~e 

Biikrcş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 23.8525 23.6525 

PARALAR 

Aba 
Frank 
Dolar 
Liret 
Belclka Fr. 
Drahmi 

Tsv1cre Fr. 

Leva 
FloriD 
Krotı Cek 
Marlc 
Zlott 
Pengo 

Lc1 
Dtna.r 
Kron ine( 

'--= --

~ 
n e 
c:ı .s 
ı: 
c:ı 
C> 

usu 

Satıl 

Kiraz kilosu 12-28 kuruş. Can 
erik 8-14 kuruş. Kayısı 12-28 ku
ruş. Zerdali: 10-12 kuruş. Vişne 
15-25 kuruş. Dut 5-7 Armut ya
ban 7-11 kuruş. Çilek yrli 30-60 
kuruş. Çilk Erğli 7-20 kuruş. 
Karpuz (baş) 40-60 kuruş. Karpuz 
(orta) 25-30 kuruş. Karpuz (ufak) j 
15-20 kuruş. Limon cnebi 100 ad~ ı 
di 250-350 kuruş. · 

DIŞ TİCARET: 

Berline Gidecek 
Heyet Tüccar
larla Görüşecek 
Almanya ile yapılacak yeni ticaret 

ve tediye anlaşması için Berline gi
decek olan heyetimizin yarın, şehri
mize gelmesi beklenmektedir. Heyet 
şehrimizde ithalatçı ve ihracatçı tüc
carlarla görüşecektir. Bu görüşmeler 
için hazırlıklar başlamıştır. 
Tüccarlarımız Almanya ile bir se

nelik ticaret muamelelerinde maruz 
kaldıkları bazı zorluklar hakkında he 
y~te izahat vereceklerdir. 

Çekoslovakya ile 
Anlaşma 

Türkiye - Çekoslovakya ar3sın
da yapılan yeni ticaret anlaşmasının 
metni alakadar iktısadi mahafile 
gönderilmiştir. 7--4-938 tarihinde 
Ankarada imzalanan ve 1-5-938 
tarihinde meriyete giren ticaret ve 
tediye anlaşması iki memleket ara

sındaki tüccari münasebetlerı artı r
mağa elverişli, ithalAt ve ihracatı 
genişletecek maddeleri ihtiva etmek 
tedir. 
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Pendikte Bir 
Cinayet 

(Başı 1 incide) 

Hayat Ucuzluğu 
için Adımlar 

(Ba§t 1 incide) 

BiRiNCi SAYFADAN MABAAT 

Sabiha Gökçen Dün Geldi 

(•Af M A KAL: 1O1 N M A 8 AT) 

Milletler 
Orgeneral AsıJ1l 
Gündüzle 
Mülakat 

ve nişanlısını unutarak bu kızla se
vişmeye başlamıştır. Nikahın bir an 
evvel kıyılmasını istiyen Muammer, 
son günlerde nişanlısının kendisi.n -
den yüz çevirmesine başka bir kı -
zın sebep olduğunu öğrenince kim -
seye bir şey söylemeden evinden ka 
çarak Hayrinin evine gitmiş ve ni -
şanlısına: 

Gerek kapalı şişelerde gerek kadeh 
le içki satılan yerlerden alınacak se 
nelik bey'iye miktan yıllık karları
nın yüzde yarımı nisbetinde olmak 
üzere tahakkuk ettirilecektir. 

(Baf' 1 incide) 

Türlckuşu talebelt>ri, YeşL köy hav!l 
yollan istasyonuna gelmiş bulunu
yorlardı. 

dört gözle bekliy<'n karşılayıcılan:ı 
üssünde saat 17 25 te görünmü~ da 
ha evvel havalanan beş tayyarelik bö 
lük tarafından havada karşı!anmış

tır. 

Cemiyetinin 
iflası 

(Başı 7 ncide} 
mütebessim, mütehassis, iş güçler' 

· dağıldı. 

- Hayri, seni bu kadar sevdiğimi 
bildiğin halde son günlerde benden 
yüz çevirdin. Bunun da sebebini öğ
rendim. Evine, bir daha buradan çık 
mamak üzere geldim, o kızı unut . 
Eskisi gibi sevişelim güzel ve mesut 
bir yuva kuralım, demiştir. 

Fakat Hayır, Muammere hiç cevap 
vermeden evden çıkıp gitmiş. Akşam 
eve döndüğü zaman nişanlısını yine 
evde bulunca kendisine derh:ıl ha -
basının evine dönmesini söylemiştfr. 
Muammer, geldiği vakit söylediği 

sözleri tekrar etmiştir. Hayri kah gii 
zellikle kah ağır sözler söyliyerek 
Muammeri başından savmak iste -
mişse de Muammer bütün hakaret -
lere ve tehditlere rağmen aradan 
bir haf ta geçtiği halde babasının e
vine dönmemiştir. 

Evvelki gün saat 13 raddelerinde 
Dolayoba köyü sakinleri Hay -
rinin evinden üstüste dört si -
Iah atıldığını duymuşlar, ne ol -
duğunu anlamak ıçın kapı -
yı çalmışlar, kapı açılmayınca jan
darmaya haber vermişlerdir. Gelen 
jandarmalar kapıyı kırarak içeri gir
dikleri zaman vücudünün muhtelif 
yerlerinden aldığı üç kurşunla can -
sız olarak kanlar içinde yatmakta o
lan genç kızla onun yanında ağır su 
rette başından yaralı olarak inlemek 
te olan Hayriyi görmüşlerdir. 

İfade veremiyeeek bir halde bulu
nan Hayri, derhal bir otomobil ile 
Haydarpaşa Nümune hastanesine kal 
dırılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde Hay
rinin nişanlısını evinden kovmak is
tediği ve bu yüzden aralarında çıkan 
kavga esnasında çok asabi bir genç 
olan Hayrinin tabancasını çekerek 
Muammere 3 el ateş ettiği,Muammer 
kendisini kurtarmak için Hayrinin 
kollarını tutmak isterken çıkan dör
düncü kurşunun Hayrinin başına i
sabet ederek -yaralandığı anlaşılmış
tır. 

Hayri hastahaneye kaldırtldıktan 
3 saat sonra ifade veremeden ölmüş 
tür. 

Üsküdar müddeiumumiliği ve Kar
tal jandarma kumandanlığı tahkikata 
devam etmektedirler. 

Vapur, şimen<iüfer büfclerile yal 
ruz likör veya şarap satılan yerlerin 
ayrılmasına mahal kalmamış oldu -
ğundan bu yerlerden de yukarıda ta 
rif ~ilen şekilde bey'iye resmi alına 
caktır. Panayır ve pazar yerleri ile 
balo, konser, tenezzüh vapurları da 
bu tarüeye dahildir. 

Eğlence yerlerinin dühuliyeleri 

indiriliyor. 

Celal Bayar hükumeti memleket
te hayatı ucuzlatmak için çizdiği prog 
ramı tatbike devam etmektedir. Bu 
arada dinlenme, ve eğlenme ve yıkan 
manın da herkes için bir ihtiyaç ol
duğu dlişünülmüş ve bu kabi~ yerler 
ele halktan alınan girme parasının 
veya konsomasyon ücretinin pahalı 

olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla bütün bar, kafeşantan, 
müzik salonları, her nevi bahçeler, 
sinemalar ve plajlara her sınıf hal
kın her vakit rahatça girebilmeleri 
ni temin maksadile buralarda muh -
telif namlar altında müşterilerden a
lınan paraların en az beşte üç nisbe 
tinde ucuzlatılması kararlaştırılmış
tır. 

Yeni kararın tatbikinden sonra me 
seıa 50 kuruşluk bir sinema 20 kuru 
ş:ı indirilecek veya 50 kuruş konso
masyon alan bir bar, müsterisinden 
ancak ve en çok 20 kuruş alabilecek 
tir. 

Bu kararın tatbik edilebilmesi i
çin bir taraftan müessese sahipleri, 
diğer taraftan hükumet ve belediye 
fedakarlıklarda bulunacaktır. Bu a -
rada hükumet buralardan aldığı ka 

zanç vergilerini yüzde elli nisbetin 
de indirecek, belediye de her nevi 
belediye rcsimlerile Darülfıceze hisse 

sini büsbütün kaldıracaktır. Yalnız 

dü:?künler evinin çalışma tarzına ha 
lel gefmemesi için Maliye Vekaleti, 
Darülaceze resminin tutarını beledi 
yeye ödiyeccktir. 

Müessese sahipleri de içkileri ma
kul hadden fazlaya vermek suretile 
yaptıkları kazançtan vaz geçecekler 
ve fazla konsomasyon ve rağbetten 
kazanç temin edeceklerdir. Esasen 
nakil vasıtalarında yapılan ucuzluk 
ve et fiyatlarının tesbiti müessese -
Ierle esnafa zarar vermediği bilakis 
fazla rağbet ve istihlak yüzünden 
eskisinden ziyade kar temin edildiği 
görülmüştür. Binaenaleyh bu usu -

Türkiyenin rnn eğlence, dinlenme ve yıkanma 
yerlerine teşmili, hem bu kabil yer

A f yon Sivaseti ıerın sahiplerinin yüzünü güldiire -
cek hem de halkın istirahatini, ra -

(Ba~ı 1 incide) hat ve ucuz eğlenmesini temin ed~-
goruş !arklan olmakla beraber bir ccktir. 
çok meselelerde anlaşma imkanı bu- Evvelki gün kaymakamlar vilayet 
lunduğunu söyledikten sonra demiş- te vali vekili Hüdainin başkanhğın
tir ki: da mühim bir toplantı yapmışlar ve 

Saat 11.20 de Bükreşten alınan bir 
telsizde kıymetli tayyarecimizln İs
tanbula müteveccihen hareket ettiği 
bildirilmiştir. Saat 13 te, Sabiha Gök 
çeni karşılamak üzere Eskişehirden 
gelen beş tayyarclik bir böli.ik hava
lanmış, fakat Sabiha Cökçenin tay
yaresi görülmemiştir. Bundan biraı 
sonra saat 13.30 da Biikreşin şimali 
şarkisindeki Büzeo şehrinden verilen 
bir telsizle Sabiha Cökçcnin oraya 
indiği anlaşılmış ve müteakıhen ge
len ikinci telsizde de bu inişin sebe
bi, puslada görülen bir ar.za olduğu 
şeklinde izah edilmiştir. Sabiha Cök
çen haritasız ve yalnız pusla ile se
yahat ediyordu. 

Büzeo hava istasyonu tekrar Ye
şilköy ile ve telsizle temas ederek sa 
at 14 ve 15 teki hava rap'>rlarını is
temiş ve bu raporlar verilr.ıiştir. Ni
hayet saat 16 da Buzeo'dan tayyare
nin hareket ettiği haberi verilmiş ve 
bir Rumen askeri filosunun da ken
disine hududa kadar refakat ettiği 

bildirilmiştir. 

Kıymetli tayyarccimiz, kerıdisini 

Sabiha Öökçen evvela havada ik• 
tur yaptıktan sonra 17.30 da yere in· 
miştir. Kıymetli tayyarecı yukarda 
isimleri geçen zevat tarafından kar
şılanmış ve kendisine parti, vilayet, 
Türk hava kurumu ve sair tE"s~kkül· 
ler namına buket!er verilnıiştir. Ay
rıca Beşiktaş tayy:-re fabr!kas1 da 
kendisine bir kupa hediye etmiştir. 

Sabiha Ôökçen ı~endisi~i k{\rşılamı 
ya gelenlerin birer birer ellerini sı
karak teşekkür etmiştir. Tayyareci
miz, üzücü ve yorucu seyahatine. 
rağmen hiç te fazla yorgun göriinmü 
yordu. Bu arada kendisile görüşen 

bir muharririmize kısaca şunları söy 
lem iştir. 
"- Ba!kan seyahatim, çok iyi geç .. 

ti. Her tarafta çok iyi karşılandım. 
Bu cihetten çok rr.ı•mnunL'm. Seyahat 
umumiyetle muntazam geçmiştir. 

Yalnız, sabahleyin Bükreşten hare
ketimden sonra puslam bozuldu ve 
mecburen, bir hava istasyonu olan 
Büzeo'ya indim. Pusla tamir edildik
ten sonra geldim.,, 

Milletler Cemiyetine 
Nota Verdik 

(Bafı 1 incide) Başvekil Celal Bayar. İstanbu!dan bu 
Ankarada pek büyük ehem- gün avdet ettiğini ve grup azaların'.! 

miyet verilen bu fevkalade top Şefimiz Atatürkün selamlarını getir
lantıda, öğrendiğime göre Bat diğini bildirmesi üzerine alkış tufa

nHe karşılandı. Herkes Büyük Ön-
vekilimiz, lıtanbulda Savaro- arz""-dere şükran ve saygılarının "'-
na yatında Büyük Şef Atatür- dilmesini istiyordu. 
kün yüksek reisliği altında ya- Başvekil İstanbulda }-.ulunduğu c;ı
pılan Heyeti Vekile içtimam- rada dost ve müttefik Rumanya kra
aa Hatay meselesi etrafında lı Majeste İkinci Karolun İstanbulu 
cereyan eden müzakereler, Ha ziyaretinden ve kendisinın arkadacı 

Arasla birlikte karşılarrnya gittikle
tayda bulunan Genel Kurmay rinden Majeste kralın Atatürkle mii-
lkinci Reisi Orgeneral Asım lakatından bahsetti. Cru-:J, bu ziyaret 
Gündüz'ün B•tkanlığındaki as ve mi.ilakat haberini alk15larla karşı
keri heyetimizle Fran11z aske- Jadı. 
ri heyeti arasında cereyan et- Bundan sonra Başvekjl. hepimizin 
mekte olan müzakereler, i•in fikirlerinin her an me:jgııl olduğu me 

seleye gcçioyrum, diyert•k, Hatay işi 
umumi ıurettte gözden geçiril- nin geçen haftadanberi geçirdiği saf-
meıi hu fevkalade vaziyet hak hayı anlattı. Esaslı hatla:- itibarile te
kmda Ulu Önderin verdikleri mas ettiği harici işler hııkkında daha 

(Başı 1 incide) 
Tutulan yol, evvel.il Ankara itilafi

le, sonra Cenevre anlaşmasile tanı
nan haklarımızı sıfıra indirecek ve 
Türk çokluğunu köle haline koyacak 
bir gidiştir. 

Bize karşı yapılan taahhütlerin a
çık gayesi, bir Türk Hatayı kurmak
tı. Yakın Şa.·kta barış ve istikrar hü
küm sürmesinin biricik çaresi, bu 
taahhütlere mutlak manada saygı 

gösterilmesidir. 
Halbuki tatbikatta ne yapılıyor? 

Hatayda vücudü kabul edilen altı az
lık cemaati zorla bir blok haline so
kuluyor. Böylece suni bir ikilik ya
ratılıyor. 

Bu suni blokun eline verilen zaru
ri ve tabii bayrak, Türk düşmanlı
ğıdır. Böylece gOya ara bulmak 
ve insanlık idealile hareket etmek i
çin Hataya gönderilen Milletler Ce
miyeti mümessilleri, bir taraftan 
Türk düşmanlığını körüklüyorlar, di-
ğer taraftan en kötü şekilde bir ehli 
~.ılip ruhu yaratıyorlar. 

Bu gidişi birtakım kurnazca ma 
nevralarla bizden gizliyecek

lerini, bizi oyalıyacaklarını, oyuna 
getireceklerini zannediyorlar. Hariç
te de bize karşı propagandalar yapı
yorlar. Demokrasinin icaplarını ye
rine getirmek istediklerini, Türk ta
hakkümüne karşı altı azlık cemaatini 
himaye ettiklerini söylüyorlar. 

Milletler Cemiyeti, Hatay
daki rolü ile en fena bir imti
han geçirmiş, kati bir iflasa 
uğramıştır. Hadiselerin ber
raklığı karşısında bi7e gelen 
kanaat şudur ki, riyakar bir 
Milletler Cemiyetinin yoklu
ğu, varhğından faydalıdır. 

Maskesi Hatayda büsbü
tün dü5)en böyle bir cemiyet
te aza kalmakta hiç mana gö-
:remiyonız. 
Bu giinkü ıekilde bl.l:...J,1illetle.r. 

C miyeii hakiki manada bir cemi
yetin doğmasına en büyük engeldir. 
Genel sekreterlik teşkilatı ve bütün 
mekanizması asıl kendisinden bekle
nen idealleri tahakkuk ettirmiye mü
sait değildir. 

direktifler hakkında Parti Gru fazla tafsilat istenirse içtimada hazır } ngiltere Başvekili B. Chamber 
puna izahatta bulunınuftur. bulunan Hariciye Vekilı Dr. Arastan lain'in çok hakkı var: Millet-
Bu arada Celal Bayaı bütiin mem sorulabileceğini söyledi. ler Cemiyetinin kiikünden değişme-

lekcti bugün için en cok yakından a- Kamutayın her sene haziran so - si liızım -;0ldiğini açıktan açığa kabul 

l .k d d H t 1 · • h ı rıuna doğru mutadı olan tati~:ne işa- ve itiraf etmek IUzımdır. Bugünkü n a ar e en a ay mese csının a - . . . . 
. . . . d · t d' ret ederek bu hafta ıçınde Hatay ışı şekilde bir cemiyet barısa hizmet e-lının en kısa bır zaman n ın aç e ı- d B" "k M 

1
. k t• b 

. .. . hakkın a uvu . e<: ıse a ı eya- d k d . 1 b. h t 
leceğlni ve bunun bır gun meselesı b 

1 
b~ .

1 
k . ett olmaz ece yer e rıya ı ır ava yara -

.. ·~ natta u una ı ece vazıy e kt t 1 kt b kik olduğunu soyledıgi anlaşılmııktadır 1 
1 

. . k' C .. F ·an ma a ve or a ı a erra ı uyan-
A sa mese enın ın ışa ına gore. ı • A · ı kt d y · t 

Başvekilimizirl parti grubu azaları , ·1 d ut veyahut fes masına manı o ma a ır. anı yara -
.. .. · lAk sa ı e aramız a mevc - tığı tesir, gayesinin tamamile aksi· tarafından ~ek buyuk ~ır a a a ve 1 hi ihbar ed'lmiş fakat henüz meri nedir. 

heyecanla dınlenen bu ızahatı esna- ı b 1 ahedeleri meriyctten lral 
·· "k ö d A .. · u unan mu İnsanlığın ihtiyacı, Amerika, Al-sı·n· da bilhassa Buyu . n. er ta. tur 1 dırmak veya temdit etmek ve yapı· 

k b h d kl d k manya. İtalya ve Japonyanın da gir-un u ususta ver ı erı son ıre lacak harekete nöre vaziyetin istil -
f · · ·· · d f t> meyi kabul edebilecekleri yolda bir ti lcr heyetı umumıye uzerırı e ev- zam edeceği tedbirleri almak husu -

1 • B Milletler Birliği yolundadır. Bu bir-kalade tesir er icra etmış ve aşve- ~unda Kamutaydan salfıhiyet ve iti-
h k . k't k t lik bugün için mümkiin olmıyan ga-kilin iza atı va ıt va 1 co~ un e- mat isteyeceğini haber verdi. 

zahürat içinde alkışlarla kesılmiştir. yeleri tevehhüm etmiye kalkışma-
.. Hatayd.a mütecaviz ~areketler malı, zecri tedbirlc•r diye rüya arkaToplantı saat 18,30 a kadar sur-

Orgeneral Asım Gündüzün Ant• 
yada bulunuşu, Antakyada, şehri 
kuruluşundanbcri görülmiyen he)-t 
can ve tezahürlere vesile olmtılt 
devam ediyor. 

Müzakereler hararetle 
Müsbet safhalara giriyor. 
ların safahatına dair söylendiğine 

re, netice hakkında nikbın 
gerektir. 

H atayd a inzibat 

01111 

Hatay inzibati idaresinin Türk 
Fransız müşterek kuvvetleri tar• 
fından organize edilmesi meselesill 
teferrüatında, taraflar arasında 11e 
nüz bir anlaşma elde edilmiş def1 

se de fi.kir mutabakatı hasıl oldıJ 
ve Hatay statüsünde mukayyet 0 

lan bu hususun tatbiki muhakkS1' 
tır. 

On planda Hatay muvakkat b~ 
metinin icraatını teshil ve otorite. 
sarsılmaz bir hale koyacak olan 
esasın; hafta içinde meriyete girıı: 
si de şüphesiz bir intizar merhale>if 
dedir. 

Nihat Tangünef 
__ __,o 

Gayri mü hadili et 
(Ba§t 1 incide} 

Bağrı yanık gayrimübadillerd 
biri dün bir muharririmize şunlB 
anlatmıştır: 

"Hükümetimiz her meselede o ~ 
dar dürüst prensiplerle hareket e 
mektedir ki gayri mübadil işinde 
zun senelerdenberi felaketten fel 
te sürüklenen ve sonsuz bir ~ıcl: 
ti içinde seneler geçiren on bın b 
dar vatandaşı bu kadar mağdur 
mevkide bırakmıyacağına imaoıfll 
vardır. 

Yunanistanda kalan mallarırtl1~ 
hesabını g1irmeği hükumet üı~, 
almıştır. Bu hesapta az, çok rn° ~ 
bir takas mahiyeti bulunması bt, 
lcnir. Bire ~ nisbetinde YuI18~ 
lar lehine bir aykırılık arzedeJ1 pJ 

mal takası tasavvura sığının: b•~ ~ 
dir. Hesabın bu kadar aykırı go e 
mesine sebep, maliyenin eski sell 

lerde hazine nefi ananesine ktıP~ 
rak gayr.mübadillerin hakk1 olatl, 
takım malları ve iratları ayrJ t!V 

niflere tabi tutması ve kısmen il 
neye irat kaydetmesidir. 

Hazinenin yediemin vaz~yeti ~ 
önünde tutularak esaslı bır h 
yapılırsa istihkaklarımızın her }l~tl 
daha geniş karşılıkları olduğu g f 
lür. Oyle istihkaklar ki on bcŞ: bl 
mi, senedenberi Üzerlerinden }lıÇ 
irat ve faiz alınmamıştır. . 

1 
Hükumetin bonoları piyasa fı) 1 

f . . b' deıı tına tas ıye etmesıne ır şey !(} 
mez. Çünkü iş bir spekülasyon 
hiyeti almış ve gayrimübadiller 

zararı zihinlerine yatırmışlardıf·1,. 
kat tasf:ye bedelinin son zanı911 J 
daki piyasa fiyatına daha yakıtı 
ması beklenirdi. ı 

"- Bu insaniyetperverane işin i- kendi mıntakaları içinde bulunan 
yi neticeye varması için lazım gelen eğlence, dinlenme ve yıkanma yer -
hüsnü niyeti ve samimi arzuyu aza- leri hakkında alınacak tedbirleri, bu 
mi derecede Türkiyede bulacaksınız. yerlerde ucuzluğun tatbik tarzlarına 
Çünkü dünyanın en mühim afyon dair yeni ve mühim kararlar vermiş 
müstahsillerinden olan memleketim, lerdir. Bu arada ucuzluktan sonra 
yapmak istediğiniz tahdit işini ken- bu gibi yerlerde müesseselerin halk 
diliğinden çoktan yapmıştır. Bu hu- tan alacakları fiyatların belediyece 
susta Türkiyenin büyük fedakarlıkla tesbit edilmesi ve yapılacak tarifele 
rı hakkında bir fikir vermek için rin kaymakamlar tarafından daimi 
kısaca söyliyeyim ki, bir kaç yıl ev- bir mürakabe altında bulunclurul • 
vel Türkiyenin 62 vilayetinde afyon ması muvafık görülmüşti.ır. 

Antakya, 20 (A.A.) - Anadolu A· sından koşmamalı ancak milletlere mü~tUr. 
Buraya gelen haberlere göre Ha • jansının muhabiri bildiriyor: barış ve anlıışma namına devamlı tc-

d k • h t' · le Fransızlar Mevkuf bulunan Zekı Ar~:1zinin i· mas imkanları hazırlıyacnk, iddiasız. 

Gayrimübadil bonoları sal:li~ 
elinde ise lira başına on, başkıt .~ 
de ise beş kuruşa tasfıye edı 
prensibi de doğru görünmüY0~, 
bonolar hükumet tarafından t .1 
lü serbest olmak tizere ihraç ~~~ 
bir kıymetli kağıt olduğuna go 

1 
niyetle satın alanların en aşd 

ziraati yapılırken şimdi ancak 17 vi- Ayni zamanda bu kabil yerlerin 
layete indirilmiştir. bir trup veya şahsı angaje etmek yü 

Yılda v:-sati 500 iliı. 600 ton afyon zünden aralarında rekabete düşerek 
istihsal eden Türkiye bu suretle şim ı yapacakları fazla masrafı halkın sır
di yalnız 217 ton afyon istihsal edi- tından çıkarmalarına imkan hıra • 
yor. Sırf fenni ve tıbbi mamulat için kılmıyacak tedbirler de alınacaktır. 
ihraç ettiğımiz afyon miktarı 1934 Kaymakamlar, ucuzluğun tatbik 
yılı 200 bin küsur kilo iken hiikt'.ime 1 ve idame tarzları ile mıntakaları için 
tin aldığı mühim ve ciddi tedbirler de mevcut eğlence, dinlenme ve yı
ncticesinde bu yıl .SO bin kiloya dtiş 1 kanma yerlerinin sayı ve vaziyetle
müştiır. ri hakkında tetkikler yapacaklar, 

Türkiye afyon devlet inhisarları bunların sahiplerile bu mesele etrn
na bağlıdır, bu iş için Türkiye çok ı fında temas edecekler ve netice hak 
ciddi iktısadi. mali ve içtimai feda 1 kında birer rapor ~azırl.~yacaklardır. 
kürlıklar yapmaktadır. Türkiyenin •Bu raporlar kısa hır muddet sonra 
bu gayretleri bütün dünya için misal vilayette tekra: yapılacak umumi 
olacak muvaffak olmuş bir tecrübe toplantıda tetkık olunacaktır. 
mahiyetindedir. Eğer adalet ve müsa 
vat pren•lplerine riayet edilir ve ih 
zari komitede her vesile ile söyledi
ğim .gibi vazifeler ve fedakarlıklar 
bütün müstahsil ve müstehlik mem
leketler tarafından müsavi şekilde 
ve müştereken tatbik olunursa Türki 
ye icabında daha fazla fedakarlıkla 
n dahi katlanır.,, 

Bir Zel~ele Oldu 
Istanbul, 21 (A.A.) - Bu gece sa

at 1. 57, 20 saniye geçe, şiddetli 
hir zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üssünün lstanbuldan 3780 kilometre 
mesafede olduğu tahmin edilmekte
dir. 

tay a as erı eye ımız . b' . 
d t kt OlAn mu··za 1 ki kardeşi Necip Arsuzi ve FMip Ar- berrak, ınsanca ır muhıt olmalıdır. 

arasın a cereyan e me e · 1 c · · · · 
kereler normal bir safhadadır Bu a- suzi şiddetli tahrikat yapıyorlRr. Bu Mıllet er emıyetı, yarmkı ınsan-
rada görüşülen en bellibaşlı işler a- sabah harbiyede Alevi elebac:ıl:ırı ta 1 lığı hazırlamak için bir mektep vnzi-

rafından tahrik ve komisyor: az:ısı fesini görecekse böyle bir vazife Verrasında Hatayda sükun ve asayişin 
tcminile intihabatın 'tamamen ser - tarafından teşvik edilen Alevilı>r, yl s~y muahed~sini.n :rıu~yy.en şekilde 
best bir halde cereyanını temin icin ne kadın ve çocukları siper eder~k hır c~~ery~~~m~n aletı. dıye yarat
mevcut mukavele hükümlerine is - hükumet dairesine doğru yürüyüş mıya ozendıgı bır muhıtte başarıla
tinaden Türk - Fransız askerlerinin yapmışlar fakat askerin mü:JahalF-~ı maz. Bu maksat it:in herkesin aza ol-

.. b' d u··zerine dağılmışlardır. ı mak im.ka.nını g.örebil.eceği şekilde muştereken ve iribirlerine yar ırrı 
ederek çalışmaları meselesi vardır. Diğer taraftan Harbive yo!unu k.~ ycpyenı hır cemıyel lazımdır 
Ve bu da hemen bu bir iki giin içinde sen nümayişçiler ord~ bu!olarınJ Ahmet Emin YALMAN 
halledilmiş olacaktır. vn7.ifelerl başına gitmekte olan 'Türk o 

Bu ,ekilde bir anla,maya miimessillcrinln otomobıllerini taş - Ademi Mü da ha le 
varıldıktan sonra tanlı ordu- lamışlar ve yollarına devam etmelP.r. 
muzun bir parçası mahza 0 ne mani olmuşlardır. Yolu tutanlar 

mıntakada sulhün ve aıayi,in 
temini için Hatay toprakları

na ginnit olacaktır. Bu husus

ta icap eden bütün tedbirler 
ili lınmı,tır. 
Diğer taraftan ajans Parti grupu 

toplantısı hakkında şu telgrafı ver
miştir: 

Ankara, 21 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis grupu bugün s:ı
Rt 16 da Kamutay içtim:ı esalonund:ı 
Trabzon saylavı Hasan S&kanın riy:ı
sctinde toplandı. 

Celse açılır açılmaz kürsiye çıkan 

arasında bulunan Suriyeli neferler 
mümessillerin müracaatlarıı1t nnzıı
rı dikate almamışlar ve mümessiller 
de halkın bu heyecanı karşısında 
kendilerine geri dönmelerini tav -
siyeden başka bir şey yapamıya -
caklarını bildirmişlerdir. Esao:;en mnk 
sat ta bu idi çünkü gayri Türklerin 
hemen hepsi vazılmtş ve v,c;zılm?k 
sırası artık Türklere gelmişti. Komls 
yon gayri Türk cemaatlerin listeleri 
Türk listesini geçmişken kayıt!arı 

kapamak ve hatta bir vesile •h:lac; e
derek muameleyi tatil etmek s~vda
ınndadır. 

(Başı 1 incide) 

yon tutuyor. Sovyet murahhası her 
devletin kendi gönüllülerini naklet
mesi lehindedir 

Avam Kamaraaında 
Bugün Avam kamarasında İspanya 

meselesi yeniden mevzuubahis olmuş 
tur. 

Bunun ~erine La.it Corç söz ala
rak Başvekilin şiddetle aleyhinde bir 
beyanatta bulunmuştur Loit Corç 
şu sözleri söylemi~tir: 

"- Bugün ben Başvekil olsaydım. 
İngiliz gemilerini bombardıman ederı 
tayyarelerin uçup geldikleri kararga· 
hı bombardıman ederdim.,. 

·ıe yasa fiyatı esas tutulmak şartı st 
göre zarara uğratılmalarına 

yoktur. Bilhassa ki, alım sr.tı~ıc 
amelesi gören bonoların büyı.l ıi9' 
kısmı yine gayrimübadillerin e 
d~ ~ 

Geriye kalan istihkaklar hıtl<i( 
bu muamele doğrudur. lstihkfl ıı1 
bntalarımn tedavül kıymeti 01 \: 
ğı için bazı gayrlmübadiller Y~e 
hasına satmışlarchr. Bu cih~d 
doğru yol, mürabahacıların ° ıı 
bedeli faizle ve karile ödedikte

1 
ra geriye kalan miktarı asıl ist

11 
sahibine ödemektır. Veya ~deli 
miktar her ne ise satan gayrıJ11 

1 
ile bunu yok pahasına alan ~, 

·ıcı babacı arasında hiç olmazsa ı 
mektir. 

1 
Eldeki istihkak mazbatal•~ 

dört sene içinde itfa edilecel< ;/ 
larla yüzde on ödenmesi. et1 rııt 
gayrimübadillerin bile tasıı\f~ 

1 
medikleri bir darbedir. GaY1' fi 
diller, bu saniyede bu tasa""~11, 
şı tedbir düşünmek ve teşcb 1, zırlamakla meşgul bulunuyor 
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En hoş ve en gOzel dudak 
C OT Y' nin size takdim 

RUJDUR 

ruJu, 
ettiği 

MESHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi Paris COTY fabrikaıarıncıa imaı ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

BUıRUŞUKLUKLARIMDAN 

NASIL KURTULDUM ? 
ve 1 O yaş daha genç 

nasd göründüm ? 
Paris'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu §ayanı 

hayret tebeddülü na.ad temine muvaffak olduğunu anlatıyor: 

Bir gün kendime aynada ba
karken kendi kendime söylen
dim: "Azizem, sen artık ihti
yarlamağa başladın! .. " göz
lerim ve ağzımın etrafında kü
çük çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gördüm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
ait bir ilan okudum ve çok 
düsünmeksizin sırf merak sai
kasile tecrübeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gün ka
dar sonra arkadaşlarım. taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tcbrike başladılar. Ben de hay
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrübelerime devam 

ettim. Altı hafta nihayetinde 
bütün çizgi ve buruşukluklarım 
tamamen kayboldu. 

MUHlM: Her akşam yatmaz
dan evvel cild unsuru olan 
pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Terkibinde 

gençliğin tabii unsuru olan 
Biocel vardır. Gilndüz için de 
beyaz renkteki (Yağsız} Toka
lan kremini de kullanınız ve 

bu suretle cildi siyah benler
den ve gayri saf maddelerden 
kurtarır ve açık mesameleri 
sıklaştırır. Muvaffakıyetli seme

reler garantidir. Aksi takdir
de paranız iade edilir. 

lstanbul Jandnma Sahnalma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli llk teminatı 
metre 

14.000.000 Boz renk makara ipliği 

6.000.000 Beyaz ,, ., ,, 

Lira Ku. 

5180 00 
1920 00 

7100 00 

Lira Ku. 

388 50 
144 00 

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

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

2 - Her iki kalemin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi iki

sinin bir istekliye ihalesi de caizdir. 
3 - Şartname, evsaf ve şekil nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırhya -

cakları kapalı zarflarını eksiltme günü saat ona kadar adı geçen komis
J'ona vermeleri. (3630) 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Tahmin İlk 

bedeli Teminatı 

Miktarı ve cinsi L. K. L. K. 

30Q kilo soda, 200 kilo sabun 200 kilo parafin 152 00 11 30 
2300 metrP. silindirlenmiş kanaviçe 460 00 34 50 
23sooo adet çinko düğme 235 00 17 63 

1- Yı;.'carda ve üç kalemde gösterilen malzeme İstanbul Gedikpaşa
daki jandarma satın alma komisyonunca 28 haziran 938 salı günü saat 
10 dan 12 ye kadar ayn ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve evsaf her gün komisyonda görülebilir. 

3 - 2490 sayılı kanunun şartlarını haiz olan isteklilerin girecekleri 
llıalzemeye ait ilk teminat mektup veya makbuzlarile yazılı gün ve saat
t. komisyonda bulunmaları (3771) 

TAN 

~--------------, DABKOV I Ç 
ve Şki. 

VAPUR ACENTALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNF. l .tNE,, 

15.000 tonluk lükı 
POLONIA' 

Transatlantik vapuru ile 15 gün
de bir muntazam postalar: 
İSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
lSTANBUL-FİLiSTİN 

(PP.rşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye alır 

T{östenceve vakındıı ı?idecek va
purlar: 3, 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 

Filistin'e yakında gidecek vapur 
\ar: 23 Haziran, 5 ve 21 temmuz 
~aat 16 da 

Miistesna olarak 5 Temmıu-
da doğru Pireye hareket. 

"SCHULDT - ORİENT - LİNE,, 
Eşyayı ticarive nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTf 
(Hamburg. Bremen, Anvers, Yu
nanistan, Türkiye Bulgadstan, 
Roma,.wa) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWİG HOLSTEİN 

W Hazirana do~ru 
TROYBURG 9 Temmuza doğru 
DUBURG 22 Temmuza do~ru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentası 

·'ZETSKA PLOVİDBA A. D,, de 
T.{'otor 
Balkan Antantının ekono-

mik konferansında tesis 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lüks modern 

"LOVCEN,. 
vapuru ile İstanbul, Kfü:tence. 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-

maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Mi;c;toc::na fırsat. 
KÖSTENCE'ye ilk posta 11 

Temmuz saat 19 da. 
PİRE, KORFU, ADRİYATİK 
(Venedik ve Triyeste) ye ilk pos-
ta 16 Temmuz saat tam 15 de. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
'Yolcu salonu kars1sında) umu· 
'lli acenteliğe Telefon 44708 ve 
~ütün seyahat idarehanelerine 

.-.. eı.~onı.. 
• 

İstanbul Beşinci İcra memurluğun 
dan: Kalkavanoğlu Rızanın alacağın
dan ve Hatice Behirenin borcundan 
dolayı birinci derece ipotekli olan 
Bakı~köyünde Kartaltepede Mil -
Jet Bahçesi sokağında bila numaralı 
iki dönüm iki evlek 239 arşınlı tar
laya üç yeminli ehlivukuf tarafın -
dan (1217) bin iki yüz on yedi lira 
kıymet takdir edilmiş olduğundan 
25-7-938 tarihine müsadif sah gü 
nu saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci artırması icra edilecektir. Ar
tırma bedeli kıymeti muhammine -
nin % 75 şini bulduğu takdirde müş
terisi üzerine bırakılacaktır. Al~ 
takdirde en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on beş 
gün müddetle temdit edilerek 11-8 
-938 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü s~at 14 den 16 ya kadar keza da
iremizde yapılacak ikinci açık artır 
masında artırma bedeli kıymeti mu
h ammenenin ~ 75 ini bulmadığı tak 
dirde satış 2280 numaralı kanun ah
kamına tevfikan geri bırakılır. Sa -
tış peşindir. Artırmaya iştirak et -
mck isteyenlerin kıymeti muhamme
nenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazım 
dır. Hakları tapu sicilli ile sabit ol -
mıyan alacakltl::ır ile · diğer alacak -
lı1arm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddilarını Pvrakı müs 
bitelerile birlikte ilan tarihinden iti
baren nihayet yirmi {lÜn zarfında bir 
Jikte dairemize bildirmeleri lazım -
dır. Aksi takdirde hakları tanu si -
cilli ile sabit olmıyanlar satış bede -
linin pavlaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi -
ve ve nı:>llalive resminden mütevel
lit hı:>ledive rfü:umu ve vak,f icaresi 
bedeli müzııvededrn tenzil olnnnr. 
Yirmi senelik vakıf icaresi tavizi 
müşteriye aittir. Daha fazla malu -
mat alm::ık istevenler sartnamenin 
asıldığı 2~-6-9~8 tarihinden iti -
haren herkesin ıtfrrpbilme<=i icin n:\ -
irede acık hnlımrlnrulacak artırma 
sarnamMile 9~7 /483~ nnmar::ı1ı dnc:: · 
va:va müracı:ıatla mnkur dosyada 
mevcut VP"::ıHd görebilecekleri ilan 
olunur. (8527) 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

11 on bir kilo 903 dokuz yuz uç 
j?ram morfin ile 11 on bir kilo Ko
deinin 24-6-938 tarihine müsadif 
Cuma günkü saat 10 da Galata Döy
çe Oryant Bankasında açık arttırma 
suretiyle satılacağı ilan olunur. 

il 
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ISTANBUL GAYRIMOBADlllER KOMiSYONUNDAN : 
D. No: Semti ve Mahallesi 

3533 Üsküdar Gerede 

3754 Aksaray Katip 
Kasım 

3834 Çengelköy 

4427 Çengelköy 

8708 Burgazada 

8709 Burgazada 

7388 Büyükada Nizam 

7403 Meşrutiyet 

4766 Beyoğlu Yenişehir 

8430 Büyükdere 
8584 Kadıköy Hasan 

paşa 

Sokağı 

Uncular 

Yalı Cad. 

E: Manastır 
Y: Hiristos 
Manastırına 

giden yol 
Hiristos 

Nizan: 

!!::.Protes
tan kili
sesi 
Y~ · Çamlıbel 
E: Taşçılar 
Y: Akağalar 
Dere 
Saray ar
kası cad. 

• 

Eml.ô.k No: Cinsi !16 Hf.aıeri Hisıeye Göre 
Muhammen K. 

E: 43 Y: 49 

E: 112 
Y: 201 

E: 8-8 Mü. 
V..:-2 .,,. 1!.l 

E: 9 
No: taj: 17 

2-3 
No: taj: 10-

12 

Arsa 

Arsa 

Ah ap hane ve arsa 

Meyva ağaçlan ve do
laplı kuyusu olan bos
tanın 187/960 tam ve 
120 de 1 /2 sehıninin 
1/5 hissesile diğer bir 
hissesinin 1/8 hissesi
nin 1/5 hissesi. 
Ahşap iki hane 

1-2 Kagir oda 

E: 50 Arsanın 44/96 his. 
Ada: 165 

Parsel: 20 
E: 13 Arsa 

Ada: 139 
Parsel: 7 

E: 27 Arsa 
Y: 35 
E: 45 Arsa 

E: 49 Mü. Müfrez tarla 
Y: 2 

Harita: 1 

1000 Kapalı 
Zarf 

44 Açık 
Artırma 

!20 " 

370 .. 

1397 Kapalı 
Zarf 

140 Açık 
Artırma 

1000 Kapalı 
Zarf 

300 Açık 
Artırma 

430 ;; 

300 ;; 
550 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 1-7-938 tari
hine düşen cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Beşiktaş birinci sulh hukuk hakim 
liğindcn: Beş:ktaşta Tramvay cadde
sinde Tahsin kahvesi yanında 55 nu
maralı hanede oturan Mustafa ve ka
rısı Reşideye: 

Komisyoncu Bahattin tarafından 

a]eyhinize açılan (85) lira alacak 
davası üzerine namlarımza gönderi
len davetiyelere verilen meşruhattan 

ikametgıihınızın meçhuliyeti anla -
şılmasına mebni talep veçhile (20) 
gün müddetle ilanen tebliğat icrası 

na ka~ar verilmiş olduğundan mu

hakemenin talik kılındığı 14-7-938 
tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 9,30 mahkemeye gelmediğiniz 

ve yahut bir vekil göndermediğiniz 
takdirde gıyabınızda muhakemeye 
devam olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. _______________ , 
Köy Sandık Makbuzları 

İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elti çüt varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postapansı ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

İstanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolaylık 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka

dar yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube 

ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin

den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, Cumartesi 

günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür

atle yapacağımızı arzederiz. "3498,, 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
İstanbul gümrükleri için 16 lira aylıkla ve müsabaka imtihanı ile 

namzet memur alınacaktır. Müsabaka imtihanına girebilmek için ara

nan şartlar şunlardır: 

A - Memurin kanunun 4 üncü maddesindeki şartları haiz bulun

mak, B - Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş bulunmak, C - 30 yaşı
nı geçmiş olmamak, D - En az lise tahsilini ikmal etmiş bulunmak. Bu 

vasıflan haiz olan isteklilerin 25-6-938 gününe kadar müracaat etmeleri . 

ve sicil servisiİıden verilecek liste.mucibince belgelerini 9-7-938 akşa
mına kadar tamamen hazırlamış olmaları lazımdır. Belgelerini bu tari-

he kadar hazırlamamış olan istekliler imtihana giremiyeceklerdir. l\Tü
sabaka imtihanı 11-7-938 günü saat 14 de Başmüdürlükte yapılacaktır. 
'3601) 



ız TAN 22 - 6 - 938 

Alman Çelik_ Sanayiinin · Muazzam Muvaff akıyeti 

TRAS BI 1 K 1 
Günlerce ve liayret ve talidlrle l:ieklenen, raklplerlne ICorliu, Cletiıet saçan en ucuz olduğuna rağmen en paliah traı bıçaklarından Clalia mükemmel HAS 

TRAŞ bıçağını ısrarla arayınıL 1 O adedi A5 kuruıa Hasan deposu. Toptan~ılara tenzHat. Avrupada birinciliği diplomalarla Musaddak 

HASAN ve PASt.:ANMAZ HASAN Tras B ki Piyasada en yükseli mevkiini 
1 ç a arı muhafaza etmekte berdevamdır.. , 

BAHAR KADAR TARAVETLi; CONKO: I 

Kan ç.ıbanlan ve parmaklannm 
araamdaki kqmtılar için 

Dolama, meme iltihabı ve çat- v 
lakJrklar, flegmonlar, yanıklar, 

VIROZA kullanımz Kadınlar için 

P A T 1 Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
traf yaralan, ergenlikler, ve kol- kullnnın11 

kullanryör 

RADYOLIN 
Ditleri çürümekten korur Te 

rü.net gibi parlatır. 

RADYOLIN 
Dit etlerinde bulunan mikroplan 

tamamen izale eder. 

RADYOLIN 
Bütün ağza ııhhat, letafet ve 

cazibe Terir. 

tuk alh çıbanlan için 
En çabuli ve en emin bir 1UTelte 

AoMA.'l'İZM 
Lu~ .AGO 
il... • 

. -.iV.ATiK .,.. 

TEDAVİ EDER 

MEYVA TUZU 
En hoı ve taze meyvaların usarelerlnden istihsal_ 

edilmiı tabii bir meyva tuzudur. 

.Soğuk /ll9ınlıltlarını . eyi eder,_ 
---.. 

Emıalıiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lıtanbul 

iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

AD E.M 1 ,. 

Sal:>afi,- öğle ve ak"ıam lier yemekten sonra Türk Hava Kurumu 
Daima Radyolin Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

"{Posta kutusu 1255 Hormobin) Gab.ta, lıtanbul BUYUK PiYANGOSU 
Böbreklerden idrar torbasına kadal yollardaki h8'talıldann mikroplarını 1 

köktiıulea temblemek i~in (HELl\IOBLÖ) kullanınız. 

Pırlanta Küpe 
Yirmi üç bı,ıçı.ı.k kıratlık bir 

çift pırlanta tek ta~ küpe San
dal Bedesteninde teşhir edilmek 
tedir. 

23 Haziran Perşembe günü 
saat 14 de müzayede ile satıla-

----• caktır. ----•1 

.._.. 

1 3. cü Keşide: 11 Temmuz 938 dedir. 

__ Qüyük 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 kiıiyl zengin eClen tiu 

Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, es- KAYIP: Kasımpaşa seyrüsefer piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinizl 
ki ve yeni Belsoğuklutunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, ıuk sık idrar boz- idaresinden aldıgyım sandalcılık eh-

deneyiniı. 
~~~~mp~~h•~~~~~~~~~n•~s~~l~mi~~~~~~w~~$m~--~------~-------------
Vckaletimizin resmt ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede dan hükmü yoktur. Rizeli 306 do -
bulunm. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavilc.,tirir. ğumlu Mehmet Kemal. HAZIMSIZLIK 

Hayatm zevkindea ln~nı mahrum eder. 
KAYIP: Emirgan zükur nümune • 1 • 

------------------------------- mektebinden 1338 tarihinde aldığım Pertev Karbonat Komprıme erı 
şahadetnameyi kaybettim. Yenisini ı Çok temiz bl _Karbonattan ve toz karbooat almakt.akl mti31dillt gös 

Kremi 
Terkibindeki hususi mad

deyi hayatiye dolaymile cildi 
besler, taravetini arttınr. 

Yeni bir ten yarabr. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği

nin bir tılsımıdır. 

v 
Ruiu 

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

o 
Briyantini 
Baştaki kepekleri izale e

der. Saçları parlak tutar. Dö
kulmesine mani olur ve kı· 
vırcık yapar. Saç meraklıla.n 
ve gençlerin hayat arkada§l
dır. 

• 

VEN .. 
Pudrası 
Terkibi altm kremli 

24: sa.at havalandırılmı~ 
fevkalade ince ve hafü Ve
n üs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VE 
Limon Çiçeği 

KOLONYASI 

s 
Hususi bir tiptir. 90 dere

oedir. O kadar ki en büyük 

zevk ehlini ve mü~ülpesend 
olmakla tanınmış kimseleri 

bile hayran bırakmaktadır. 

VE 
·Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

de tabii bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENÜS 
KiRPiK 

Siirmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
si1e tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VE 
Ç 'A M 

KOLONYASI 

s 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

b6zuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının latif ve 
sıhhi kokulan VENUS çam 
.kolonyasında !J!evcuttur. 

alacağımdan hükmü yoktur. Cemal 

1 

öniillde tutularak yapılmıştır. 
Ozkurt. .._______ Her eczanede satrlU'. --------

' · 1 • 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mektehlerin umumi tatiline inti7.ar eden ~ayın halkımıza mahsus 
ı Temmuzdan Eyliıl gayesine kadar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart aboncmanlarının ikinci serisi bugünden 

itibaren satılığa ~ıkarılmı~tır. 
Bu kart abonemanları - Ü"kiidardan - 'Üski.idar dahil - Çubukluya,. Rumelihisarından - Rumetihisan da

hil - lstinyeye kadar % 40, Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilata tabidir. 

0 /o 40 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rumelihisarı ile Osküdardan Vanlköyüne kadar birinci mevki <1980) kuruı ye· 

rine (1188), ikinci mevki (1575) kuruı yerine (945) kuruıtan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruı yerine 

(1404) kuruı. ikinci mevki (1980) kuruı yerine (1188) kuruıtur. 

0 /o 50 tenzilah ha i kartlar1n 3 ayhk bedeli 
Yeniköy ve Paıabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar 

birinci mevki (3150) kuruı yerine (1575) kuruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine 
(1350) kuruıtur. • 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icap eden 
(234), ikinci mevkide (195) kuruı iıbu kartların yukarıda yaııh tenıilcith fiatla· 
rında dahildir. 

Bu kartları hamil olanlar ayrii günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi Pazarlan damın 
taka farkı aranmakıızm Boğum her iıkeleıine gidebileceklerdir. 

Kontrolü bhil için memurlar tarafından talep vukuunda kartlannm ibraz buyurulmaıı yol· 
cularrmızdan sureti mahsusa.da rica olunur . 


