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BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN 

' VATANDAŞ! 
Yurdunu, )'UVant Ttlrk Bayraiı İma11t Evi
nin anıldm lı:endinden dokumnut. reDli. 
metaneti kanuni evufı prantl bQraklarile 
ıriJlle ve onunla lttllıar et. 
Adres: İstanbul Dlvany~lu, Tarbe karpa 
135 Türk Ba:rratı tmalAt Evi Zekerl7& 
Puladcan. Tel: 23028 

FRANSA TURK ASkERLERININ HATAYA 
GiRMESiNE RAZI OLMUS 

llıtilô.fın Sadece Hataga Girecek Kuvvet
lerimizin Miktarında Olduğu Bildiriliyor 

Romanın Forumundan !Fransa Endişede 
Yirmi Ot~z ~ere ~aha I Milletler Cemiyetini Terk 
Kıymetlı Bır Hazıne Etmemizden Korkuyorlar 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
lıliotyaldar dii11ya111n en tutumlu lnsanlan diye tanın· 

mııtlr. Bir lskOfya üniversitesinin llzanı eserlerlnl ara• 
111ak 111aksadlle masraflara girmesi, lnsanci derhal fU 
diıinceyl veriyor: lu para mutlak~ yerine sarfedlllyor 
ve lıkoıyahlann kazdığı yerde elbette ze~gin tarih ha· 
zlnelerl vardır. 

' tıkoçya "O nivenitesi hesabına lstanbulda araştırmalar 
yapan zat, Bizanı tarihinin en tanınmış i limlerinden Pro
f elÖr Bakster 'dir. Geçen gün kendisile karşılaşınca tecessüs 
duygularım ayaklandı. Sordum: 

Antakya, 23 ( H•suıt ••reffe gönderdiğimiz ar· 
kadaıımızdan) - lam 111ahflllerln lıaa ettikleri 
ya11h1 haberlere rağme11 Türk ve Fran11z askeri he· 
yetlerl ara11nda burada cereya• eden n1hakerele· 
rln iyi bir ıekllde lnldıaf etmekte oldui•nu haber 
aldım. 

Sız:3n malumata göre Fransızlar esas itibariyle Türk as
kerlerinin Hatayda vazife a lmalanna razı olmuşlardır. İhti
laf noktası sadece Hatayda Fransızlarla birlikte asayişi te
min edecek olan Türk askerlerinin miktannda imiş. 

Türkler, bu kuYTetİn FranaWannld kadar olmumı iıtiyorlar. 
Franıızlar İM buna razı olmıyarak Türk kuv.etinin Türkiyeyi Ha.-

Mahut Milletler Cemiyeti komisyonu aaal.;n Antakyad• çalııtıklan oter. 
~, - Ortaya çıkardığınız e1erleri görebilir miyim? 

İskoçyalı alim, dileğimi büyük bir nezaketle karşıladı. 

den çıkarkarlarken. X lpretlisi muhabirimizdir 
tayda daha ziyade telden tem.il edecek ni.bette olmumı ileri r------------------------...---

H
aürüyorltamut- da k d::kkam= :l~·~--· .. ı. I Hamidiye Payasta Ertesi sabah erkenden buluşmak için sözleştik. Meşhur a

limin rehberliği altında eski Bizansa kısa bir seyahat ya
pacaktım .. a ay an o u mesı 

Tabii bir hadiseymiş Bahriyelilerimiz Kıbrısta Çok 
Ertesi sabah otomobilimiz Yereba itibarile, memleketimize ettiii büyük 

tan sarayı önüne gelince Profesör hizmetin takdir edildiğine de kaildir. 
haber verdi: Ne çare ki, kırtasiyecilik bildiğini o

- Bu saniyede BiD1ıa imparator- kuyor: Eskiyi araştırma müsaadesl
lannm uray Ahuma «in1ü.f bulunu- nin her sene yenilenmesi lAzım. mu-

Bugibı bu topraklar {\zerinde yük- saade verilmesi imkAnı yok. Kanun, Wanı11ca ı:o Tan. ın laımakalesi 1 Magosa, 23 f A.A.J - lugün Hamldiyede •ır , .. 
ılelen yapılar onun gözünde birden- hükumete böyle bir salahiyet bırak- Pariste _ ...... _ Lö Tan --4......: "İsk d San .... da / meg"'I verllmlıtır. Hamldlva •• alcfam ıaaf 6 da Pa· 
bire yok olmuftu. 16, 17 asır geride mıyacak kadar dar yapılmış. . • \UMU& • IG6'Ç~ en erun cagın " •• ,-
yapyordu. Halinden anlıyo~um- ki, Sonra araştırmalar, Evkafın bir dı- ~rl:._hasıyle P:-U dıkkat bU )'aD 11e1retmi§tir. Bunu hü- yaıa mufevecc1'•• ••radon ayrıl11111fır. 
bana anlattıklan, kendisi içın gozle varmda durmuş. Bunu yıkmak mü- 853 abyonız. 5 Mektep gemimizin bu kısa ziyareti lamak için adanın her ıarafından Ma· 
görülecek, elle tutulacak kadar ya- saadesi de elbette gelecek, fakat mu- "~nya ve M~rkezi A~pa hldl- 1 "6ltürel, iktısadt, hatta askeri burada fevkalade iyi intibalar bırak- gos'a gelmiş bulunuyorlardı. 
kındı. ayyen bir seyri takip etmesi lazım.. selerm~. arzettiiı tehlikelı manzara m erini korumak mecburi- mış ve adada çıkan her dilden gaze- Hamidiye nhtım ve civarındaki ka 

İşte sarayın bekçilerinin bulundu- Bir taraftan da araştırma ameli- nın t~sı; ~ltında bulunan Fransız u- Y bulunduğu bir saha vardır. teler bu ziyaretten uzun yazılarla hah lelerin üzerinde biriken bu kesif kala 
iu binanın önünden geçiyoruz. Sa- yatı viliyetin aygır deposuna gel- mu~ı .8 ih an,l Şarkta ~e~arf eden Mandamı~ .nihayet vermek için setmekte ve bilhassa gemi komutan balığın ıürekli alkşlan arasında lima 
ray, sonra bu sarayın yalnız impara- mi§, dayanmış. İşe devam için bir ta- şey erı ma etmemelidır. Fı:anaa- -bir• Yakıtsız olmakla ber~ber- heyeti ile sübay ve eratının vekar ve na girerek nhtıma yanaşmıştır. Gemi 
tora mahsus olan mukaddes kısmı ... kım :istimlaklere ihtiyaç var, Kırta- ~m . Şa~ta, !.alnız eskid~nben !er- m8fdana gelen Fransa - Sunye ve ciddiyetini sitayişle kaydetmektedir- komutanı Kurmay Yarbay Necatı Öı: 
Oradan uzun bir koridorla üç küçük · 'lik ·· 1 d" . eşmış o n nüfuzunu değıl, bugünle Fransa - Lübnan muahedeleri, bu- ler d . 
1t:n~-- g-iliyor. Biraz uzakta _da ııyecıt . şoy e ı~or. alakadar olan ve kati mahiyette bu- [Arkuı: Sayfa ıo, .Otun 2 de) • • • • enız tarafından resmi ziyaretler ya 
~~'Ç -~ - stımlak içm para sarfetmenlz Hamıt:lıyenın Kıbruta pıldıktan IDnra Hamidiyenin Subay 

-.ıato binalı var... icap edecek. y M h 1 p kar,.lanman ve talebeleri saat 17 de Magosa İngi-
p rofesörün kazdığı yerler, lÇ° sa- 1 skoçya üniversitesinin ilim onan u te iti era Magosa, 23 A.A. -Hamidiye mek- liz kulübünde bir çay ziyafetine ifti-

raydan kiliseye giden kori- namına göze aldığı cömertlik tep gemisi 20 Hazira~da Magosa lıma rak ettiler. Akf&Dl da Magosa kayma-
dora tesadüf ediyor. Yürekten kopan burada duruyor. tstanbulda yapılan il B b K ld nına gelmiştir. Ekseriyetini Kıbrıs kamı tarafından gemi erkanının ve 
bir umran ihtiyacile ara§tırma saha- iş ilme hizmet olmakla beraber Tür- e era ere a 1 Türkleri te§kil eden binlerce halk Türk konsolosunun hazır bulunduğu 
il temiz, ıüzel bir hale konulmuş, kiyeye de büyük bir yardım .. Ara§tır- mktep gemisinin bu ziyaretini kutlu tArkuc Sa3fa ıe, .otun 4 de) 

tlçekler yetiftirilmif, çamur ve toz ma masrafı arasında istimlıik bedeli 
Olmasın diye yollar açılmıı. Her ta- adı altında para sarfadilmesi İskoçya 
rafta ancak itine sahip bir adamın üniversitesinin bir türlü aklına sıj
kurabiltıeeli müsbet ve derli toplu ıruyor. 

hava var. Profesör Bakster, bana bu işin ge-
1,ıe fimdi Bizans imparatorlannın niş mana ve şümulünü anlattı. De

'-raydan kiliseye gitmek için basıp di ki: 
leçtiji yerlerde dolapyoruz. Her t a- - Romadaki Forum ve Koliseum 
l'af kıymetli mozayıklarla işlenmiş. alimlerin ve turistlerin umumi bir 
'l'arDı bakımından birer hazine olan 
bu sanat eserlerinin üzerine insan ziyaret yeridir. Buralan İtalya için 
baamıya kıyamıyor. devamlı bir gelir ve döviz kaynağı-
Arkamızdan bir işçi yetişti. En gü- dır. 

aeı mozayıklann bulunduğu bir kaç İstanbulda ortaya çıkanlabile-
hrt suladı. Tozlann altından güzel, cek Bizans eserlerinin, bence Bo-
IG&eı renkler belirdL Mozayıklarla ma Forumundan yirmi, otux 
~en tekil ve manzaralar bir kat kere yüksek kıymeti ve cazibesi 
4-ha canlandı. vardır. Türkiye bu iti bafU'acak o- · 

Zenci Boksör Coe Liiv1z. Alman Bo•ıörü 
Şmellngi iki Dakllacla Na11I Nqkavt Etti? 

w r ~ - r 
llıraç Mallarımızı 
Arttırmak için Bir 
Proje Hazırlanıgor 

lkhsat Yekaletl Yeni Kontrol ........... rl 

Hcmr.lamak Uzer• ihracat Ticc•ICll ama 
Komisyo•lar Teıw.t lllclrclt 

Proı..or Bakater, bu muhitte ba- lana bütün dünyanın dikkati bu- • İktısat Vekaleti dış ticaret umum müdürlüğü, son gün-
~ evveJA kendi davasını, sonra mem raya toplanacak. devamlı bir turiat lerde geniş bir faaliyet programı hazırlamakla meşguldür . 
.._tin çok mühim, çok canlı bir da- akını başlıyacaktır. Bu faaliyetin hedefi Türk mallannm muhtelif dl§ memle-
-._ııu anlattı. Göze alınacak külfet, işin ehemmi- ketlere ihracatını artırmak için alınacak tedbirleri tesbit et-

yetine ve kıymetine nisbetle büyük mektir. 
p rofesörün davası, hepimiz için değildir. İstanbulda canlandır-Ja- Yana mahtelltl • Pua -pz ' 1 tılr wtmtne 

her günlük ıstırap kaynağı cak Bizans sahası ikidir: Birisi Sul- Puar &'ini l'eaerob~e ! . 1 i...t. .. Alman ltobar ŞmeJllacl bJ. Umum müdürlük, ihraç mallanmı muvafık görülmü§tür. 
"-11 kırtasiyeciliktir. İskoçyah llim tanahmet meydanı civan, diğeri de mafl6p olaıa Yanan bnpk takımı l'lllel notta nakavt etml§tlr. zın herşeyden evvel standardize edil Bu maksatla şehrimiz ihracat tüc-
~leketimizde gördüjil nezaketten Ayvansaraydır. dilD Pera ile karplapblf ve 2 • z p Ba ... bablann tahlil ve tafsili mek suretiyle muayyen tiplerin ve carlan Ticaret Odasında veya Türko 
llııııı... alakadan çok memnundur. Netice [Arkuı: Sayfa ıo, .otun s de] berabere kalnuttar. Zaci ...., Coe t.a ..- IQfumda lnılae•kı•nıa. kalitelerin ayrılmasına ehemmiyet fiate te>plantilar yapacaklardır. Bu 

a ·. - . - . - - nw·. - - - - . - - _ - ___ - - -qmsyrn:- - _____ _ _ 1'ıft _ _ _ _ _ _ _ vermektedir. Bu ifleri sistematik bir toplantılara yapak, tiftik, buğday, 

lleJ;ti;A~J;;;ia;;;J~~~i~~[;;;°E~~hvy;;.,7~- ::! =~=~:;f; ==~F::i-1:~~ 
y ':!!# ' .... -mut y esari trol nizamn~elerinin ihtiyacı temin tir. 

lekctnn Evlenmek lıtlyen Arkacla1111a Yaz~ ... M....... edecek ve §~ayetle~ mahal bırak- Birinci tôplantı bujday i~ yapı-
. ...,, ...... _. • •p y....... " TAN 

11 
ela mıya~ak tekilde tadil etmekle bera- lacak ve Haziranın 27 inci gününden 

ZXT7ZKTZCA> o t · n 'ti~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - .. ber dığer taraftan tam•-en yeni kon T d _______ - - .j _ - - ~~<awx•zaww4GLLWWAZ~azµ.nı:wıvırnznawLS.Y.Uxa$L.i..< .. aı ... pam -· emmuzun clrdilned rftnüne tadar 
. .. ,..""'....... trol talimatnameleri hazırlanması · [Arba: SQfa ıo, .atun 4 de] 
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TAN 24 - 6 - 938 
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., ..... A_.~;~d;~ ......... I 
Telefon ve Telgrafla -·- ·-····· 

No. 91 Yazan : M. SIFll Vekiller Heyeti 

Istanbul Kazan, Biz 
Kepçe Hep Arıyoruz 

BELEDiYEDE : 

Istanbulun En 
Pahalı Şehir 
Olduğu Göriildü 

Randevuculuk 
Ye Kaçakçdık 
Yapıyorlarmış 

MAARiFTE: 

Mühendislik için 
Avrupaya 20 Kişi 
Gönderilecek 

Dün Toplandı 
Ankara, 23 (A.A.) - Bugftn 

icra Vekilleri Heyeti, llqYekil 
C.W Bayar'm reialiji altında 
toplanm19, muhtelif itler üzerin
de aörüpnelerde bulunmut Ye bu 
huaualara ait kararlar •ermiştir. A rkadapm Yusuf lizll vizeler 

hakkındaki tekliflerimi ka· 
bul etti. O gün işe bqladık. Sadık 
Efendiye, son IOnlerd• tstanbUla 
gelen yabancı seyyah ve yolcular 
arasında Hintli veya Mmrlılar o
lup olmadılmı İltanbul ve Beyot 
lunun büJilk otellerinden, seyyah 
tercümanlarından öğrenmek vazi
fesini verdim. ötedeııberi İstanbul 
da bulunan MJsırh w Hintlilerin 
adreslerini öğrenmek ve haklann 
da maltımat toplamak lfini de Müı 
tak ile Hafız AJlr Bey Üzerlerine 
aldılar. Yusuf Bey de; seyyahlara 
kira ile lüks otomobil çıkaran ga • 
rajlardan son günlerde şehri ge • 
zen yabancılar hakkında malümat 
edinmiye çıktı. Ben de yabancıla
rın gezip görmeyi adet edindikleri 
müzehane, büyuk camiler ve anti
kacı dukkanlap gibi yerleri gez • 
miye başladım. 

Bu geziş ve araştırına1anmız iki 
gün sürdü. Fakat aldığımız haberle 
rin hiçbiri işimize yanyacak mahi 
yette değildi. Son ve zayif bir üml 
dim Edirnekapısındaki Kariye ca
misinde kaldı. Oraya da littim. Ha 
deme efendi, bir hafta içinde eamıi 
ziyarete gelen yabancılardan hatı
nna getirebildiklerini sıralayıp say 
dıktan sonra: 

- Ha, dedi. Bak unutuyordum: 
Beş altı gün evvel birkaç zengin 
Mısırlı gezmiı;ti. 

- Yanlarında tercüman var 
mıydı ... 

- H yır hayır, yoktu. 
- Ziyaret edenler arasında hiç 

Hintli bulunduğunu h:ıtırhyor mu 
ıunuz? 

- Bir Hintli gezmişti amma beş 
altı ay evvel. 

- Bu Hintli kbnlJi'le P.ttnl'ttl'!. 
- Hatırda kalır ~ı, evliidım. 

Ben dün akşam yediğimi bile unut 
tum. 

Buradan da ilmldiml kestim ve 
ayrıldım. Bir gün Topkapı sarayın 
da'ki miibarek emanetler dairesine 
gitmek aklıma geldi. Bu dairede da 
ima yardımını gördüğüm Hafız Ö
mer Bey namında bir arkada~m 
vardı. Temiz kalpli, namuslu ve' yur 
du sever bir zath. Saray ahvali hak 
kında sık sık ve çok doğru haberler 
getirirdi. Saraya gittim ve bu ar
kadaşı buldum. Hoşbeşten sonra 
son günlerde sarayı gezen yabancı 
lar hakkında malumat istedim. Ge
zenleri hatırlıyabildiği kadar an • 
Jattı. 

- Hocam, Mısırlı ve Hintlilerden 
gezenler olmadı mı? 

- Hiç hatırlıyamıyorum. Yal
nız dostlanmdan biri, Şehzadeba
fl taraflannda bir Hintlinin oturdu 
ğunu e bu •dam• ta,llizlertea 
gizlendilifti töylemtttt amma, bu
nu söyliyen acaba kimdi? 

D iiıAııaü. d\itlindtl. Bir tilrU\ 
hatırlayamadı. Bu Hintli 

hakkında mümkün oldulu kadar 
malt.naat edhıınesini rica ettim ve 
saraydan aynldım. Kariye camii 
hademesile Hafız Ömer Beyin bah 
1ettikleri Hintliler biru zihnimi 
meşgul etti. Bir yere uğramadan 

doÇu pıw.port dairesine geklım. 
Deniz kontrol kumandanlığından 
pasaport daireslııe her f(in veril • 
mesi adet o1an yofcu listelerinin 
bulunduğu dosyayı bir bahane bu
larak istdeiın. Bunlan saatlerce ıöz 
den geçirdim. Bir ıenelik listeler
de yabancı memleketlerden fstan
bula gelen yolcular arasında tek 
Hintli ismine tesadüf etmedim. İh
tiyaten birkaç aylık listeye daha 
baktım. Yok yok. Bu yokluğun 
manası şu idi: Demek ki, Şehzade
başında oturduğu söylenilen bu 
Hintlinin İstanbula ıelişi ve glritf 
gizli tutulmuştu. Bu nokta çok mil 
himdi. Hintlinin İngilizlerden giz
lenip saklanması da aynca dikkati 
mi celbetmişti. Bir Hintlinin gizli 
ce Istanbula ıelmesi ve girmesi u-

zun müddet .kalmuı ve bunu İngi· 
l1zlerln hahf!I- a1mR"'8Jll aldm ve 

mantıfın kabul edeceli feyler de
lildi. 

Bu Hintli ile meşgul olmakla be 
raber biz araştırma, soruşturmala
nmıza devam ediyorduk. Harbiye 
karargahında bqçavuı Hintli Ab
dülkerime bile başvurmuştuk. On -
dan da işe yanyacak bir haber ala
mamıftık. Abdülkerim, yalnız En
tellicem servisin adamlan arasın
da pek çok Hintlilerin bulunduğun 
dıvı ve bunlann çok tehlikeli ad9m 
lar oldufundan bahsetmiıtı. 

• 

1 stanbulda, Şehzadebamnda 
bir Hintlinin bulunduğunu 

ve bunun İngilizlerden ıtzlendiğini 
işittiğimi adamımız (V) 7e anla~ • 
tım. Hiç te ppnadı: 

- Olabilir, dedi. Ben tanıdıkla
nmdan da sordqm. lstanbulda çok 
Mısırlı var, fakat Hintll yoktnr di
yorlar. Ejer aldıfınız bu haber 
doğru ise bu Hintlinin bir İngiliz 
tebaası sıfatı ile şimdiye kadar mü 
messilllk dairesinde veya konsola
toda görünmemesi çok manalıdır. 

Hele gizlenmesi veya kendi'li gizle 
niyormuş gibi göstermek iı1temesı 
çok saçma bir hareket olur ve bii 
tün filpheleri üzerine çeker. Bu a
dam her kim ise muhakkak caaus
tur, azizim. Siz bütün dikkatlerini
zi ve takiplerlnizl bu adamın üze
rinde toplayınız. Bir de sonradan 
hatınma bir şey daha geldi: Bu a
damın bir Kıbrıslı olması ihtimali
ni de unutmayın. 

- Evet, unutmıyalım. Fakat bun 
lan nerede arıya hm; şimdiye kadar 
otellerde yaptığımız sorufturma -
hırdan hiçbir netice alnmadık. İ:; -

tanbul ufak bir şehir değil ki... 
- Hayır. Otellerde yaptığınız 

ırra~tm~t,,. lt,yA\14ecilr. Bundan 
Mltiz, dokuza,;~ ~ya 
gönderilmek üzere Kıbrıstan getir-
tilen bir cUU1ua Kapwa llenet.in 
Tünelbaşındaki (Hamson) apgrhma 
nındaki hususi dairesinde yatıp kAlk 
tıjını lşltmi.ftlm. Blr defa orayı yok 
la~anız ümit ederim ki, boş çıkmaz. 
Sonra yüksekkaldınmdaki İngiliz 
hastanesini de unutmayın. Orası da 
böyle gizli misafirlerin gizlenece
ği yerlerdendir. 

O giinün akşamı birleştiğimizde 
Yusuf Bey: 

- Arkadaş, dedi. Beyazıt, Şehz.a 
debaşı, Siileymaniye tarafiannı Sa 
dık ve Müştakta beraber adeta ta
radık. Bu semtlerde böyle bir Hint 
linin bulunduğunu ne gören, ne hl 
len ve ne de bir kimseden işiten 

var. Benim aklıma bir py geliyor: 
Bu Hintli sakın saraylardan birin 
de misafir edilıniı olmaaın. Bir de 
bu cihetleri yoklasak. 

- Bvtt, dedim. Bu da olmaz bir 
fe1 delil. Ben bu aJqam Fehime 
Sultanı ıöreyim. Sen de, yann sa
bahtan başlıyarak MUştakın Kapi
t._ Bmetln Tünelbapndakl .s.lre
tlnln lfzli kapmnı ve Sadıltn da 
Yiıbekkaldınmdaki İngiliz basta -
~lai a&zlemelerini tenbih et. Pev
klıllde bir haber abr llem telir, se 
ni bulurum. Olmazsa yarın sabah 
yine burada birleşiriz. 

(Devamı """' 

DENiZ ve LiMAN 
Seferler Arthnlacak 

İktısat VQiletlne ballı turian KuT\.ıçeşriaede bir eroin fabrfkasınm Maden tetkik ve arama enatitüaü 
müdürlüğü, lç turlıml canlandıriııaak meJdana çıluırıldıtmı yazılllltık. Pan- Avrupa ve Amerikaya yeniden 20 ta 

1 ,.ıtlda Cümburli'et caddelilnde Baba- lehe daha gönderecektir. Bunlardan 
için, memleket icinde birer hafta ık dan apartımanının ı numaralı daire-

li sekizi maden mühendisliği, sekizi je-seyahatler tertip etmiye karar ver- sinde metresi Nimet ile beraber otu-
mişti. Fakat, bilhassa 1atanbulun iç ran, ııabıkalı eroincilerden İbrahim 

11 
oloji ve dördü, ticaret ve organizas· 

değil, dıf turizmi dahi söndürecek 11~ t.klp eden memurlar, bu a- yon mühendisliği tahsil edecekler • 
zılı ka('akçının gidi ve sık Blk Kunı- dir. Dört kicrllik sonuncu grup ma • 

derecede pahalı olduğu görülmiiş- : ·ıı··· . b d Ki '"a ır· . . . çeşmeye gı ıgını ve ura a r~ ... - den işletmelerinin kurulması ve if 
tür. Bu arada otel, gazıno fıyalları 1

' ne sokağında 14 numaralı Kayı.erili letilınesi üzerinde ihüsas yapacaktır. 
da vardır Haci GQI Hanım isminde bir kadına il B .. l k Ü bak . 

Vekalet turizm müdürlül\I, fiyat- ~ ait bah(e lı;lade bulunan bfr eve rlrip unun ıçın açı aca m sa a ım • 
ların turizmi canlandıracak bir had-

1
' çıktığını görmüşlerdir. Kaçakçı !Jır-a- : tihanlarına lise ve kollej mezunları 

him Hakkı tarafından bu evin bir s~- girebilecekl~rdir. Son müracaat ta -de indirilmesine karar vermiş. bu,. 
ııe evvel kiralandığı, fakat içincte kim rihi 24 ağustostur. Taliplerin 26 a-

nun için evvela belediyenin milt.ale- ıenin oturırıadığı tesblt edllm!~. ğuatosta Ankarada muayeneleri ya • 
asım sormuştur. Muhtelif tpetlere ıiren memurlar .. 

Zeluleclen Yıkllan 
Köyler lnıa Ediliyor 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)-
Kızılay Genel Merkezi, zelzele mın
takasında tamamen harap olan köy
lerin yeni baştan yapılması ve evle
ri yıkdan köylülerimizin kıştan ev
vel yeni evlerine yerleşmelerini te
min için bütün tedbirleri almış ve 
derhal inşaata başlanabilmesini te
min için zelzele mıntakalarına me
murlar ılndermiftlr • 

Yapılacak köy adedi Belediyeden alınacak cevaptan günlerce hiç kimsenin nazarı dlkk'ltı- pılacak ve 29 ve 30 ağustosta musa-

1 ı ni cellıetıneden evin civarında dolaşa- ı baka imtihanlanna gireceklerdir. sonra bir rapor hazırlanarak ktısat ı 
rnk alınacak tedbirleri ve eve ,ı:lrile- ' 1 k 

Vekaletine verilecektir. İktısat Ve- cek yer1 gözetlemİflerdir. tbrahhn Doçent A ıBaCa 
kfıletinin İzmir, Bursa, İstanbul gibi Bakkınln burQda bir de köpek bt:<J!e Bu sene üniversiteye yeniden 14 
tll{izm mıntakalarında turistlerle a- mesinin mAnasını anlıyan memurlar. doçent alınacaktır. Münhal doçent • 
litkadar yeı )erin yiyecek ve içecek tedbirlerini ona ıöre almışlardır. Nl- likler, hukuk fakültesinde Roma hu 
fiyatlarının makul hadde lndirllDıesl hayet ewellti ı«e evin etrafını •r- kuku, ceza hukuku ve devletler u • 

Köşker mıntakaaında jamamen ha 
rap •lmı H köy yerine U köJ yapıla 
caktır. Köşker mıntakasında inşa o
lunacak ev sayısı 1616 dır. Çiçekdal 
mıntakasmda Zt kly 1eılne 11 köy 
yapılacaktır. 

. k 1 mışlardır. tbrahlm Hakkı, bir aralık l . d 
kin icap eden tedbırler alınaC'a tır. , evin içinden elinde bir kazma !1':? çık mumi hukuku, lktısat fakü tesın e 
Eğlence yerlerinin ucuzlatJmıuı .nuş. bahçe kapısının aünneslnl siir- , umumi iktısat ve iktısadt doktrin -
Eğlence yerlerinin ucuzlatılabil- müş ve eve girdiği sırada suç lıst1in- ler tarihi, tıp fakültesinde fiziyoloji, 

mesi için Meclisten kanun çıkmadan de yakalanmıŞtır. Yapılan arama ne- 1 mikrobiyoloji Hlstologie, hayati kim-
. b tieminde iki kilo eroin, bet kilo rsrar. ya ve sinir hastalıktan, fen fakülte 

önce, ay başından itıbaren u ucuz- eroin ve esrar yapmaya mahsus mal-
luğu temin edecek bazı kararlar alm-' 

1 
:z:eme bulunmuştur. İbrahim Hakkı ,1 sinde umumi kimya, heyet ve tec-

maktadır. Kanunlar çıktıktan sonra verditf lfadede metresi Nfmaetfn ka- 11 rübi fizik, edebiyat fakültesinde de 
daha fazla ucuzluk yapılacaktır. Bu c:~k?ılıkla alii~ası. ~l~a.~ını, ~alnı:ı. " ı · orta zaman Garp tarihi

0

doçent -
işe memur edilen kaymakamlar mın 1 gız.lı randevu ışlettığını soylemlştır. A- likleridir. Bu doçentlikler için teşri-

partımanda arama yapılmış, hakika- 1, • • • • 

takalan içinde bulunan bar, kafeşan ten burada beş kadın bulunmuştur. nıevvelde bır ımtıhan açılacaktır. 
tan çalgılı yerler, bahçeler, sinema- Kadınlar muayeneye sevkedilmlşler- * 
ve plajlann sahiplerile temas etmek dlr. fbrııhlm Hakkının suç ortağı o- • kt i-
tedir. lan metre11i Nimetten başka Bekir, Ar 1 Sarıyerde açılacak ortame ep 

B ğl k kamh:r.. tetkikleri- Un ve !steto isminde üç kiti da.'uı ya. 1 11 çin iki bina bulunmuştur. Halk par-
eyo u ayma 6 " k · · · bb'· ·ı kt i · · . biti . ti V H k öJ •• alanmıştır. tısının teşe usı e me ep çın şım-

nı . :~ış r. erw en arar ar~ fo- _ .. ~- diden masalar ve talebele sıralan te-
re, u~kılı, çalgılı eglence yerlerı rr.e- in ed'l · ir 

1 d ·· d 25 · k'l d .. d m ı mışt · ze er en yuz e . ıc ı er en yuz e 1 S 111 b.lh · k- 1 r . Çekmece stasyonu arıyer er 1 assa cıvar oy e 
10 nisbetinde ucuzluk yapmayı ka- b h"tte b' rt kul açılmuını 

1 · l d' B h" l · d .. u mu ı ır o ao bu etmış er ır. ar sa ıp erı e vuz D ..... • . 1 k 1 l dır 
de 25 nisbetinde ucuzluk yapacaklar 8CJlflJOf sevmç e arşı amı! ar · 

dır. Bii.tün Beyoğlu .. sin~malan c~ Çekmece istasyonunda trenlerin MOTEFERRIK : 
martesı ve Pazar gunlerı halk matı- fa 1 d h Fl t · 

. z a urma11, em oryanın emız B •• k T neleri yapacaklardır. Bu matıneler ll eş J• Caret 
büyük slnemalanla 29, -15. ortalda laavasını)W'tptiyor l\eIP, de faila gü- r 
10, 18 küçuklerd.,.tO 'kurul} olacak- rilltü yapıyor. Devlet Demlryollan O J g _ı_ 
tır. Ayrıca talebe İçin tenzilatlı ma- idaresı, bu mahzurun ortacıan .ıcaldı~ ~ 'I AT~ ... 

tineler de yapıtauttır. ~btması ıçtn ,ım<1nr1 istasyon binası- izahat Veriyor 
Tercümanlar Tescil nın ya, daha ileriye veyahut daha 

Edllecek geri alınmasını tetkik etmektedir. 
Tercümanlarla rehbet-lerin beledi- İdare yeni binanın Floryanın bu-

yece tescil edilmesi lazımdır. Halbu- günkü güzelliğine uygun şekilde ya
ki bazı kimselerin salahiyetleri ol
madığı halde bu işle uğraştıktan gö- pılmasına da dikkat edecektir. 
rülmüştür. Yapılan bir teftiş netice
si son bir ha~ta içinde ruhsatsız ça- lıtlnye Yolu Açıhyor 
lışan dört kişiden yirmi beşer lira Bebek _ lstinye yolunun genişle-
nakdi ce7.a alınmıştır. * Bursa otelleriyle ga7.inolannın 
icap eden konforu haiz olmadığı gö
rülmiistür. Bursa belediyesi, turizm 
idaresi bu otellerde ıslahat yapraak 
üzere şehrimizden mütehassıs i9t• 
miştlr. * Hasat mevsimi başladığı cihet
le çöpçüler işlerini bırakarak mem
ketlerine gitmtye başlamışlardır. Be 
lediye, bunu önlemek için bu ay ba
şından itit§aren arabacılarla süpürıe 
ellere beşer lira zam yapmayı karar
lafhl'mlfÜr. * Geçenlerde şehrimize gelen Ati 
nadaki Paleon mektebi müdürü dün 
belediyeye Türkçe bir mektup gön
denniı ve İatanbula gelen talebeye 
gösterilen misafirperverlikten dola
yı teşekkür etmiştir. 

tilmesine başlanmıştır. Bu yola rast

lıyan hisar mezarlığının duvarları 

yıkt1nlmıf, mezarlıktan yola alına

cak kllım işaretlenmiye başlanmış

tır. Yolun birinci 'kıamını teşkil eden 

Bebek - Hisar arasında bulunan ve 
istimlaki icap eden binalaı:a birkaç 
giln ~inde katt tebligat yapılacak

tır. Hisar - f stniye kısmındr.ki bi

nalradan bÜml8k edilecek olanlara 
ait hazırlıklar henüz bitirilmemiştir. * Belediye, plijlarda yeni ter
tibat almıya karar vermiştir. Her 
plajda içinde tahliaiye aletleri bulu
nan birer sandal bulundurulması 
mecburi kılınmıştır. Bu emre riayet 
etmiyen plaj sahipleri cezaya çarp
tınlacaktır. 

DON YAKALANAN EIOlll IAÇAICISI: 

Bükreş Ticaret odası reisi Adem, 
Ankarada hükumetimizle yaptığı te
maslardan sonra şehrimize dönmüş
tür. Bay Adem memleketimizde bu
lunduğu zaman içinde İzmirde, Ada
nada tetkikler yapmış ve Türkiyede
ki iktısadi hareketleri yakından ta
kip etmiştir. 

Dün Perapalas otelinde kendisini 
jlÖren bir muharririmize Romanyalı 
iktısatçı şunlan söylemiştir: 

- Bugün takip edilen mübadele 
sisteminin bazı güçlüklerini Ruman
ya ile Türkiye arasından kaldırmak 
gayesini kollayarak Türkiyeye gel
dim. Hükıimetinizle yaptığım temas
lar neticesinde maksada pek yakın 
zamanda en ktsa yoldan ~tmenin 
mümkün olduğu intibaı bende yerletı 
ti. 
Rumanyanın Merkez BankastndPki 

matli'ıbunun Debloke edilmesi keyfi
yeti iki memlekete de birçok şeyler 
kazandıracak mahiyettedir. Deblokaj 
ihtimal ki, yün gibi maden gibi em
tea vermek suretile yapılacaktır. Bu 
takdirde memleketlerimiz arasındaki 
mütekabil ticaret mübadel~si si!ltP.· 
mi normal bir hale 2irecek demektir. 
Türkiynin bakır, krom, yün 2ibi em
teas1na Rumanya petrol tahta gibi 
biribirlni balan~ eden emtea ile 
karsı 2elecek ve ticari hareket iki 
memlPket arasında @hemmiyetli bir 
inkiqf peyda edecektir. 

Çiçekdai mıntakasında inp olu
nacak ev Ayısı 888 dir. Yerköy mın· 
takasında gene tamamen harap olan 
4 köy yerine l»lr kiy yapılacaktır. 

Yerköy mıntalıMD141a yapılacak n
leria .. yaN l•S clir. Keakin mıntaka· 
unda tamamen harap olan 11 köy 7e 
rine 8 köy yapılacakbr. Bu köylerde 
inşa olunacak ev sayısı da 51( dür. 

Bu suretle yıkılan H kay yerine 
az köy karulacak ve bu köylerdeki 
evlerin sayw 3163 olacaktu. 

Köylerin yapılaeajı yerler ile her 
köyde kaçar ev inp olunacajı da bir 
proıram halinde tesbit olunmuştur • 

Yeni zelzele 
Ankaraya gelen haberlere giire 

son bir Ud gün içinde yurdun muhte 
lif mmtakalarmda yeniden zelzele· 
ler olmuştur. 

Eminfai kazasında 10,30 da fama 
ile iki defa, Bolvadin basında saat 
10.55 de beşer dakika ara ile birk~ 
defa ubele ...... hô\ 'Ve Bolftdine 
H kilometre mesafede bulunan Ka-
-:k',...... .. -v• aa.a- a a..C.111,...,.. .._. 

kamında W.111 detlt" saniye 4MWB 
eden bir ubele olmuııtur. Keskin ka 
namda ~ok ııiddetli ve beşer saniye 
devam eden iki zelzele olmuştur. Ha 
sar olup olmadığı tahkik edilmekte-
dir. 

lran Transit Yolunda 
Yaptırılacalc lnıaat 

Ankara, Z3 (Tan Muhabirinden)
Nafıa Veklleti Trabzonla İran huda 
du annnda dört muhtelif yerde altı 
ıara:f, bir tarafı lokanta ve tlstti nıl· 
ıafirhane olmak &zere transit yol 1-
zer inde seyahat edecek olanlann lhd 
yaç ve istirahatlerini temin edecek 
misafirhaneler yaptırmıya karar ver 
mlştlr. 

Bunlardan her biri için Z5 bin Jlra 
sarfedilffektir. 

Londra Kredi Protesl 
Hariciye Encüme•inde 

Ankara, Z3 (Tan Muhabirinden>
Diln Hariciye encilmeni Trabzon M• 
busu Hasan Saka'nm reisliğinde top 
lanarak Londra kredi mukaveleleri
ne ait kanun layihasını tasdik etınlf 
t ir. Bu mukaveleler hakkında Anka• 
ra Mebusu ve iş Bankası Umum Mil
dürü Muammer Erit'in bahlanJll 
dinliyen encilmen Londradaki met•" 
isinden dolayı heyetimizi müttefikaD 
takdir ve tebrik etmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA] 

24 Haziran 1939 
CUMA 

lzmir - İltanbul deniz hattında 
&örülen yolcu ve eva nakli ınltıntı. 
ıım lfdermek üzen DeniabanJıı: deniz 
yollan ifletmesl, her hafta bmlre i
lave bir vapur kaldırmap karar ver
miştir. Bu postalara 27 hazirandan 
itibaren başlanacaktır. Bu seferler 
icin idarenin Konya vapuru tahsis e
dilmiıtir. Konya vapuru pazartesi 
günleri 16 da Istanbuldan kalkacak 
sah tünü 18 de lzmtre varacak ve 
ç1111amba ,Unii 10 da lzmlrden Pi
reye hareket edecektir. Pireden de 
pe11embe gilnil 16 da hareket ederek ,._ 
ertest cuma günü Izmtre utnYacak 
ve Izmirden de cumartesi günü 10 da 
k,alkarak pazar ~nü 12 de Istanbu· 
la gelecektir. 

Diin Kuruçeşmede kaçakçı lbrahlm Ballının • ld. 5lr ... 
imallthaaeainla 'buıldı ... Mteımı,tik. Yakandald resimde İbrahim Bak 

llm eroin llm1tne lllalmd tletMt9ha llafnlW slrll7on anm. 

6 ıncı a;y 

Arabi· ı357 

ReblülAhır: 24 

Gun: 30 

Güneş: 4.29 - Öğle: 
İkindi :16.17 - Akşam: 
Yatsı :21.49 - tmsAk: 

Hızır: 50 
Rumi ıa,"'4 
Haz.lran: 11 

12 16 
19,44 
2.0I 

Bu anlasmaya Almanyanın da gir 
mesi pek muhtemeldir. Ankarııda bu 
lunduğum sırada Almanyanın lıükö
metinlzle böyle bir anlaşma yapmaya 
meyli olduğunu duymuştum. TicnrE't 
mukaveleleri yapmak üzere Türkiye 
hükOmetinin hazırlandı~ını gördüm. YURIT A HAVA V AZIYE'fl 
Almanya bir taraftan Rumanyaya •h• Yefilköy Meteoroloji istaayenunctan 
bağlı olduğundan bu vaziyet dolayı- nan maldmata ıöre, bava Karadeftis\D şeri 
sile iiç memleket arasında önemli bir kıyılarlle Dotu Anadoluda buluUu, cUtfl 

..-ıift 
teşPlkt mesai slstemf kurulur, demek- Mlselente mnumt,.etıe az bulutlu '""'··-
tir. Bea phsen bütün bu hareketle- rib:IArlar Şimali istikametten, l'ce, Ot"WI 

ri .. L.-t b' ~ .... .-.. ""'"""' a llr böll~e orta lwvvette.emılfdr· .•. ı..: n musuııc ır ne~11; .. ,,,.. •aracaaa.111 u- ..-Solu ve Cl!lp.ıp dolalunda ıı:uw.utte- :iİ 
mtt ediyorum. Bükret Ticaret odast fstanbulda hava açık geçmiş nızgAr şl1T' 
umumi katibi hlla İzmirde bulunu- prklden saniyede 8 na 8 nıeke ~ ;.. 
yor .ı İzmir Enternasyonal fuarına tş mJtUr, &at lf te barome&N Mit ın ~· 
tırak edecek olan Rumanva i,.i i metre idi. Hararei en çok ,On"te•9 ~-

" ., n pav • ..... 11,a ,,. en • ıs.t ldtflrraf oı•·
yon tanzim etmek işiyle me1ıuldür. kllYdedllmlstlr. 
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[B UG_ü N j 
......_ -
8atırdan 
Gemiler 
l' <lZan: ômer Rıza OO"CRU L 
General Frankonun tayyareleri, 

CQtnhuriyet İspanyası limanlanna uğ 
~Yan ve oraya mal götüren İngilfa 
~taret gemilerini batırmaya devam 
lıliyor. İngiltere hükfuneö bu tecavüz 
~tin önüne geçmeye yarayacak bir 
~dbir alacak vaziyette olmadığını, 
tutı.kü her tedbirin İngiltereyi harbe 
arıştıracağını söylemiş ve bu tica-

let gemilerinin her tehlikeyi göze aln 
'-k hareket ettiklerini izah etnıiş ol· 
•ıığundan, yeni hadiselerin bu siya· 
~ti değiştireceğini sanmak, çok yan
ı olur. 
General Frankonun İngiliz tica.ret 

tenıilerine karkşı bu vaziyeti alrnası
~n sebebi hak.kında birçok şeyler söy 
l tınıektedir. Bir rivayete göre Fran· 
\Otıun maksadı, muhariplik hakkının 
~tıııımasıdır. Çünkü bu hakkın tanın 
~ası netciesinde İspanya kara sula
~ gelen bütün ticaret gemilerini 
~a~tırmaya imkan bulacak ve bu sa
r1~de de hasımlarına deni~ yoliyle si
~ ve mühimmat kaçuılmasma kar
~ telecektir. 

'bir rivayete göre maksat İngı"ltere 
;rthı uınuıniyesini bu işle meşgul e
erek Almanlann Orta Avrupa işle
~le daha ferah uğra~nıaJarını temin 
1

1lllek ve bu su.retle Almanlardan gii
len yardıma mukabelede bulunmak 

iletki de bütün bu maksatlar biri
tine bağlıdır ve muhakkak olan bir 
)' varsa Frankonun İngilterenin bu 
it hadiseler yiirlinden ademi mü· 
ale siyasetinden kıl kadar aynlmı 
~dır.. 

bün de anlattığmm gibi Mısırda 
\

1
\>vetli bir hükUnıet teşkiline çalı· 

;~aktadır. Başvekil Mehmet Mah· 
~t Paşa bu imkanı elde etmek ?çin 
İfa etmiş ve eski Vefd P artisinin en 
\>vetli elemanlanndan beşini kabl· 
)'e almaya karar vermiştir. Bundan 

,1lta kabineye müstakillerden birkaç 
1.Ü. -aJı ıt- • 
"<ıces~nd'e" teşekkül eden Parlamen-
)a uygun bir mahiyet alacaktır. Bu 
)ede yeni hükiimet belki de, umu
seçimin tekrar yenilenmesine ka-

~ iktidar mevkiinde kalm ak imka
ıq elde edecek ve esaslı bir progr a

tatbilana çalışabilecektir. 
.\caba eski Vef dist ve yeni Sadist -
'l Ub h erallerlc anlaşabilecek ve be-

er çalışabilecekler mi?. En mühim 
~~ta budur ve yeni hüklimetin nıu
'ılıleratı buna bağlıdır. 
~. 

~ 
~nehrin tuğyam yüzünden Jrı-
1ların. ~imalden Hankava karşı ha
lldlJı:ları taarruz tamanıile dttrmuş 

. ltttuyor. Bu havalide hareket im -
l kalmam.ıştır. Fakat Japonlar 

'ııgıge nehri yoliyle Han.kava v ar
' 'fı '7e bu ~hri ele geçirmeyi umu-

11lrdı. Son haberlere göre Yangtse 
~ li de kabarmaya ve taşmaya baş
\ ış \ı'e bu yüzden bü yol ile Han
ı-._ doğru yürümeye imkan kalına-
ttll'. 
~ 

\ 'Pon ordulannm bu taşkın neh ir-
\ !(lltşısında birşey yapamadan dur ta nıecbur kalmaları, J aponyaya 
~te llcuza mal olmıyacaktır. 
~~l~h.irierin tuğyanı yüzünden Çini 
\ 1

1
l>an sefalet ve harabi, mi1yonlar

lı~ tıııarı.ın uğradığı feci ikıbet ise ha· 
\:::._yürekler acısıdır. 

~iı- Tayyare Kazası 
~1'r, 23 ( A.A.) - içinde 7 kişi bu
)li> lt bir askeri tayyare dün gece 
1ı> llcıkınında düşerek parçalanm?§ 

Jrı_ 

~li> 'tcicırnıalar §imdiye kadar kö -
~ ~~ hcıline gelmiş olan tayya
~'~ı, .. ll~ı arasından 4 ceset çıkarmış 

~ llir Vapur Battı 
~l!st 

illtıa · 23 A.A. - 3,000 ton demir 
cııq 0lduğu halde Belçikaya gitmek 
~ 11 

.\gya Varvara adındaki Yu
\ıll\ı \oalluru Uessan kayalıklarmda 
\ı~hfür. 30 kişiden ibaret olan mü-
~:.tı kurtarılmış ve Brendizlye 

11rniştir. 

T A 1' 

IHI . /A ~ ö' @",1t - IHI /A ~ ~ .(R2 iL [g·· [R? _ 
' 

AVAM KAMARASINDA HEYE~AN ! 
•• 

...__ . -..... , u .uıu 

M;b;;ların HükUmete Ağır Hücumları 
Karşı Frankoculara 

Bilmisilde Bulunulması 
Mukabele 
isteniyor 

Blumun Mühim Bir Yazısı 
Londra, 23 (Hususi>· - Dün de lspanyol sularında 

iki lngiliz ticaret gemisinin batırılması hadisesf, bugün 
Avam Kamarasına çok heyecanh bir celse yaşatmııtır. 
Birçok muhalefet liderleri söz alarak, hadiselerden do· 
layı Chamberlain hükumetinin takip. ettiği siyasete 
ıiddetli hücumlarda bulunmuılardır. 
İoyd Corç ta münakaşalara iştirak 

ederek, hükumetin Franko ile bera
ber İtalya ve Almanyayı da niçin pro 
testo etmediğini sormuş ve İngiliz ge 
milerine hücum eden tayyarelerin , 
İtalyan tayyareleri olduğuna dair, 
birçok deliller bulunduğunu söylemiş 
tir. Başvekil Chamberlain cevap ve
rerek, bu silahlan, İspanyada dö-. . 
vüşen her iki tarafa da hariçten gön
derilen diğer silahlardan ayırmamak 
lazım geldiğini anlatmıştır. 

Nihayet bir mebus, ticaret gemile
rinin en yeni tayyare bataryalarile 
silıihlandırılınası meselesini ileri si.ir
müş, Başvekil bunun gemi sahipleri 
tarafından düşünülmesi Iazımgeldiği 
ni bildirmiştir. 

Müzakereler esnasında liberal me 
bus Sinkler demiştir ki ; 

İngiliz gemilerine karşı yapılan 
bu hücumlar, korsanlıktan başka bir 
şey değildir. Frankonun her hücu -
muna karşı bir nasyonalist harp ge
misini, mukabeleibilmisil olarak, ba
tırmalıyız. 

İçtimadan sonra Başvekil batmlan 
gemi ıkaptanlarını kabul etmiştir. 

Kaptanlardan biri, Barselonada 7, .... _ .. __ . 
şılaştıklannı, diğeri gemisinin 300 
metreden atılan bir bomba ile batı
rıldığını anlatmıştır. Mesele A.'\·am 
Kamarasında tekrar görüşülecektir. 
Ayses zırhlısı batırılan gemilerin tay 
falarını almak üzere Valansiyaya git 
miştir. 

Yeni bir tecavüz 
Bugün de iki İngiliz gemisine yeni 

bir tcavüz vuku bulduğu haber ve
rilmektedir. Gemilerden biri tevkif 
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l Danzig'de Polonyalılar t 

Zulüm Görüyor! · 
•• 

Varşova, 23 A.A. - Yarı res- ~ 

mi İskara Ajansı, Polonyalı hal- ıt 
t kın Danzig'deki Nazi memurları 
tarafından zulüm görmekte oldu· 

• ğunu haber vermektdir. 
•• ············-·······-······· 
olunarak Majorkaya götürülürken 
imdat istemiş ve bir İngiliz destroye 
ri tarafından kurtarılmıştır.' 
Diğer gemi Cebelüttarık civarın

da yakalanmış ve daha sonra veri
len başka bir habere göre gemiye ateş 
edilmiştir. 

B. Blumün bir makaleıi 
• Paris, 23 Hususi - HÜkumetin İs 

panya hududundaki gümrük memur
larına, huduttan silah geçmemesi için 
a~ami dikkati göstermelerine dair 
yaptığı tebligat Blum tarafından şid 
detli tenkitlerle karşılanmıştır. Blum 
Populer gazetesine yazdığı bir makale 
de, hükumetin fili vaziyette husule 
gelen bu değişikliğin Sosyalist fırka 
31 tarafından katiyen kabul olunaml
J "'""'8ını yazma:ıına ve naıya - ıngıı-

tere anlaşmasına da hücum ederek 
İtalya ile samimi ve devamlı bir an
laşma yapılabilmesi için imza değil, 
fiil ve hareket beklenmesi lazımgel
diğini söylemektedir. 

Daha sonra Blum, bundan dolayı 
eldeki silahlann bırakılmamasını çün 
kü tek taraflı ve acele ile yapılmış 
teşebbüsler şeklinde tezahür eden 
itimat üratının ihtiyatsızlıkların en 
korkuncu olduğunu yazmaktadır. 

' 
SHANTUNCJ' 

ÇiN ORDUSUNUN 
VAZİYETİ SAGLAM , 
Japon Kabinesi Bir Toplanh 

Seferberlik Kanununu 
Yaparak Umumi 
Kabul Etti 

Nevyorli, 23 CHusustl - Uzal( Şar~ har~ine dai.~ !e• 
len en son haberlere göre, Sarı Nehrın tugyanı yuzun
den şimalde hasal olan vaziyet. cenupta da Yancıts.~'ni~ 
tuğyanı yüzünden tahaddüs etm iı bulunuyor. Çunku 
Yangtsi'nin suları da bugünden itibaren taşmıya ve Ja-
ponların taarruz sahalarını tehdide başlamııtır. . 

Bu suretle Japon kuvvetlerinin bu da memleketin varidat, sanayı ve 
sahada da bir harekette bulunmala- vesaitini ekonomize etmek ve esaslı 
rına imkan kalmamıştır. Çinlilerin iptidai maddelerle madenlerin dahi· 
civardaki tepeler üzerindeki vaziyet- li istihlakini tahdit eylemek maksa -
leri son derece kuvvetlidir. O ka - J dile bazı tedbirler ittihaz olunmuş
dar ki mareşal Çang - Kay - Şek hü- tur. 
kumet merkezinin Hankovdan nakli- Başvekil Prens Konoye gazetecile 
ne lüzum görmemektedir. re yaptığı beyanatta Çine karşı mu-
Hankenden bildirildiğine göre Çinli hasamatın yeniden uzamasına mille 

'--• .z..--.,..ı.-J ı ... ua ua-.nde tın azarlanması lüzumuna dair ya? 
Çen'in garbinde yani tuğyana uğra- kında milleti ikaz edeceğim söylemiş 
mış olan mıntakada kain bulunan ve demiştir ki: 
Işungmen kasabasllıı yeniden işgal 
etmişlerdir. 

Japonlar, cenuba doğru ricat et
mişlerdir. 

Selerberlik kanunu 

"Hükumet yakında Mebu. 
san Meclisine bir layiha vere
rek memleket dah ilinde istih-
18.kin tahdidini ve uzun bir 

Tokyo, 23 (A.A.) Kabinenin ak -
tetmiş olduğu müstacel bir içtima 
neticesinde bir umumi seferberlik 
programı kabul edilmiş, ayni zaman-

harbe uygun dütecek su rette 

ekonomi ve maliyenin tedri
cen yükseltilmesini ist iyecek-
tir. 

LÜBNAN 
Başmüffü Bulundu Bir Bakışta Dünga Haberleri INGILTERE 

Harp Tayyare Filosu 
Kudüs, 23 (Hususi) - Dün izi • 

nin kaybolduğu §ayi olan Kudüs 
bQ.§Tniiftüsü. Hacı. Eminitıhüseyni, 

bugün Beyrut civanndaki evine dön 
miiştür. Kendisinin yazı geçirmek 
üzere Lübnan dağında bir ev aramak 
için çıktığı, ve bu evi bulup kira
ladıktan sonra geri döndüğü a.11.laşı
lıyor. Bugii.n ba§müftü, Iranın eski 
B<l§vekili olan Tabatabai ile görü§· 
mü.ştür. Tabatabai, müftünün dos -
tudur ve kendisini görmek. için Bey 
ruta uğramı§tır. 

LITVANYA 
Bir Hadise 

Kavnas, 23 (A.A.) - Bir Alman 
gemisinin Kleypeda'ya gelmesi yü -
zünden bir takım haliseler vukua gel 
miştir. Bu geminin yolcuları Nazi 
marşları terennüm etmekte idiler. 

Ahali, polis komiserliğinin camlan 
nı kırmış ve iki polis neferini yara
lamıştır. 

ITALYA 
Muazzam Bir Mabet 
Roma, 23 (AA.) - Eski Romanın 

en muazzam mabetlerinden birinin 
enkazı meydana çıkm?§tır. Bilhassa 
bu mabedin ii.ç sütunu olduğu gibi 
durmaktadır. SaUıhiyettar mahafilin 
zannına göre lsadan 300 ~ene evvel 
yapılm?§ olan Bellone madebi enka
zı olması muhtemeldir. 

Londra, 23 A.A. - Hava işleri Na
zırı B. Kingsley Vut, neşretmiş oldu
ğu bir beyanname ile İngilterede şim 
diye kadar misli görülmemiş olan bir 
tayyareci kaydetme mücadelesi açmış 
tırt 

Nazır, İngilterenin harp tayyare fj .. 
!olarının şu suretle terekküp etmek
te olduğunu tasrih eylemiştir: 

Anavatan tayyareleri 123 filo, Miis 
temlekat tayyarleri 29 filo, Deniz tny 
yareleri takriben 20 filo. 

MISIR 

lran Başvekili 
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i BOMBARDIMAN FACIALARINDAN ••• 
YEMEN 

Kahire, 23 (A.A.) - Iran veliah
dinin Mısır Prensesei Fevziye ile ni
şanlanması üzerine Mısıra gelmiş o- ' 
lan İran heyeti, Tahrana dönmek ü
zere bugün Kahireden ayrılmıştır. 
Kral Faruk, Iran Başvekiline Iran 
Şehinşahına hitaben hususi bir na -
me vermiştir. 

RUMANYA 

Demir Muhafızlar 
Bükreş-: 23 ( A.A. )- Eski demir 

muhafızlar riiesasından Prens Alek
sandr Kantaküzen ile B. Kristesku 
kendilerini Bütsares'e götürmekte o
lan trenden atlıyarak kaçmışlardır. 
Kendilerini bulmak için yapılan a* 
TO§tırm.alar boşa gitmiştir. 

Demir muhafız şeflerinden 20 ila 
30 unun davası cumartesi günü di
ııanıharte ba§lıyacaktır. 

. 
1 
! 
i 

Kaatellon dO na kadar m~mur bir lspanyol tehrlydl. Son gOnlerde Franklst Jıgı
ll nden evvel yapı l an bombardım;ınlar şehri bir harabeye ~evlrmlıtır. Realm harap 
evlerl vo ıokaklara d!Skülen halkı göstermektedir. 

imam Yahya Hasta 
San'a (Hususi) - Sarılıktan epey

ce hasta yatmış olan Yemen imamı 
Imam Yahya, son günlerde romatiz 
madan muztariptir. Bugünlerde 1 -
mam Yahyanın soZ ·baeağında felç 
başlamıştır. Doktorlar, Elkuriye'ye 
gitmesini tavsiye etmi§lerdir. 

ALMANYA 
Viyanadan Muhaceret 

Londra, 23 Hususi - Avusuryadan 
halkın başka memleketlere muhacere 
ti gün geçtikçe f'1.-'1alaşmaktadır. 

Bugün Avam Kamarasında, Harici 
ye müsteşarı , bu yüzden İngilterenin 
Berlin ve Viyanadaki konsoloshane
lerini takviye icap etitğini söylemis
tir. Viyana İngiliz konosolosanesi son 
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;tfflEK 
Yürü YCi Kulum! 

Yazan: B. FELEK 
Yaş kırkı aştıktan sonra vücudün 

formasına, işlemesine ve gitgide daluı 
ağulaşan bir yük halinde omuzları
mıza binen senelerin tesirlerine kar 
şı birtakım tedbirler almak mecburi
yetindeyiz. 

Gençlikte düşüııülmiyen bu ted· 
birlerin o1eunlukta çok kıymeti var. 

İşte bu icaplardan mülhem ıı>larak 
bu sene yazın müsait günlerde yü
rüyüşler yapmaya başladım. 

Evliya Çelebi merhum, meşhur se
yahatnamesinin mukaddemesinde bu 
seyahate neden çıktığını anlatırken 

g6ya rüyasında Hazreti Peygamberi 
görerek elini öpmüş ve : 

- Şefaat Ya Resultillah! diye is
iliüdatta bulunacak yerde: 

- Seyahat Ya Resulullah! diyiver 
miş. Ve niyazı kabul edildiği içinse
yahate çıkmış. 

(Şöyle aralıkta diyivereyim: Ben 
hiç durmadan, bavulunun üzerinde 
otel yaftası yapıştıracak yer kalını
yan nelerini bilirim ki? Ne rüyasın
da peygamberi görmüş, ne de niyaz
da bulunmuştur. Belki Evliya Çelebi 
merhum zamanında, seyahat yolu ba 
imiş, şimdi bu sistem çok değişti.) 

Ben de otUJ'duğumuz yerin bütün 
civarını yaya olarak dönüp dolaşma
ya karar verdim. D ün sabah ta ŞÖY· 
le Küçükçamlıu eteklerine düşen 
Acıbadem sırtlannın Doğu ve Batı 
"yamaç ve derelerini gezdim. 

Hiç şüphem yoktur ki İstanbul Vi
layeti veya Belediyesinin ileri gelen
lerinden kimsenin oralara ayağı dey
miş değildir. Çünkii Acıbadem cad
desinden başka yerde araba ve oto
mobil işlemesine imkan yok. Söyle
diğim zatlann da o yerlerden yaya 
veya katır sırtında geçmeleri hatıra 
gelmez. 

İşitiyorum ki İstanbulda Dağcılık 
klübünde dağlara tırmanmak istiyen 
amatörler varmış. 

Uzaklara gitmeye hacet yok. Ora
larda öyle yerler var ki; Alp dağlan
nın en sarp yerlerini aratmaz. 

Bir buçuk saat kadar süren gezin
tim esnasında, o da Acıbadem şose~i 
üzerinde bir çayırda bir ağaç di'bi 
kahvesinden başka ilişip oturacak ye 
re. rastgelmedim. 

Oiinva ile alakası kesilmiş denecek 
kadar hiicra ınahaJleler tcördiinı ki; 
içinde büyücek bir çinko huniyi 
başaşağı kapatmışlar denecek kadar 
kiiçücük minareli ahşap camii var. 

Öyle yerler var ki; en yakın nakil 
vasıtasına varmak için yarım saat yü 
rümek lazım. 

Ve işin garibi şu ki bu yerler en 
havadar, en ferah ve güzel yerler. 
Düşündüm. Bütün bunlar İstanbul 

denilen geniş şehrin mahalleleri
dir ve şu üstüne titrediğimiz imar 
planında belki bunlar da vardır. Bir 
daha yürümek için dahi güç geçece
ğim bu yerlerle beraber İstanbulun 
imarı bana bir hayal gibi göriinmcye 
başladı. Acaba İstanbul kelimesinin 
ifade dairesini biraz küçültsek nasıl 
olur?. 

Südetlerle Çek 

Nazırları Karşllaşıyor 
Prag, 23· (A.A) - Nazırlar Meclisi, 

dün muhtelif milliyetlerin statüsü 
hakkındaki mesaisine devam etmiş
tir. 

Bu m esai, h ayli ilerlemiştir, çün
kü B. Hodza, bugün Südetlerle nazır 
]arı karşı karşıya getirecek olan bir 
içtima tertip etmiştir. 

İlk defa olarak B. Henlayn'ın mu
rahhaslan hükumet koalisyonunun 
erkanı ile karşı karşıya gelecekler
dir. 

lngiltere Kraliçesinin 

Annesi Öldü 
Londra, 23 Hususi - Kraliçe 'Rliza

bet'in annesi Kontes Dö Stratnıor 
bu sabah Londrada bir kalp sektesin 
den ölmüştür. K ontes 7G yaşında idi. 
Ölüm dolayısile sarayda resmen bir 
matem tutulmıyacak , yalnız K ral ile 
Kraliçe, sadece bir aile m atemi tuta 
caklardır.,, 

Bu münsebetle Kral ve Krahçcnin 
Pris ziyaretlerinin 19 Temmuza tehır 
edilmiş olduğu resmen bildirihn~kte
dir. 
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-~.~h.kerrıelerde 

Derbent Cinayetinin l'ahkikatı 

Y anolanın Oldürülmüş 
Olması ihtimali Gün 

Geçtikçe kuvvetleniyor 
Hacıoaman bayın • İpsala cinayetlerinin tahkikatı devam t

mekt~ir. Mü~dei~umiliğin beklediği tahkikat dosyasının :u_ 
retlen ıle katıl Alı Rızanın kullandıgwı tabanca U k·· ··d . . • zun opru en 
gelmıt ve tahkıkatı ıdare eden emniyet ikinci •ube m .. d'" ı·· W•• 

·· d ·ı · · T u ur ugune 
gon erı mıf tir. 

Dosya adliye ve zabıtanın şim

diye kadar yaptığı tahkikata ve elde 
ettiği maltlmata hiçbir şey ilave et
miş değildir. Yalnız ölülerin cesetl~
rinden çıkan kurşunların, Ali Rıza
nın tabancasına ait olduğu fennen 
tesbit edilmiştir. 

mekle meşguldür. 
Yanola, Muhittinin üzerinde çıkan 

mektupların hiç birisinde Muhittini 
eski kocası aleyhine tahrik ve tesvik 
etmemiştir. Kendisi Ali Rızadan. bo
şandığı için de bir başkasiyle seviş
mesinde ve mektuplaşmasında bir 
mahzur görülmemektedir. 

Katil Ali Rıza, geçen ayın ortala-

Katilin suç ortakları olması ihti
mali üzerinde durulduğu için, Ali 
Rızanın eski kansı Yanola aranmak
tadır. Şimdiye kadar bulunmuş d _ nnda Cerrahpaşa hastanesinde bir-
ğildir. e kaç gün yatmıştı. Zabıta, burada A-

. Yanolanın ve iki çocuğunun, ha- 1i Rızaya bakan hastabakıcılardan İs 
dıseden evvel, Ali Rıza tarafından maili davet ederek ifadesini almış
öldürülmüş olması ihtimali gittikçe tır. Ali Rıza ile ayni odada yatan Sa
kuvvet bulmaktadır. lim isminde biri de ifadesine müra-

İşte polis .~mdi bu muadeleyi çöz- caat edilmek üzere aranmaktadır. 
MÜDDEiUMüi11LlKTi';''" illi illi 
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inhisarlar 
Deposundaki 
Sahtekarlık 

12 Yaşındaki 
Çocuk Eroin 
Kullanıyormuş 
Müddeiumumilik dün, oğlunun e- Dün Ağırceza Mahkemesinde, ge-

roin kullanmasından şikayet eden çen sene inhisarlar idaresinin Kaba
dertli bir babanın iddiasını tahkikle taş rakı ve ispirto ambarında sahte 
meşgul oldu. vesikalarla 8 bin kilo ispirto alan 

Tüccardan Bay Mehmet çoktanbe- beş suçlunun muhakemesine devam 
ri 12 yaşındaki oğlu Abdullahın vazi edildi. Suçlular inhisarlar Kabataş 
yetinden şüphelenmiş, kendisini göz ambar memuru Abdullahla, kolon
hapsine alınış, onun gizlice rakı, şa- yacı Dimitri, Ahmet ve matbaacı Ro 
rap içtiğini sanmış fakat hiçbir gün pen ve kılişeci Yako idi. Bunlardan 
oğlunun ağzında ispirto kokusu tes- Abdullahla Dimitri ve Ahmet mev
bit edememiştir. Fakat çocuğunun kuf, diğerleri serbestti. İddia şu idi: 
hergün abuk, sabuk söylenmesi, gün Abdullahla kolonyacı Dimitri ve 
den güne sararıp solması zavallı ba- Ahmet evvelce inhisarnir idaresin
bayı va~veti incelemiye İnecbur bı- den külliyetli miktarda ucuz ispirto 
rakmış ve nihayet derdi keşfe mu- alan müesseselerin başlıklı kağıtları 
vaffak olmuştur. Abdullah hergün e- nı ve mühürlerini hazırlamışlar, son 
roin kullanıyormuş. Oğlunu önüne ra da bunları doldurarak, ambardan 
almış, nasihat etmiş, beyaz zehirin kilosu 40 kuruşa 8 bin kilo ispirto 
fena akıbetlerini anlatmış, çocuk alarak 170 kuruşa satmışlardır. Sah 
bunlardan mütenebbih olacağı yer- tekarlık meydana çıktığı zaman Ah
de büsbütün işi azıtmış ve nihayet medin evinde yapılan araştırmada 
baba, dün polise müracaat ederek: da taklit mühürleri kırılmış olduğu 

- Oğlum eroin kullanıyor, başa, halde bulunmuştur. 
çıkamadım. Ne yapmak lazımsa ya- Resmi müesseselerin başlıklı ka
pılsın, demiştir. Bundan sonra iş ğıtlarile mühürlerini de yine sahte 
müddeiumumiliğe aksetmiş ve tabi- birer vesika ile Ropenle Yakoya yap 
bi adil Enver Karan da çocuğun fa- tırmış ve bastırmışlardır. Müddeiu
rik ve mümeyyiz olup olmadığını tet mumi Sadun geçen celsede mütalea
kik etmiştir. smı söyliyerek hadiseyi ihtilas şek-

Çocuk kendisini müdafaa eder- linde tavsif etmis ve Abdullahla Di-
ken: mitri ve Ahmede~ ceza, Ropenle Ya-

- Ben eroln kullanmıyorum. Ba- ko hakkında da beraet kararı veril
bam yanlış anıaınış, demektedir. Ta- mesini istemişti. Dün suçlular müda 
b~bi adilin vereceği rapora göre tah- faalarını yaptılar. 
kikata dPvam edilecektir. Abdullah: 

Ölen Anasın• 
Bahçeye Gömmüş 

Mehmet Halit isminde bir delik 
b

. k an 
1ı ır aç ay evvel Eyüpte ölen ann 

- Benim hiçbir şeyden haberim 
yoktur. Bana muntazam fişler geldi. 
Ben de ispirto verdim, diyordu. Di
mitri ile Ahmet te suçlan biribirine 
atfetmek surctile kendilerini müda
faa ettiler. Muhakeme karar için 
.başka bir güne bırakıldı. 

iumumiliğe göndermiştir. Bu rapora 
göre, Alaettinin solak olmamak şar
tiyle kendi kendinlsini tabanca ile 
öldürmesine imkan yoktur. 

TAN 

Tarih Talebesi T rakvadan Döndü 

Tarih talebesi Edirne orman fidanlığında 

Geçen cumartesi günü Edirneye 
giden üniversite tarih enstitüsü tale
besinden 24 kişilik kafile dün şehri
mize dönmüştür. 

Tarih talebesi profesörleri Cafer 
oğlu Ahmet ve Ali Nihat refakatin
de geçen cumartesi günü Edirneye 
gitmişler, ve istasyonda umumi mü
fettişlik kültür müşaviri Celal Fer
di ve vilayet kültür direktörü Şahap 
tarafından karşılanmışlardır. Kız ta
lebe, kız öğretmen okuluna, profe
sörlerle erkek talebe de sanatlar 
mektebine misafir edilmişlerdir. 

Pazar, pazartesi günleri Edirnede
ki tarihi eserleri tetkik eden talebe 
ve profesörler salı günü umumi mü
fettiş General Kazım Dirik tarafın
dan kendilerine tahsis edilen otomo
billerle Havsa, Hasköy ve Kırklare
linin İnece nahiyesine kadar gitmiş 
ler ve buralardaki kalkınma faali
yetlerini yakından tetkik etmişler
dir. Misafirler öğle yemeğini İnece 

BiR ZiNA: 

Kocasını 
Başka Bir Evde 
Yakalattı 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir zina iddiasını tetkik etti. Da 
vacı Karagümrükte otıır<>n M<>lih" 
isminde bir kadındı. 

Şikayeti ve iddiası şu idi: 
Meliha son zamanlarda kocası Nu

riden şüphelenmiye başlamıştır. Nu
ri, sık sık gece işlerinde kalıyor, ha
zan eve telgraf çekerek ansızın çı
kan bir işten bahsediyormuş. Meli
ha kocasını takibe başlamış, nihayet 
kocasının Hadiye isminde kendin
den daha genç bir kadınla münase
bette bulunduğunu tesbit etmiş ve 
dün sabah erkenden polise ve bekçi
ye müracaat ederek Hadiyenin evini 

göstermiş ve: 
- Kocam beni ve evini ihmal et

ti. Her gece burada kalıyor. Hakla
nnda zina davası açacağım vaziyeti 
tesbit ediniz, demiştir. Polis ve bek
çi Hadiyenin evini göz hapsine al
mışlar ve iddia edildiği gibi de sabah 
leyn erkenaen Nurinin bu evden çık 
tığını görmüşler ve hemen yakala
mışlardır. Müddeiumumi Orhan Kö
ni iddiasını hazırladıktan sonra suç
luları Asliy

0

e Dördüncü Ceza Mah
kemesine verdi. Muhakemeye gizli 
olarak devam edildi. Karar bugün 
verilecektir. 

köy parkında yedikten sonra, Euir -
neye dönmüşlerdir. Karaağaçtaki e
ğitmenler kursunu da ziyaret etmiş 

!erdir. ı 
Buradan yaya olarak fidanhğa ve 

Yeni Meriç gazinosuna gidilerek is
tirahat edilmiştir. 

Gece lise tarafından misafir tale
be ve profesörler şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafette umumi mü
fettiş General Kazım Dirik, bir çok 
muallimler ve umumi müfettişlik 

müşavirleri hazır bulunmuş ve ye
mekten sonra lise salonunda umumi 
müfettişlik sineması tarafından 

Trakya kalkınmasına ait filmler gös~ 
terilmiştir. Müteakiben erkek mu -
allim mektebinde verilen müsame -
reye gidilmiştir. 

Misafirlere, Edirnede müze memu 
ru Necmi İye, Edirne ve Kırklareli 
çevresindeki tetkik seyahatlerinde 
umumi müfettişlik mimarı Mazhar 
Altan mihmandarlık etmiştir. 

POLiSTE: 

Bir Genç Kadınla 
Erkek üç 
Gündür Kayıp 
Azapkapı sandalcılarından 4115 nu 

maralı sandalın sahibi Temel oğlu 
Bekir dün zabıtaya müracaatla, pa
zar gunu AZapKapıaan aıcıığı oır 

genç kadını Hasköye götürdüğünU, 
kendisi sahile çıkarak ekmek ve si
gara aldığını, fakat döndüğü vakit 
sandalını ve müşterilerini bulamadı 
ğını söylemiştir. Zabıta bu genç ka
dınla erkeği aramaktadır. 

Zeytinyağı Çalmı§ 

Çarşıkapıda Sinekli medrese

sinde oturan Bahtiyar ismin -

de bir kadın, Küçükpazarda Ha
cıkadın mahallesinde oturan Sıdıka-

nm evine gitmiş bir teneke zeytin

yağı alıp savuşurken tutulmuştur. 

incili. Hademeler Çalmıı 
Bir kaç gün evvel Patrikhaneden 

çalınan yüz binlerce lira kıymetinde 
ki üç incilin patrikhane hademele -
rinden beş kişi tarafından alındığı 

tesbit edilmiştir. Zabıta bu hademe 
ler hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Otomobil Kamyonla 
Çarpıştı 

Evvelki gece saat 10 sularında Me 
cidiyeköyden geçmekte olan doktor 
Şükrünün 1565 numaralı hususi o -
tomobili ile şoför Talatın idaresin
deki 4212 numaralı kamyonet çar -
pışmış, ikisi de hasara uğramıştır. 

si Seyyidenin cesedini evlerinin ba~ 
çesine gömmüş, ve gılnlerce kimseye 
habe~ vermemiştir. Polis vaziyeti öğ 
re__ndıkten sonra Mehmet Halidin yap 
tıgı rnczan bulmuş ve annesinin ce
sedini çıkartmıştı. Mehmet Halit 
bahçeyi derince kazdıktan sonra: 
toprağın üs.tüne şilte sermiş, annesi
ne en yeni elbiselerini giydirmiş, ba 
şının altına yastık ve üstüne de yor
gan örterek böylece gömmüştür. 

Tahkikatı idare eden müddeiumu 
mi Reşat Saka dün şahit Ahmedi Sul 
tanahmet Sulh İkinci Ceza Mahke
mesine göndererek ü d .. t b't 
tt

. . a esını es ı 

--:--0--
Komiserler Beraet Etti 
Asliye İkinci Ceza Mahkemesi dün 

bir dövme davasını neticelendirdi. 
Davacı Şerei isminde bir gençti. İddi 
asına göre emniyet direktörlüğü mü
teferrika nezarethanesinde komiser 
Halit ve Cevat tarafından dövülmüş-

tür. 

* Beyoğlunda Sol sokağında dur 
makta olan şoför Rızanın 804 numa
ralı otomobili kabloların kontak yap 
masile benzin deposu tutuşmuş, ateş 
büyümeden söndürülmüştür. 

Müddeiumumilik, Mehmet Hali
din akli vaziyetinden şüphelendiği 
için kendisini adli tıp işleri müesse
sesinde müşahede altına aldırmıştı. 

Müessese dün raporunu vermiştir. 
Mehmet Halitte, cezai ehliyeti sel 

bcdecck kadar ilerlemiş bir akıl has 
talığı bulunmuştur. Müddeiumumi
lik bu rapor üzerine Mehmet Halitli 
serhest bırakmıştır. 

f" asımpaşa Cinayeti 

t.~ahkemede 
Müddeiumumilik dört gün evvel 

Kasımpaşada arkadaşı Alaettini ta
banca ile öldüren tesviyeci Enver 
hakkındaki tahkikatı dün bitirmiş
tir. Morg ceset üzerindeki tetkikle· 

'"dde-

e ırmış ve d osyayı tamamladıktan 
sonra suçlusu ile beraber Ası· D" d" .. ıye or 

uncu Ceza Mahkemesı'ne ve . ·ı _ rmısı r. 
e.~C~CJI Kesilen Çocuk. 

M_u~de.~umumilik, ilamat şefi Ri
fat ıkı gundenberi bir kaza tahkika
tiyle meşgul oluyordu. Aksarayda 0 _ 

turan ~ğrctmen Osmanın 9 yaşında 
ki oğlu ingin evvelki gün Sirkeciden 
Yedikuleye giden 74 - 905 numara 
lı tramvayın arka arabnsının basa
mağına asılmış, biletçi Ömer de üs
tüne gelince kendisini yere atmış ve 
ayağı tekerlek altında kalarak ezil
miştir. Çocuğun ayağı kaldırıldığı 

Haseki Hastanesinde kesilmiştir. 
Müddeiumumilik vatman Süleyma
nı, bu arabanın biletçisi Ömeri ve ön 
deki arabanın biletçisi Fahriyi suçlu 
bularak dün ikinci sorgu hakimliği

ne vermiştir. 

Mahkeme vaziyeti tetkik ettikten 
ve şahitleri dinledikten sonra suçun 
sabit olmadığı neticesine vardı. Her 
iki komiser hakkında da beraet kara 
rı verdi. 

Yeniden Kitap Ahnacali 
Universite talebesine yardımcı e

tiit kitapları temin etmek üzere ter 
cümesi düşünülen kıymetli eserler 
i~in Maarif Vekaleti hazırlıklara baş 
lam1ştır. Eserler ilmi bir heyet ta
rafından dilimize çevrilecektir. 

Bundan başka üniversite rektör -
lüğü talebenin üniversite kütüpha -
nelerine istedikleri eserlerin temini
ni kararlaştırmıştır. Talebe, fakülte 
kütüphanelerinde bulamadığı bir e
seri kafülte dekanlığına bildirecek 
ve bu eser derhal tedarik edilerek 
kütüphaneye konacaktır. 

* Arapcamide Yelkenciler cadde

sinde 107 numaralı dükkanda çalı -

şan kunduracı Andon sağ elinin par 
maklarını makineye kaptırmıştır. * Büyükdere kibrit fabrikasında 

çalışan Kamil isminde bir amele sol 

elinjn parmaklarını makineye kap -

tırmıştır. * Taksimde oturan Teodos ismin 
de bir genç, dün Mahmutpaşada şo· 
för Mustafanın idaresindeki 2790 nu 
maralı otobobile çarpılarak sol ba
cağından yaralanmıştır. * Şeh~adebaşında Tıp talebe yur
du berberi Ibrahim, bir para mese -

lesinden çık.an kavga neticesinde, ka 
pıcı Halili testi ile başından yarala
mıştır. 

Kadın Köıesl 

• 
Şok BOır 

Pardösü 

• 
Bu bej renginde yünlü par

dösünün önü ve kolları içine 
vuatin konup üzerine makine 

çekilmek suretile süslenmiştir. 

Yakaya konan koyu renk bir 
çiçek buketi pardösüyü ta

mamlar. Pardöaünün arkasın

dan kürek kemiklerinin bir ka. 
nş aşağısına kadar inen iki pli 

vardır. 

Kenarları kalkık kanote f'IP· 

kanın rengi çiçek ve eldiven· 

lerle birdir. 

Sultanhisarda 
Bir Kooperatif 
Kuruldu 

24 - 6 - 938 

Radyo 
Aydın, (TAN) - Sultanhisarda lstanbul Radyosu 

kurulan ve üzüm kurumuna bağla - ÖGLE NEŞRİYAT! : 
Saat: 12.30 Plakla türk musikisi. 12.50 

nan satış kooperatifinin esas nizam Havadis. 13.05 Plakla türk musikisi. 
namesi lktısat Vekaletince tasdik e- 13.30 Muhtelif plAk neşriyatı. 14 so~· 
dilmiştir. AKŞAM NEŞRiYAT! : 

Kooperatif umumi heyeti toplana- Saat: 18.30 Plakla dans musikisi. ıgJ5 
rak idare meclisini ve murakip seç- Konferans: Handnn (Çocuk Terbiyc:>İ)· 

· t' T 1 d N 11 19.55 Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: (i• 
mış ır. op antı 8 ' azi i ilçebayı renviç rasathanesinden naklen. 20.02 rJ!l' 
Ihsan Kahya oğlu da bulunmuştur. zeyyen ve arkadaşları taraiından türk roıl 

Rifat Posacı, Mustafa Aral, Meh- sikisi ve halk şarkılan. 20.15 Semahııt: 
met Atıcı, Bahri Uysal idare mecli- İstanbul radyosu okuyucularından. 20 .. ı5 
sine; Cevat Durul da murakipliğe in Hava raporu. 20.48 Ömer Rıza Doğ··ul tıı· 
tihap edilmişlerdir. rafından arapça söylev. 21 Muzafier il· 

kar ve arkadaşhırı tarafından türlt rrıu· 
Kooperatif için bir bina yapılması sikisi ve halk şarkıları. 21.45 Orkestra· 

20 bin liraya ihale olunmuştur. Bir 22.15 Ajans habcı:leri. 22.30 Plakla so\O' 
depo arsası da alınmıştır. lar; Opera ve operet parçaları. 22.50 scıı1 

Denizliye Gezinti Yapıldı haberler ve ertesi günün programı. 2s 
Ad SON. 

y ın, ~TAN) - Hava kurumu Ankara Radvosu 
ile kızılay kurumunun müştereken ÖGLE NEŞRİVATI : 

tertip ettikleri Denizli gezintisi çok Saat: 12.30 Kanşık plak ncşriyah. ı~.60 
!lÜZf"l olmııc:inlj. GezintivP "Plciz vüz f;l'.1k: Ttirk 1 mu.cı},k1_i1.ıcil tı~e. halk. şarkılll" 
kişi iştirak etmiştir. :J:r:> oa:nıı ve n. ıaoeı-ıer 
Kendilerini evvela Goncalı istasyo- AKŞAM NE$R1YATI: Saat: 18.30 PlBkla dans musikisi 19.JS 
nunda bir heyet karşılamış, Denizli Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikt'flt: 
istasyonunda binlerce Denizlili ve Rı;za \'e arkadaşları). 20 Saat ayarı •;r. 11·. 

halkevi bandosu selamlamıştır. De - rapça neşriyat. 20,15 : Türk rıııısl' 
niZli halkevinde bir Bayan Aydın - kisi ve halk şarkıları (Handan ve ar!t

11
' 

Iılara "hoş geldiniz" demiş Aydın- daşları). 21 Çocuk Esirgeme Kurumu ııB' 
mına konu:;;ma. 21.15 Stüdyo salon orl<e~' 

lılar namına da doktor Hasan Tah- rası: 22 Ajans haberleri 22.15 Yarı1ıl'1 

sin Soylu cevap vererek teşekkür et- program ve istiklal marşı. 
miştir. SENFONİLER: 

Aydınlılar fırka bahçesinde, çam- 17.30 Berlin kısn dalgnsı: Senfonik ıc(l!I 
lıkta, Incirli, havuzda eğlenmişler, ser, 19.10 Varşova: Senfonik konser. ı' 
Liseyi, gazi ve Umetpaşa okullarını, Prag: Çek filarmonisi, 22.30 Berlin ıcı~ 

dalgası: Senfonik konser, 23 Var.~o~ 
un fabrikalarını ve fenni tabakhane- Senfonik konser. 
yi ziyaret etmişlerdir. llAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası Karışık mı.ı~l· 

BOZÖYÜKTE: 

Bir Hırsız Tutuldu 
Bozöyük, (TAN) - Gemleyikli Ab 

dullah Ulusoy isminde biri, Kara -
köyde Salahattinin oteliden eşya ve 
para çalm1ştır. Hırsız, eksperes tre
nine binip kaçmak üzere iken yaka
lanmıştır. 

iskan Müdürü Gitti 
Balkan memleketlerinden ana yur 

da getirilecek ırkdaşlarımız için ala
kadar devletlerle yapılan konuşma
lar sona ermiş olduğundan, iskan u
mum müdürü Cevdet Ankaraya git
miştir. Cevdet, burada hazırlanan 
bazı projeleri de Ankaraya götür
müştür. 

Bu projeler hükumetimiz ve ala
kadar devletler tarafından tasdik e
dildikten sonra kati bir şekil alacak 
ve göçmen nakliyatına başlanacak
tır. Nakliyatın ancak 1939 - 1940 
senelerinde baş1ıyabileceği anlaşıl
maktadır. * İnhisarlar umumi müdürlüğü 
için Ankarada kurulmakta olan bina 
nın inşaatı ilerlemiştir. Umumi mü
dürlük bir seneye kadar Ankarada
ki ı;lerkeze nakledecektir. Ankaraya 
gidecek umumi müdürlük memurla
rının maaşlarına zam yapılacağı an
laşılmaktadır. 

Davet 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Hakim namzetlerinden Mehmet 

Rüstem Kitapçının acele memuriye
timize müracaat etmesinin gazete -
nizle ilanını dilerim. 

ki (8.15 keza), 9.30 Bahriye band~ 
10.30 Hafif musiki, Il.45 Berlln kısa dP 
gası: Şehir bandosu, 13 Hafif mu# 
14.15 devamı 13.25 Bükreş: Plak kon~" 
ri, 14.,30 devamı, 17.45 Berlin kısa d~ı; 
gası: iş sonu konseri 18.50 devamı. 1

.1. 

Brüno: Radyo orkestrası, 19.20 prııı· 
Bando mızıka, 19.40 Bükreş: Mando~ 
konseri, 20 Bcrlin kısa dalgası: Eğlence 
musikili program, 20 Varşova: Londrııd~ 
karışık program nakli, 20.30 Prag: fC 
orkestrası, 21 Lllypzlg: Sopran, tcrıl'r 

.ı· bas, radyo orkestrası, 22 Ostrava: Mı!!' 
kili ve şarkılı sahneler, 23.20 Prag: pi~ 
konseri, 24.10 Peşte: Çigan orkestrll' 

OPERALAR, OPERETLER: 
21 Bükreş: Biyet'nln "CArmen,, of 

rası, 22 Brüno: Thomas'ın "Mignon,, O' 

perası. 

ODA MUSİKİSİ 
18.20 Prag: Yaylı sazlar kuarteti. 2C 

Bilkreş: Oda musiksi konseri. 
RESİTALLER= 

11.15 Berlin kısa dAlgaı:ı: Piyıınn 111
11
; 

siksi (Brahmse). 18.40 Brüno: SIO~ 
halk şarkıları, 19.10 Ostrava: Piy:mo ~ 
!akatHe i8rkılar. 19.15 Bükreş: Çi!t P 
ynno konseri. 10.10 Varşova: Piyano ~ 
sitali. 19.45 Peşte: Macar r;nrkıları cC· 
gan refakatile). 

DANS MUSİKİSİ: 
22.10 Varşova. 23. l O Peşte. 23.30 rfa 

pzig. 

~~""'......,...., ..... ,. ......._,... .. ' 
~ ASKERLİK İŞLERi : 

""'"""""" " ,. ._~,..... .. 
333 Doğumlu 

Kısa Hizmetliler ~ 
Fatih kaymakamlığından: 333 

ğumlu ve bu doğumlularla mu9ıf 
leye tabi kısa hizmetli ve (orts 1 t 

liyetnamelilerin 1 temmuz 938 
nünde kıtada bulunmak üzere yeD 
Subay okuluna sevkedileceklerif1ı! 
26 ve 28 haziran 938 günlerinde 
bede bulunmaları ilan olunur. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-<>-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz. dDrOat. .. mimi olmak, 
karlln g.z:eteal olmıya çalıımaktır. 

Daimi sergi binası için münasip yer aranıyor. Aıağıdakl yam• 
sında bu meseleyi tetkik eden muharrir, lktısat ve Maarif Veka· 
letleri ile Belediye anlaıtıkları takdirde lstanbul ıehrinln Maç• 
kada bir lise, Galatasarayda bir meydan ve maksada uygun 
sergi binası kazanabileceğini Heri sürüyor. Şimdi yamyı okuyahm: 

fedaklrlıklar yapabiliriz. Sergiy~ 
Galatasaraydan başka yerlerde de 
kurmayı tecrübe ettik. Aldanmıyor 
sam alınan neticeler pek parlak ol
mamıştır. 

Bu seneki sergi için :ile mektep 
ten, gerek içeride ve gerek bahç~ 
de daha fazla yer istemek mecbu
riyeti hasıl olmuştur. yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

ABONE BEDELİ a a a 
Türkiye Ecnebi 

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

Mllletlerarası posta ittihadına dahn ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9. 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres dells· 
Urmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul illvesl IAzımdır. 

Daimi Sergi 
Galatasaray gibi İstanbulun en 

işlek yerindeki en kıymetli arsayı 
köşedeki karakol gibi teferrüatile 
sağlamca elde ettikten sonra herhan 
gi yıkma veya yapma işine teşeb
büs etmeden evvel, İktısat Vekale
ti de belediyeye müracaat etmiye 
mecburdur. Ve işte korkanm ki, 
müşküllt burada başlıyacaktır. 

Samsundan BulClıi Kakıcı imza
siyle bir mektup aldım. Sa~sun. ~i
layetinin, Halkevinin, beledıyesı~ın 
faydalı faaliyetlerinden bahsettık
ten sonra diyor ki: "Belediyemizin 
çalışma faaliyetinde günden g~ne 
terakkiler görülmektedir. Beledıye 
Başkanının, bilhassa mevsim itiba
riyle sıhhi vaziyeti göz önünde tuta· 
rak temizliğe itina göstermesi, si· 
nek mücadelesine devamı zikre şa· 
yandır. Şu kadar ki gürültü ile mü
cadele pek geri kalmıştır. Bu güzel 
ve tarihi Jehrin belediye meyda· 
nından tutunuz da, Necipbey, Meci· 
diye caddesinin her iki tarafı tuha
fiyeci, camcı, kunduracı, tenekeci, 
şerbetçi, sebzeci, sobacı, fırın, terzi 
dükkanlarile doludur ve bu dükkan· 
lann üzerleri ikamet edilen evler· 
dir. İşte bu e,•lerde oturanlar şafak· 
la beraber kalkmak mecburiyetin
dedirler. Neden mi? Çünkü bu esnaf 
sabahları saat dörtte maiazalan a· 
çarlar ve beşe gelmeden işe başlar
lar, bir gürültüdür gider. Her taraf
ta akşamlan mağaza ve dükkanlar 

1 GONON MESELELERi l 
ispanyada Vaziyet 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

İspanyada iki sene süren kanlı ve 
yıkıcı harpten sonra, bugünkü ''azi. 
yeti anlamak isterseniz, §U rakamla
rı gözden geçiriniz: 

Galatasarayda 
Kurulmalı 

Çünkü, belediye ne "evet", ne 
"hayır" demeden meseleyi İstan
bul plinını yapmakta olan müte -
bassıs B. Prosta havale edip fikri
ni soracaktır. B. Prost ne diyecek? 
İşin anahtarı buradadır. Çok muh
temeldir ki, B. Prost ta §Öyle dü~
necektir: 

"Şehrin mtiatakbel inkişafı ba· 
kımmdan çok mtihim bir engel, 
kendi kendine halledildi. Gala • 
tasarayın yeri her bakttndan şeh 
re lbım. Fakat bugüne kadar do Gazeteler, sergi binasını 

İktısat Vekaletinin yap 
tıracağını haber veriyorlar. 
Münasip yer olarak ta Saray 
bumu gibi sapa semtlerden, 
Çırağan Sarayı gibi uzak 
deniz kenarlarından bahse
dildiğini işitiyoruz. 

ı-

f YAZA~~ Ve/ a Bir son İspanyanın genişliği 195,000 mil 
murabbaıdır. Bu arazinin General 
Franko elinde bulunan kısmı 115,000 
mil murahbaıdır. Hükumetçilerin iş
gali altında bulunan saha 80 bin mil 
murabbaı tutar. 

İspanyanın nüfusu 24 milyondur. 
Frankonun işgal ettiği sahalardan 
iki milyon kişi hükumet topraklan
na iltica etmiştir. Bugün Frankonun 
idaresi altında 12 milyon, hükumet
çiler tarafında 12 milyon nüfus var
dır. 

Hiikumetçilerin a~keri kuvveti 
Frankonunkinden üstündür. Gene
ral Frankonun kumandası altında 
300 hin asker ,·ardır. Bunun 100 bini 
yabancıdn. Yani 80 bin İtalyan 10 
bin Alman, 5 bin kadar da Faslı ve
saire mevcuthır. 

Jliikumetçilerin askeri kuvveti ise 
700 bin kişidir. Bunların yalnız 20 
hini yabancıdır. Geri kalanlar iyi ta
lim görmiiş, iyi yetiştirilmiş askerler 
den ibarettir. Yalnız Frankonun mo
torize kuvvetleri iistündür. General 
Frankonun muvaffakıyetini temin e
den amil, elinde bulunan İtalyan ve 
Alman tayyare, tank, top vesairesi-

Vakit geçtikçe, sergiden, sergi 
binasından maksadın ne olduğ•ınu 
daha iyi anladık ve bu işe elverişli 
yerlerin merkezine doğru çıktık. 
Taksim kışlası ve civarlarına doğru, 
fakat, sonra nedense Taksim mer
kezinden uzaklaştık. Taşkışla., tarai 
larında, Sürpagop arsasında. Hnr
biye civarında bile durup etrafı· 
mıza bakmadan birdenbire iki. iiç 
kilometre atlıyarak ta Maçkı> niha 
yetlerine gittik: Yarım kalmq 1tal
ya sefareti binası ile yerini buld"k. 
Ve "bundan münasip bina ve r.ıev 
ki olamaz. Derhal işte başhyalım,, 
dedik. 

Gazetelerde görülen bu hava -
disler doğru ise. sergi işinde ve ser 
gi binasında mal teşhiri bahsinde 
alakadarların şu itirazlarını gözö -
nüne almak lazımgelir! 

"Sergiden maksat mahsulleri· 
~ • o 111rada ytan ala .. akta •
lakai:lar oısun. olmasın • müm • 
kün olduğu kadar büyiik bir halk 
kütlesine göstermektir. 

• kunmak kabil değildi. Çünkü 
mektep yeri idi. Şimdi bu manill 
kalktı. Artık Galatasarayı şehre 

kuandımıak kabil olacak. Şim· 
dl buruını, pllnm icaplarına gü
re yeniden tandm edebiliriz . ., 
Ve belki debelediye de Prosttan 

pek haklı olarak "Hayır, Galatasa
rayında sergi binası yapılamaz.,, Ce 
vabını alacaktır. 

B elediyenin böyle bir "olmaz,, 
cevabı karşısında ihtiyat 

tuttuğum üçüncü bir yer var: 

Koskocaman Ayaspaşa mezarlığı 

arsası. Galatasaray yerinin birkaç 

misli büyüklüğünde bomboş bir 

harman. 
Biz, AyaspaŞa mezarlığı arsasını 

yalnız yol boyunca giden hudut ü
zerine apartımanlar yaparak boz -
duk. Ve işte içerisi böyle hiçbir i~e 
yaramadığı için bomboş kaldı. Me
ğer iaabet olmu§. Burası da mahal
le olmaktan ancak bu vesile ile kur 
tulmuş bulunuyor. 

Şimdi bu arsaya ancak çocuk, bah 
--=-1.-.·._.mıataka apor yeri 6ibl bir .-Y 

ler yapabileceğimiz gözüküyor. Fa 

muayyen bir saatte kapanmakta· 
dır. Akşamlan olduğu gibi sabahla· 
n da, dükkanların muayyen bir sa· 
atte açılması mümkün değil midir? 

• İstanbul belediyesi ıtırültü ile 

mücadeleye başladığı zaman, edebi

yatı cedide ve fecriati nesline men

sup bir sanatkarla konuşuyordum: 

- Aman efendim, dedi, bu kadar 

vandallik olur mu? Sabah ~afak sö

kerken, sokaktan geçen sütçünün, 
kalbinden kopup titriyen sesi, zar

zavatçının kendine mahsus kıvrak 
şivesiyle kemer patlıcan diyişi, yo

ğurtçunun, balıkçının, camcının a· 

henldi sesleri feda edilecek orijina· 

liteler midir? Bunlann hepsi biret 

tiptir, ve İstanbulun, Türkiyenin 

şahsına mahsus tipleridir. Bunlan 

sanat namına muhafaza etmeliyiz. 

• Hayata, şiir ve sanat gözüyle ha· diGeneral Franko 07.kadideki demir 
madenlerini, Astorya kömür ocakla· 
rını, Huelva'daki bakır madenlerİ·i\ 
ele geçirmiştir. Buna karşılık ta ha· 
la hüki'ımetçilcrin elinde Gerona'da
ki kömiir ocaktan, ve Linaresteki 
kur un madenleri bulunmaktadır. 

Katalonyada bulunan \'e A\·rupanın 
en kuvvetli hidro • elektrik sanayİİ· 
ni ihtiva eden merkez de hala hüku
metçilerin elindedir. 

l\façka ve civarı bu maksat i
çin Şişli kadar ve hatta ondan da 
uzaktır. Çünkü Maçka, şehir mer 
kezine bir tek ve daracık yolu ile 
bağlıdır. Şimdiki nakliye vasıta
ları o civarda oturanlara bile ka 
fi gelmiyor. Nerede kaldı ki, ser 
gi kurulduktan sonra binlerce ki· 
şi taşımak imkanı bulunsun. Yo
lun darlığından dolayı nakU~·e 

vasıtalarını çoğaltmak ta pek 
mümkün değildir. Ve hepsinden 
fenası bu mahzurlardan hiçhiri· 
ne, ne şimdi, ne de istikbalde ça 
re bulmak kabil değildir.,, 

Daimi sergi binaBJ için ileri sürülen yerlerin kroki üzerindeki marızarası_: İtalyan se

fareti binası, Sürp Agop arsası, Stadyom ve Galatasaray mektebi binası 

kat jandarma karakolunu, elektrik 
şirketine ait ev ve ufak tesisatını 
kaldırmak suretile bu arsayı, şehir 
planında çok genişletilmesi düşilnü 
len Cümhuriyet meydanına doğru 
açmak ve ulaştırmak kabildir. 7.an 
nederim. Bu takdirde sergi binası 
buraya uymaz mı ve yakışmaz mı? 

kan bir artiste göre belki bu sesler, 

bir şiir kadar, bir musiki kadar, bir 

ruh kadar ince ve arüzeldir. Fakat 

Samsunda, çeşit, çeşit dükkAnlann 

üzerinde hergün sabah şafakta uya· 

nanlara bu sesler, ahengi bozuk bir 

davul zurna, akort edilmemiş bir ut 

veya kanun tesiri yaptığına kani· 

1 
İki taraf ta biitün sanayii harp 

sanalii haline ııetirmişlerdir. Fran
koeularm harp sanayii Bilbao ve 
Se\.il'de, hükömetçilerinki Barselo
na, Matlrit ve Valansiyadadır. 

Hiıla&a Franko . kuvvetleri hayli 
yer kazanmış olmalarına rağmen ta
mamen hakim bir vaziyet elde et
miye mu\•affak olamamışlardır. Ha
rici yardım kesilirse hiikiımetçilerin 
galip gelmeleri ihtimali bile yok de
ğildir. Eğer iki taraf haşhaşa bıra
kılsa ve İspanya dahili harbi kendi 
hudutlan içine hasreıWse, harbin a
kıbeti derhal değişebilir. 

* ~ytin Dağı 

Falih Rıfkının bu emsalsiz eseri 
ikinci tabını gördü. Bu muvaffakı

yet bu eser için büyük bir şey sayı
lamaz. 

Fakat ben burada bu eser üzerin
de duracak değilim. Ondan ayrıca 
bahsetmeyi başka bir arüne bırakı· 
Yorum. 

Yalnız bu eser için Hüseyin Cahi
din yazdığı bir fıkrada gözüme m. 
§en şu cümle üzerinde durmak isti
Yorum: 

"Bir muharrir bütiin ömründe 
böyle bir kitap yazabilmi§se, dünya
ya beyhude gelmemi§ demektir.,, 

Bu hükmü kendi nefsimize tatbik 
edersek çok acı bir manzara ile kar
şıla mış oluruz. İçimizde kaç kişi, 
hu diinyaya beyhude gelmedi~ini is
Pat :ı.decck bir eser yaratabilmişiz. 
dir? Böyle bir eser bırakamıyorsak 
dünyaya beyhude gelmişiz demek
tir. Gençlere Hüseyin Cahidin bu 
l\Ötiinii bir le,•ha halinde odalanna 
'stnalarını ''e bütiin hayatlarında 
hunu kendilerine rehber edinmele
ti~i tavsi)·e ederim. 

Bütün bu itirazlara rağmen, İktı-
sat Vekaletinin yerinde olsa id:m, 
ben Maçkadaki İtalya sefaretini ve 
arsasını satın alırdım. Fakat sergi 
binası yapmak için değil. Bilakis 
bunu elimde "koz., tutarak daha el 
verişli bir sergi yeri elde edebil -
mek için. 
Maksadımı anlatayım: 

M açkadaki İtalya sefaretinin 
yerini İktisat Vekaleti na -

mına sağlama bağladıktan sonra Ma 
arif Vekaletine şöyle bir müraca
atta bulunurdum: 

"Galatasaray lisesinin şehir 
merkezinde bulunması, birsak 
bakımlardan ortaya yeni yeni 
mahzurlar çıkanyor. Bu tarihi 

• ve çok kıymetli ilim müessese • 
mizi daha müsait bir yerde, mem 
Jcket gençliğine daha elverişli 

bir şekilde idame ettirebilınek İ· 
çin çareler düşünmekte olduğu
nuza şüphe yok. Fakat mesele 
çok güç. Yer bulmak lazım. bina 
yapmak lıizım. Bu binaya mekte 
bi hütiin tesisatı ile nakletmek 
lizım. Biitün bunlar için para ,.e 
vakit lazım. Ve her şeyden mü • 
him olarak böyle bir iş için vesi· 
le ve fırsat lazım. 

İşte vesile ve fırsat çıkmıştır. 
Yer ve para hazır. Maçka, Gala
tasarayına nisbetle lise için, şüp
he yok ki. kat kat daha muvafık 
ve uygundur. İtalya sefareti ye. 
ri de bu işe elverişlidir. Arsa İÜ· 

barile Galatasarayın kapladığı sa 
hadan daha büyüktür. Fakat bu 
da az gelirse bitişiğinde diier 
mektepler ve arsaları var. 

Bu mektepler için, hiç üzülmi 
ye lüzum yoktur. Tam karşıla· 
nnda boş arsalar var. Orada ve 

maksada daha uypn yeni mek· 

tepbinaları yapılabilir.,, 

Kuvvetle umuyorum ki, böyle bir 
teklif, Maarif Vekaletini şiddetle a
lakadar edecektir. Çünkü Maçkada 
ki İtalya sefareti yeri lise için uy
gundur. Mevcut binayı idare, kon 

fcrans salonları, laboratuvarlar (ve 
il&h.) bakımından ıslah etmek te 
mümkün gibi görünüyor. Arka ta
rafa mektep için cenahlar şeklinde 
yeni binalar yapmak zaten kabil. 
Galatasarayın yerini elde etmek i
çin İktısat Vekaleti İtalya sefareti 
yerini Maarif Vekaletine vermek
ten, ve masraflara da büyük nisbet 
te iştirak etmekten elbette çekin-: 
mez. 

G alatasaray, sergi yeri olarak 
o kadar kıymetli ve mühim 

dri ki, bunu elde etmek için büyük 

İstediğimiz kadar büyük ve ser
best arsa var. Şehir plinına göre 
de, yakında burası çok mühim mer 
kezi bir yer olacaktır. Ve sergi bi
nası, belki bugünkü Galatasarayın 
bulunduğu sahadan daha uygun bir 
yer kazanmış bulunacaktır. 

Buna da "evet" veya "hayır" ce
vabmı verecek yine mütehassıs 

Prosttur. Fikrini daha şimdiden sor 
sak ve O"'a göre hareket etsek çok 
yerinde bir iş yapmış olmaz mıyız? 

\ 

MAGLüBIYE 11 EN iSTiFADE EDiNiZ 
Maflt\biyet galibiyetin en bilyük 

amillerinden biridir. Her muvaffa
kıyeti tahlil ediniz. Kazananın dai· 
ma mazide mailubiyetlerinden aJ. 
dığı derslerden istifade ederek bu 
muvaffakıyete eriştiiini ıöreceksi

niz. Mağlitbiyet başka, iflis baş
kadır. Maddi ve manevi ifl&. mağ
lubiyeti kabul etmekten gelir. },a· 
kat mağlubiyet insana yeni bir hız, 
yeni bir hamle veren yeni bir kuv
vet kaynağıdır. 

Mağlubiyet utanılacak birşey de
ğildir. Fakat mağlubiyeti giller bir 
yüzle karşılamak, onu tahlil edip 
ders çıkarmak .-rtile. Mağlubiyete 
bir den nuarile bakananız öldüril 
cü olmaktan çıkar. Hele onu tahlil 
edip sebeplerini araıtınrsanu fay
dalı olur. 

Maj'lClbiyet, yalnıs muvaffakıyetl 
hazırlıyan bir adım olmakla kal
maz, içimizde sönmek bilmH bir 
muvaffakıyet annsu nyandınr. Ba 
ni çocuğun önilne bir yumak atınız, 

o kapmak istedikçe önünden çeki
nis. Bu çekif çocujun yakalamak 
anuaunu kamçılat ve onda yumatı 
kapmak hını o kadar kuvvetlenir 
ki, kapmadan bırakmaz. 

MağlClbiyet te imanda kazanmak 
hırsını kamçılayan bir vasıtadır. 
MağlUhiyetin verdiği bu hırsı iyi 
kullanabilirseniz muhakkak mu
vaffak olursunuz. 

Mafhibiyetin sebeplerini tahlil 
edince manileri aşmak sizin için ko 
laylaşır. Bu manileri bilmedikçe 
her an meçhul bir kuvvetin kolu· 
nuzdan tutup sizi geri çevireceğini 
zannedersiniz. 

Bir adam tanınm, acı bir aşk 
tecriibesi geçiriyordu. Bu aşk bil· 
tiin hayatını sarmııtı. Fakat o ka
dar büyük bir hayal sukutuna ui· 
radı ki kadından nefret etmeye baş 
ladı. Kadın cördükçe kaçıyor. ka· 
dınlarla bir mecliste bulunmaktan 
korkuyordu. Aşk macerasında, 

mağl(ibiyetin sebeplerini tahlil ede 

eek yerde, onun esiri olmuttu. 
Bu kabll aptallıklara düşmemek 

için mall6biyethıhi.n sebeplerini 
arqtırmız. 

Ban insanlar vardır, itlerini kay 
bettikten sonra yelse düşer, yeni it 
aramaktan çekinirler. 

Reddedilmek korkusile bir~okla
rı maaşlannın arttırılmasını isteye 
•meıler. 

Komşunun çocuğu boğulmuştur 

diye çoeuklarını denize göndermi· 
yen anneler de bunlardan biridir. 

Hulasa herhangi bir mağliıbiyet 
korkusu maneviyetiniıi sardığı za. 
man gülünç olursunus. Çok defa 
siz de bu gülünç bükmüniiSden uta 
mr, ve bunu bqkalanna sesdirme
meye çabpnınıs. Fakat bu hicabı 
duymaya başladıiınız saman kur· 
tulma yoluna giriyonunm demek 
t!r. Çünkü nihayet, hareketi
nizin mlnasızlıiı sizi doim yola 
ıetirmeye kili ıelecektir. 

PSiKOLOG 

im. 
Hergüıı muayyen saatte çalışını· 

ya, hayat kavgasında nzkını çalışa" 

rak kazanmıya mecbur olanlar için 

sabahın sükClnu, bu sükCln içinde tat• 

1ı bir uyku, çok daha şairane, çok 
daha ince ve faydalıdır. Bütün me· 
deni memleketlerde dükkanlann 

muayyen saatte açılması kapanması 

temin edildiği gibi, şehrin huzur ve 

sükıinunu bozan gürültü ile müca

dele de faydalı neticelerini vermiş

tir. Sokaklarda yangın var gibi ba~ 

iıran münadilerin, dükkanların ka

pılan önüne dizilmiş esnafın çeşit 

çe;tit seslerle haykırması, şiirden zi

yade hayattan anlıyanlann kulağını 

tırmalıyor. Samsun belediye başka

nı da, yukarda bahsettiğim artist gi

bi bulutlar içinde yaşıyan hayattan 

uzak bir sanat ve orijinalite merak· 

lısı dei\]se, Samsunluların hu huzu

runu teminde gecikmiyeccğini limit 

ederim. 

NIKSARDA: 

Tütün Piyasası Açlldı 
Niksar, (TAN) - Mıntaknmızda 

tütün piyasası açılır gibi olmuştur. 

Bugama ve Ladik köylerinde şimdı
ye kadar Ostro şirketi namına alt
mış bin kilo kadar tütün alınmıştır. 
Piyasa 5 kuruşla 120 kuruş arasın
dadır. Sorhun tütünleri üzerinde pa 
zarlığa girişilmiştir. Tüccardan Er
baalı Şevki de tütün almak üzere bu
raya gelmiştir. 

Yeni tütün mahsulü için halk fi
de dikmeğe başlamıştır. Fakat bu se
ne tütün ekiminin geçen yıldakinden 
az olacağı tahmin edilmektedir. 
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Joeluiz Şmelinigi Tahmin Etmiş 
olduğum Tarzda Mağliip Etti 
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Gayrimübadillerin 
Büyük Meclisten 

Dilekleri 
Okuyucularımızdan Yanya gay 

rimübadillerinden Hüseyin anla
tıyor: 

"- Gayrimübadil işlerinin tas· 
fiyesi hakkında Maliye Vekaleti 
tarafından hazırlanan kanuıı pro 
jesi 10,000 gayrimübadili büyük 

-
~l -"'"' 3 ---= = a --

ı : 
ı = -; 
9 ... 

bir yeise düşürmüştür. Bu p~oje 1 E 
bizi içinde bulunduğumuz fel&ket 1 : 

= ' ten kurtarmaz, daha çok felaket 
1 

: 

i ve perişanbğa düşürür. İstihkak : -

-------------------= --------------------
Dün bura saatiyle sabaha karşı saat dört 

bu~ukta Nevyorkun Yanki Stadyomunda ya
pılan cihan boks şampiyonluğu maçını rad
yodan aldığım gibi vereceğim. 

Amerika istasyonlarını çok kuvvetli alan 
radyo makinesi olan bir arkadaşın evine on 
meraklı toplandık. Büyük maçı beklerken 
biz de kendimize göre bahislere tutuşuyor
duk. Ahbaplar, maçtan bir gün evvel bu sü
tunlarda çıkan tahmin yazımda Coe Luviz'in 
galip geleceğini yazdığım için Şimeling'i mah 
sus methedip duruyorlardı. 

1 bonolanmıı:a mukabil ö~enn~esi ı· S 
düşünülen yüzde 10, biznn ~tm- E 

ı diye kadar yaptığım~z ~~srafla~ 
bile kapayamaz. Bız hukömct1-
mizc yük olmak istemiyoruz. Yal 

, nız, bizim nam ve hesabımıza Yu 
nan hükumetinden alınan para· 

----.. ---
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Saat dördü çeyrek geçe Amerikan istasyo
nu büyük maçı söyliyeceğini bildirdi. Ve stad 
yomun ne kadar kalabalık olduğunu anlat
mak üzere radyo ile seksen bin kişinin uğul
tusunu işittirdi. 

Simellinl! evvelki maçından e\·vel zencinin kolunu 
muayene ederken 

İki sene evvel ayni rakiplerin kar
şılaşmasında Almanın galip geldiğini 
hatırlattı. Saat dördü yirmi beş geçe 
maçı anlatacak o boğuk sesli ve mit
ralyöz gibi konuşan Amerikalı şöyle 
söylemiye başladı: 

sız Karpantiyenin bir dövüşünü ha-ı gazetesi, "Lui ile yapmış olduğu maç 
tırlattım. tan sonra hastahaneye nakledilmiş o 

Karpantiye Londrada Avrupa a- lan Şmeling'in radyografisi mumai
ğır siklet şampiyonluğunu İngiliz 
şampiyonuna karşı müdafaa ettiği 
maçta bir dakika ve birkaç saniyede 

- Burası Nevyork Yanki stadyom! rakibini haklamıştı. 
O maçın birinci mcvkiine beş tn

leyhin kalçasında ufak bir kemiğın kı 

rılmış olduğunu meydana çıkarmış-
tır.,. diye yazmaktadır. 

Malum olduğu veçhile Şmeling, Stad mahşer gibi dolu! .. Amerikada 
son seneler yapılan maçların en ha
sılatlısı ve en kalabalığı... Bakın! 
Bakınl Cimi Bradok, eski cihan şam
piyonu, şimdi cihan şampiyonluğu 
kemerini müdafaa edecek olan Coe 
Luviz'in altı ay evvel paparasım yi
yen değerli şampiyon geliyor ... 

giliz lirası veren şık bir kadın iki bok Lui'nin sol eliyle böbreklerine vum
sör takdim edildikten sonra tam boks ruk indirmiş olduğundan şikayet et
başlıyacağı sırada pudrasını tazele· mekte idi. 
mek istemiş. O aynasında meşgul iken 
ortada Fransız boksörü işini bitirmiş. 

İngiliz kadını gözlerini tekrar kal 

Gözdelerinin kazanmış olduğu za. 

feri takip eden nümayişler esnasında 

Halkın candan alkışladığı Cimi da 
ha ringten intrtedi. Alkışlıyanları gü
lerek selamlıyor. 

dırdığı vakit İngiliz boksörünün bay Harlen'de birkaç zenci yaralanmıştır. 

Hitlerin telgrafı 
Nevyork, 23 (Hususi) - Şimeling 

Şimdi de Max Baer geliyor ..• 
Onlarla meşgul olacak vaktim yok 

şimdi... Eski şampiyonlar y~rlerinde 
duradursunlar stadyomdaki heyeca
m anlamanız için mikrofonu halka 
doğru döndürdüm. Şu gürültü ve al
kışlar karşıdan ringe doğru gelen Al 
man şampiyonu Max Şimeling'edir. 

gın köşesine taşındığını görmüş, ya
nındakine ne olduğunu sormuş. So
ğukkanlı İngiliz şu güzel cevabı ver· 

·• - Coe Luviz maçınm tafsilatile do-miş: 

Kendine emin, sakin asabiyeti bel
li olmuyor. Yalnız dudaklan gülmü
yor. Alkışlara ağır başlı mukabele e
d1yor. 

- Hiç Mı;ıdam! Birşey kalmad!. 
Yalnız siz pudranızı beş liraya taze
lemiş oldunuz ... 
Vakıa biz sabaha kadar uzunca bir 

maçın hikayesini işitmek üzere bek
leştik. Fakat hiç olmazsa Yanki stad·· 
yomuna uzaktan girenler gibi budala 
ca dolar verip yüzlerce kilometreyi 
üç dakika için katetmemiştik ... 

Şmelingin kalça kemiği 
kınlm11 

Nevyork. 23 A.A. - Deyli ~iyuz 

lu olan gazeteler bilhassa zencinin 

sol koluyla çalıştığını tebarüz e~ -

tirmektedirler. Alman boksörü yere 
düştüğü zaman taraftarları kendisi~ 

ne ayağa kalkması ve dövüşe devam 
etmesi için rica etmişlerdir. 

Müsabakadan sonra Hastaneye kal 
dırılan Şimeling, heyetlerden bir 
dırılan Şimeling, Hitlerden bir te • 
selli telgrafı almıştır. Hitler Alman 
boksörüne müteselli olmasını ve 
korkmamasını tavsiye etmiştir. Vay! vay! vay! zenciler çılgın hal

dedirler. Yıldızlan, dünya şampiyo
nu Coe Luviz geliyor. O da sakin, 
o da ağır başlı ... Sabık şampiyonlar 
ikisinin de ellerini sıktılar. 

Hakem çıktı. İki boksörü ortaya ç:ı. 
ğırdı. Nasihatlerini veriyor. Siyah 
kaplan önüne bakarak hakemin tali
matını dinliyor. Alınan yan gözle ra
kibini süzüyor. 

Yunan Muhteliti Pera 
ile Berabere Kaldı 

Şimdi işiteceğiniz çan sesi birinci 
devre başlangıcıdır. Meydanda çok\ 
heyecan var. Dövüş pek çetin ve a
mansız olacağa benziyor. İki boksör 
köşelerinde Reçina üstünde hafif a
yak 51çrayişlerile eşiniyorlar. 

T • B'. . t' ~ ayın. ırıncı ravn .... 

Coe Luviz hasmının üstüne atladı. 
Vuruyor! Vuruyor! Sol! sol! sol! vuru 
yor. Yine dövüşe girdi. Of! müthiş 
bir sağ! Alman sallanıyor. 

Şimeling uzaklaşmak istiyor. Luviz 

1 bırakmıyor. Sol! sol! sol! İki sağ vü
eude... Dehşetli bir maç oluyor bu 
dövüş ... 

Luviz bir sağ kroşe daha tutturdu. 
Alman yerde ... 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ... 

., .. -
\fi ... ..:: 

Pera kalesi öniinde heyecanlı bi.r an 

, 

· larla bize ait olması lazımgelen 

malların bize tahsisini istiyoruz. 

Yalnız hu, bizim alacaklanniı-ztn 
yüzde ellisini kapatmaya kiifidir. 

1 
Kanunun Mecliste müzakeresi s1 

\ 

' rasında ~illet vekillerinin 10,00(.f 
gayrimübad il ailesini düşünmele· 1 l 

1 _::~iz." . _ı ı 

Proie, Gayrimübadilleri 
Memnun Edebilir mi? 

Okuyucularımızdan Selanikli bir gayd
mübadll yazıyor: 

"Cümhuriyet" gazetesinde, Mali:ve V'!
kıileti tarafından hazırlanarak Meclise ve
rilen gayrimübadil işlerinin tasfiyesi hak
kındaki kanun layihasmdan gayrimlibadil
lcdn umumiyetle memnun kaldıktıırmı 

hayretle okuduk. 
Doğrusu, yirmi bu kadar senedir bin b~ 

ihtiyaç ve üzüntüler iı;inde ömür tüketen 
biz yurddaşlarla bu derece insafıı_ızca istih 
za hem ayıp, hem de günahtır. 

Bize öyle geliyor ki, bu gazete ve bu ga
zetede bu yazıyı yazan yazıcı, ya ga)'l'i 
mübadil işleri ne demektir, hiç bilmiyor, 
yahut ta· bilmiyor gibi görünmek işine da
ha uygun geliyor. Akıl var, mantık var: 
Hükılmet gayrimübadillere bono namı al
tında istihkak vesikaları vermiştir. Bu ve
sikalar bugün piyasada yüzde 20 ile yüz
de 30 arasında geçmektedir. 

Vaziyet böy\e iken, bu bonolara dört 

yüzde 1() verilmes ini teklif eden bir k:ı
nun layihası, hangi gayrimübadili memnun 
edebilir?. Bunu yazanlar ya ne yazdıkları
nı bilmiyorlar yahut ta bilerek yanlış ya
zıyorlar. Biraz hak ve insa! dileriz.'' 

ladılar, Bugün bozuk oynıyan sola
çıkları vasıtasile yapmak istedikleri 
hücumlardan vazgeçerek topu sağ 
cenahtan Yunan kalesine indirmeğe 
başladılar. 

Ve nitekim bunun mükiıfatını 33 
üncü dakikada sağiçlerinin Yunan 
kalecisinin mi;..'!ahalesine rağmen 

topu ağlara takmasile gördüler. 
Ve ilk devre bu vaziyet değişme

den 2-1 Yunanlıların galebesile ni
hayetlendi. 

Ik:inci devreye her iki takım ufak 
birer tadilatla çıktılar. Oyuna Yu -
nanlıların hücumile başlandı. Bu dev
re rüzgar altına düşen Yunanlıların 
Pera karşısında nasıl bir derece ala-
cağı merak ediliyordu. Maamafih bu 
düşünceleri nakzeder mahiyette can
la başla çalışan Yunanlılar bu ener
jilerini 20 inci dakikaya kadar ida
me ettirebildiler. 

Devrenin 20 inci dakikasından i
tibaren Peralılar oyun üzerinde tam 
bir hakimiyet kurmağa muvaffak ol 
dular ve 22 nci dakikada merkez -
den Bambino vasıtasile · yaptıkları 

tehlikeli bir hücumda soliçlerinin sı 
kı şütü ikinci defa olarak Yunan ka
lesine girdi. 

Bu sayı ile beraber vaziyete gi
ren takımlar son dakikaya kadar bu 
beraberliği bozmak ve galibiyeti 
lehlerine çevirmek için canla başla Ayağa kalktı. Sallanıyor. Luviz u

yağmuru Şimelingi iki kat etti. Pelte 
halinde yıkıldı ... 

Max! Max! neredesin ... Cevapsız, 
ölü gibi yatıyor. 

Müsabaka bitti. İki dakika dört sa
niye içinde cihan şampiyonu Luviz 
hasmını yok etmiş oldu.~ 

Fenerbahçenin 30 uncu yıldönü - dü ve 15 inci dakikada Yunan sağ 
mü münasebetile şehrimize davet e~ açığı seri bir iniş yaptı. Onüne çı
dilen Yunan muhteliti ikinci maçını kan müdafii atlattı. Çektiği sıkı şilt 
dün Taksim stadında iki bin kadar üst köşe zaviyeden Pera kalesine 
seyirci önünde gayriiedere k~üpler- girdi. 

çalıştılarsa da muvaffak olamadılar. 
Hakemin son düdüğü öttüğü z.aman 
takımlar sahadan 2-2 berabere va
ziyette ayrıldılar. 

Yunan takımının Fenerbahçe mağ 
lubiyeti için çimıın sahaya alışma
mış olduklarını ileri sürdüklerini yaz 
mıştık. İstedikleri toprak sahada o
yunlarını seyrettiğimiz Yunan muh
teliti bize pazar günkü oyundan faz 

* Biz de şaşırdık ... Bir gece sabaha 
kadar beklediğimiz büyük maç on 
dakika dahi devam etmedi. Arkadaş 
lar, bu kadarcık mıydı?. gibi bakı
şıyorduk ... 

Dostlarıma bu kadar kısa sürmüş 
ağır siklet dünya şampiyonluğu ol
madığını anlatırken, Avrupa ağır sik 
let şarnpiyonluiu icin vaktile Fran-

den Pera ile yaptı. Bu sayı Peralıları biraz canlandı-
Şazi Tezcanın idaresinde yapılan rır gibi oldu ise de Yunanlıların tek 

maça 17,45 te Peranın vuruşile baş- nik oyunu tekrar baskı altına gir
landı. Bu maça her iki takım azami melerine sebep oldu. Merkezden yap 
kuvvtlerile çıkmışlardı. tıklan hücumlarla yine Pera kalesi-

Ilk dakikalar Yunanlıla.nn bariz ni tehdide başladılar. 20 inci dald
hak:imiyeti altında geçiyor, yerden kada solaçıktan aldığı pası nefis bir 
ve kısa paslarla yaptıkları tehlikeli şekilde voleye tahvil eden Yunan 
akınlar Pera kalesini tazyik ediyor- merkez muhacimi takımının ikinci 
du. golünü kaydetmeğe muvaffak oldu. 

Pera müdafaasına yüklenen bu ikinci Yunan sayısı Peralılara bir 
tazyik 15 inci dakikaya kadar sür- kamçı tesiri yaptı. Kendilerini top • 

la bir şey gösteremediler. 3 oyun
cusu eksik Yunan milli takımı kad 
rosu olduğu söylenen bu takımm o
yunu Yunanistanda da futbolün düş 
mekte olduğuna bir delildir. İçlerin
de kaleci sol müdafi sol haf merkez 
muhacim futbolü kavramı§ oyuncu
lardır. 

S onbaharın karanlık bir gece 
siydi. İhtiyar banker odasın 

da bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, 

düşünüyordu. On beş sene evvel 
böyl~ bir sonbahar gecesinde mü
tefekkir ve gazetecilerden ibaret bir 
grup evinde toplanmış, insanların 
ölüm cezasına mahkum edilmeleri 
keyfiyetini münakaşa etmişlerdi. 

Bunlardan bazısı ölümün müebbet 
küreğe çevrilmesi taraftarıydılar. 

Banker bu bahse kanşmış ve: 
- Ben bu fikrinize iştirak etmi

yorum demişti. Ölü~ cezası daha 
insanidir; bir anda insanı öldürür; 
fakat müebbet hapis insanı tedri -
cen öldürür mahveder. 

- Bunların her ikisi de gayri in 
sanidir. Hükumetin, insanlara böy 
le eziyet etmiye hakkı yoktur. 

Davetliler arasında bulunan genç 
bir hukuk talebesinin fikrinı sor -
dular. 

- Evet, ölüm cezası da müebbet 
hapiste gayri ahlakidir. Fakat mü
ebbet hapsi tercih ederim. Çünkü 
ölmektense, ne şerait altında olur
sa olsun yaşamak daha müreccah -
tır. 

Bunun üzerine münakaşa ı:ı.lev -
ı ........ .... ~a..,ı_. ~ ... ""'. "Vlı''" b...Jr-·3' --J .......... '"'.:.. ..... 

bir yaşta bulunan banker hararet
lenmiş ve elini masaya vurarak 
genç talebeye: 

- Yanlış yanlış! Diye bağ1rmış

tı . Beş sene bir hücrede kalamaz -
sınız; iki milyona bahse girerim ki, 
bunu yapamazsınız. 

- Ciddi mi söylüyorsunuz; öy
leyse bahsi kabul ediyorum, Beş 

sene değil on beş sene hapis kalaca 
ğımı size isbat etmek isterim. 

- On beş sene mi kabul. İki mil 
yon ile bahse giriyorum. 

- Mutabıkız; si2 · iki milyon:.ınu 
zu ortaya koyuyorsunuz; ben de 
hürriyetimi satıyorum.,, 

İşte bu şekilde aptalça bir bah
se girmişti. O vakit milyonlarınm 
adedini pek bilmiyordu. Fakat şim 
di... 

Banker bunları düşündü ve ken
di kendine söylendi: 

"Ne haltettim, de böyle bir hah 
sE! girdim. Bu adamın on beş sene
sini kaybetmesi benim de iki mil 
yondan olmam neye yarıyacak ki.. 
Müebbet hapsin, ölüm cezasına ter 
cih edileceği mi isbat olundu san
ki? Bu aptallıktan, enayilikten baş 
ka bir şey değil..,, 

Hiıkuk talebesi bankerin bahç~
sindeki pavyonlardan birine hapse
dilmişti. Onbeş sene müddetle hari
ci alemle rabıtasını kesecek, ne mek 
tup alacak ne gazete okuyacak ve 
ne de kimseyi kabul edecekti. Sa
dece istediği kadar kitap okuyabi
lecek piyano çalabilecek, şarap içe
cekti. Bütün ihtiyaçları, pavyonun 
küçük bir penceresinden verilecek 
ve istediğini küçük bir tezkereyle 
bildirecekti. 

Hapis müddeti on beş sene ola • 
caktı. 14 teşrinisaniden 15 sene son
raki 14 teşrinisani öğleden sonraya 
kadar deva~ edecekti. Bu müddet 
zarfında, hatta vadenin bitmesine 
iki dakika kala genç talebe mukave 
leyi bozarsa parayı alamıyacaktı. 
H~ talebesi ilk günlerini pek 

sıkiritılı geçirmişti. Paviyondan ge 
ce gündüz piyano sesleri geliyor -
du. Birinci sene aşk, polis ve ma
cera romanlan istedi. İkinci sene 
klasik eserleri ısmarladı. Beşinci 
sene tekrir musikiye kendini ver. 

-41 ' ı ı ı nnı ıı ı ı ıın 11111 ı ı ii 
mişti. Artık okumuyordu. Pencere 
den bakanlar onun yüksek sesle ba 
ğırıp çağırdığını ve bir şeyler yazıp 
ocağa attığını görüyorlardı. Bir de 
fasında da ağlamıştı. 

Altıncı senenin ortasında mah -
pus, fasılasız lisan, felsefe ve tarih 
ile meşgul olmıya başlamıştı. O ka 
dar ihtirasla okuyordu ki, güçlük
le kitap yetiştirebiliyorlardı. Dört 
sene mütemadiyen okumuştu. 

Onuncu senenin nihayetinde in
cili istedi. Bunu bir senede bitirdi. 
Arkasından diğer dini ve teologie
ye ait bir sürü eserler okudu. İki 
sene kala muhtelif ve metotsuz e
serler tetebbü etti. Bazan tabit i
lim1ere ait kitaplar hazan Şekspi
rin ve Bayronun eserlerini okuyor 
du. Bazı defalar da, tıp, felsefeye 
müteallik eserler istiyordu. 

Ş imdi ihtiyarla~ı~. o~.an Ban
ker bunları duşunuyor ve: 

"Yarın öğleyin hürriyetine ka
vuşacak .. Kendisine iki milyon ve
receğim. Eğer bu parayı verirsem 
mahvoldum demektir.,, diyordu. 

On beş sene evvel milyonlarının 
sayısını bilmiyen banker hırsı yü-
..,. ;; .,~oY'll hn~rn n,1'1.~~ 1 ... ~- ..., ,.;~;• 

spekülasyonlar yapmış ve elindeki 
lerini uçurmuştu. Mevcut parasının 
bor-;lanna yetip yetmiyeceğini bi 
le bilmiyordu. İki elile ümitsiz bir 
halde başını tuttu: 

"Allah müstahakını versin bu 
bahsin! Bu adam gebermedi ki kur 
tulayım! Henüz, kırka bile basma
dı. Benden iki milyonu yani elim
deki bütün serveti alacak; evlene
cek; zengin ve müreffeh bir hayat 
sürecek, belki dç sefil kalacak o
lan bana sadaka bile verecektir. 
Hayır, hayır bu olmaz. Beni rezil 
olmaktan, iflastan kurtaracak ye -
gane şey bu adamın ölümüdür.,. 

Saat gecenin üçünü çalıyordu . 

Her taraf sessizdi. Mahpu°sun bu -
lunduğu odanın anahtarını aldı. 

Bahçeye çıktı. Ortalık zifiri karan 
lıktı. 

Küçük pencereden içeri bakınca 
mahpusun arkası dönük bir halde 
oturmakta olduğunu gördü. Cama 
vurdu. Mahpus kımıldamadı. Anah 
tarı deliğe soktu. Kapı gıcırdıyarak 
açıldı. Nihayet odaya daldı. Masa 
başındaki adam insandan başka bir 
mahlıiktu. Adeta bir külçe k emik .. 
Saçlar uzamı ş. Yanaklar çukura ka~ 
mış ve korkunç bir sarılık peydah
lamıştı. Elleri öyle şeffaftı ki.. B! 
manzara insanı fenalaştırıyordu. 

· Uyumuyordu . Bankerin gözleri 
mahpusun önünde duran b ir kağı

da ilişti. Onu öldürmeden evvel ka
ğıdı okumak ~stedi. Kağıtta şunlar 
yazılıydı: 

"Yarın öğleyin hürriyetime ka
vuşuyorum. Bu serbestliğe kavuş

madan evvel ihtisasatımı bir iki sa· 
tırla yazmak niyetindeyim. Aklıma 
ve şuuruma sahip olduğum bu an
da, hürriyetl, hayatı, sıhhati ve her 
şeyi hakir görüyorum. On bes se
nedir hayatı her tarafından tetkik 
ettim. Bu tetkiki kitapla r vasıta· 
sile yaptım. 

B u mütalea bolluğu beni akılt 
ve mütefekkir bir hale ge

tirdi. Asırlarca yorulmadan, dahi
lerin yazmış oldukları bu eserler. 
muhtasaran tek bir kitap halinde 
kafamın içine yerleşmiş bulunu -
yor. Şurası muhakkak ki, şimdiki 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 tc> 
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Mirasını 
· Köpeğine myetin Komisyonu 

Halayda Nasıl iş Görüyor 
Günde 100 lngiliz Lirası Alan 

Ancak iki Saat Çalışan Adamlar 
Beyanatı 

Bırakmıs 
1 

Amerikanın 
Masaçuvet hü· 

kumetine bağ
li Bobarn şeh
rinde Mariya 
Trinügner is
minde zengin 

bir kadın öldükten sonra bakılması 
için köpeğine senede 200,000 frank 
para vasiyet etmiştir. Mirasçıları, 
bu garip vasiyetnamenin feshi için 

dava açmışlardır. 

* Sakal traftnJaı, clünya rekoru 
San Fransis

ko'da berber Jo-
zef Rayba, bir 
sakalı 8 saniye- / 
de tıraş etmekle 
dünya rekoru-
nu kırmıştır. 

Antakya (Hususi surette gönder
diğimiz aııkadaşunızdan) - Millet
ler Cemiyetinin, Hataya gönderdiği 
heyet menfi tesirler altında iş ~ör
mekte devam ediyor. Antakyada 
bulunuşumun ikinci günü. Valiyi 
ziyaretten 8onra, Milletler Cemiye· 
ti intihap heyetinin ikamet etmek
te ve vazüe görmekte olduğu meş
hur - Türklüğe komplolar haZ1rl:ı 
malda meşgul usbeciler yatağı -Tu 
rizm oteline gittim. 
Eğer yanımdaki Türk halk polisi 

bana burasının Turizm oteli oldu
ğunu söylemeseydi, ben orayı mut 
lak, kordon altına alınmış bir anar 
şist kulübü sanacaktım: Her tara 
fında jandarmalar, askerler, polis
ler. 

Şimdiye kadar sakal tıraşında sür
at rekonı 12 saniye idi. Rayba, bu 
rekoru· üçte bir nisbetindo kısaltmı

\ ya muvaffak olmuştur. 

Kapıdaki gayri Türk unsurlar • 
dan seçilmiş polislere, jandarmala
ra bin güçlükle isteğimi anlattık
tan sonra, binanın alt kısmındaki 
geniş antreye girebildim. Salonun 
bir köşesindeki masada oturan ,lört 
kişi, hararetli hararetli fiskoslar ya 

pıyor. Yanımdki Türk polisi kulğt
ma eğildi: 

- ·Bunlar Usbecilerin en azıh
farından beyim. Buraya girip çıkan 
lann hüviyetlerini tesbit etmekle 
meşguller. fntihap nahiyelerindE:n 
gelen cetveller evvela bunların eli
ne geçer. Bunların arasında Türk 
olmadıkları halde Türk 1istesine 
ya:ınlm1şlar var:sa Vl:f.Y httlltdno:. Dı.:ı. 

gibi Türk muhiblerinin isimlerini 
not ederek bir fırsat kollarlar ve 
ilk fırsatta her türlü suikasdi ya
parlar. 

İçeri girerken, kapının sol tara
fındaki masada, oturmuş bir inzi
bat memuruna hüviyetimi verdim. 
Bay Ankeri ziyaret arzusunda bu 
lunduğumu söyledim. 

Fakat Bay Ankeri görmek 'iere 
linin (!) her kula, kolay kolay n<ısib 
olmadığını o dakikada öğrendim. 

Milletler Cemiyeti heyeti genel sek 
reteri Ankeri görmek için, adeta pa 
saport çıkartmak kadar uzun sü
ren bir muameleyi takip etmelt za
rureti vardır. Ve ben bu muamele
yi yaptırdım. Ama gene Ankeriıı 

yüksek huzuruna girmeye muvaf
fak olamadım. 

~nkerin yanına nasıl girilir? 
İsmim, sanatim, yaşım, mezhe

bim, milliyetim, sebebi ziyaretim, 
geldiğim yer, doğduğum yer ma~
bu bir kağıda tesbit edildikten son
ra bu kağıt huzura gitti. Aradan 
yirmi beş dakika geçtikten sonra 
tercüman, elinde kağıtla geri dön
dü ve: 

- Mösyö Anker dışarı çıkmışlu, 
dedi, ben yukarıda sanıyordum . .i\1e 
ğer orada yokmuş. 

- Ne zaman gelirler?, 
- Meçhul.. 
Karşımdaki tercümanın, beni at 

lathğını zannetmemesini ona an
lattım: 

- Siz yukarıya çıkalı yarım sa
at oldu. Halbuki bu, yarını saat son 
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Tan muhabiri delege Kole ile 
yan yana 

ra verilecek cevap değildir. Anker 
herhalde buradadır. Gidip bir daha 
bakınız, yanılmış olacaksınız. 

- Hayır efendim, çıktılar. 
- Peki öyle olsun. Fakat diğer 

azalar da yok değil ya .. Laalettayin 
birkaçı ile görüşmek istiyorum. 

- Azalar kimse ile konuşmak 

salahiyetini haiz değillerdir. 
Daha fazla uzatmak olamazdı. 

Dört beş azanın, alt salonun köşe 
bir odasında oturduklarını görmüş 
tüm. Hiç bir kayda lüzum görme
den yürüdüm. Ba~a mani olan ol
madı. 

Holanda, İsveç, Yugoslav delege
leriyle tanıştım. Odanın bir köşesin 
de daha iki delege ve bir sekreter 
çalışıyordu. 

Onlara ilk sözüm, intihabatın 

ağır gitmekte olduğunu söyliyerek 
bunun amillerini sormak oldu. On

lar da bana müttefik bir lisanla ştin 
!arı söylediler: 

- Başka dairelerden ~eçmesi la 

Hatayda tescil bürosunda bir Türkün kayıt muamelesi 

Hatay gençleri arasında 

zım gelen evraklar kolaylıkla ne
ticelenmiyor. Bizim de işimiz bu su 
retle aksayor. Halbuki komisyonu
muz muntazaman mesaisine devam 
etmekte ve her u~surun her ferdine 
siyanen muamele yapmaktadır. 

Bana verilen bu cevaplar, pek su 
dan ve hakikattan çok uzaktı Di
ğerleri de ayni akıbete uğrayacağın 
dan fazla sual sormanın manası kal 

-~ 
Heyet azalan komisyonun mun-

tazam çalıştığından, her unsurun 
her ferdine müsavi muamele göster 
diklerinden, işlerin diğer daireler
de geciktiğinden bahsediyorlardı ki 
bütün bunlar, hakikatle taban taba 
na zıddı. 

Heyet Nasıl Çalışıyor? 
Bir kere Milletler Cemiyeti heye 

ti muntazam çalışmıyor. Günde b:ı
zan iki ve hatta bir saat çalıştığı o
luyor. Saniyen, her unsurun her fer 
dine müsavi muamele asla yoktur. 
Bilhassa Türk olanlara ... İşlerin di
ğer dairelerden geç çıktığı da asla 
doğru değildir. 

Saat 12 olmuştu. Otelin :mtre
sinde yürüyorduk. Azaların yeme

ğe gideceklerini hissettim. Otelin 
kapısı önünde, ellerini sıkarken, be 
ni, aldatılan bir insana bakar gibi, 
müstehzi. süzüyorlardı. .. 

Hatayda bir zümrütü anka yuva
sı halinde bulunan Milletler Cemi
yeti intihap komisyonunun sayıla
mıyacak kadar tuhaf hareketleri 
vardır. Bunlardan birkaçı: 

Komisyon azalarından birisi Rey 
haniyeden iki Arap komitecisini 
kendi otomobilile Antakyaya .~etir 
~erek Türkler aleyhine propaganda 
yaptırırsa. 

Delege Garonun zamanında, Ga
ronun tertip ettiği programla hare 
ket eden tedhişçilerin korkusun
dan kayıd mıntakasına gelemiyen 
Türkleri, başka unsur sanarak, 
Türk mümessillerine "yabancıları 
tehdit ediyorsunuz" diyen azalar 
olursa, 

Komisyonun çalıştığı kapının dı
. şında adeta intihap muamelatmı 

vize eden bir usbeci çetesi bulu-
nursa, 

Hatayda dürüst bir intihap yapıl 
dığına ve Milletler Cemiyeti komis
yonunun adalet dairesinde çalışıp 
vazifesini yaptığına kim inanabi
lir? Fakat Milletler Cemiyetinin 
Turizm otelindeki kornisyonu , inan 
dırdığına inanmaktadır ki, aldanı
yor. 

Bir de şu nokta var ki, Millet
ler Cemiyetinin Hataydaki azaları 
günde 50, 75, 100 er İngiliz lira.c;ı 
alıyor. Memleketlerin~ döndükleri 

zaman Hatay sömürgesinden olduk 
ça cebi sıcak geldiklerini, karşıla
yanlarına şüphesiz müjdeliyecekJer 
dir. Ve bunun içindir ki, Hatay in
tihabını bitirmeğe değil, sallamaya 
çalışıyorlar. 

Kole ile mülakat 
Yeni Hatay delegesi Bay Kole 

ile konuşmak için de epeyce sıkın
tı çektim. Bugünlerde Antakyada
ki bütün şefleri yerlerinde bulmak 
çok güç. Hem onlardan birçoğunu 
görmek, konuşmak bin türlü mera
sime tabi. Nihayet kendisini dele
gelik binasının alt katında loş bir 
odada, muavini ile çalışırken bul
dum. 

Kole, müstemleke memurlarının 
en tecrübelisi, zeki. ateşin bir tip. 
Tam on dört senedenberi Fransa
nın muhtelü kolonilerinde çalışmıs 
bir uzuv. Beni büyük bir nezaketle 
kar~ılac;tı. 

Bu sırada odaya, Hatayda ı;ıkan 
Yenigün arkadaşımızın muh1birle
ri gelmişti. Delegeden malumat i~
tiyorlardı. Delege, Hataylı gazeteci 
arkadaşlara istedikleri malumatı 

verdikten sonra, onlardan bilha5sa 
şu noktaya iyi dikkat etmelerini is 
tedi: Hataydaki unsurları yekdiğe-

- rine kaynaştıracak yollu neşrıya~ 
yapılmasını... 

Kole bundan sonra bana dönerek 
şöyle diyordu: 

- Benim gazeteci arkadaşl:ırmı
za bu hususu sık sık hatırlatm:ıkta'l 
maksadımın yegane hedefi nahoş 
hadiseleri önlemek, Türk - Frans1z 
dostluğuna halel getirmemektir. 

Ben Fransanın eski bir memuru, 
eski bir askeriyim. Çalışmak, beni 
asla yormaz. Fakat vukubulan ha-

diselerin hariçteki nahoş akisleri 
şüphesiz beni de müteessir eder. 

Kole ile konuşa konuşa delegaJik 
dairesinin bahçesine çıktık. Onun
la bir arada birçok resimler aldık. 

Kole bana, delegeliği devralışını, 
Hataydaki geçmiş hadiseleri gayet 
derin bir görüşle anlatıyordu. Bir
kaç dakika sonra tekrar makamı-
na geldiğimiz zaman, bana masası
nın üzerindeki Hatay meselesi mev 
zuunda neşriyat yapan birçok Arap 
ve Fransız gazetelerini gösterdi. 

Bunların hemen hepsi, Fransa
nın Türkiyeye karşı gösterdiği son 
dostane hareketten bahsetmelcte 
ve Paris hükumetinin bu yoldaki i
sabetini tasvip, takdir etmekte ve 
alkışlamakta idi. 

Bir saat kadar devam eden bu ko 
nuşmadan sonra Bay Kaleden 3.yrı
lıyorum. Bu defa, beni, karşılayışın 
dan daha büyük bir misafirperver-· 
likle uğurladı, ayrılırken, elimi da
ha büyük bir samimiyetle sıktı. 

Kale, ciddi bir asker, işbilir, poli
tik bir adam gibi görünüyor. Hata
yın yeni d~legesinin on dört bu ka
dar senedenberi koloni memuriyet
lerinde bulunduğunu anladıktan 
sonra, onun Fransız menfaatlerini 
korumak için doğru yolda, makul is 
görmekte devam edeceğine, Türk 
dostluğunun büyük kıymetini ta~
dir ettiğine hükmetmek lazımgelir. 

Nihad Tangüne.r 

• 

Fatih Evlenme 
Dairesinde 

Genç Kız, Gözlerine Sürme Çekmiı. Aya(j ında ~e~· 
ren9inde Yepyeni iskarpinler .• Delikanh da Yenı ~ır 
Kostüm Giymiı. Perçemini Alnının Ortasnıa Do9ru 
Taramış. ikisinin Yanında iki Kocakarı Oturuyor 

YAZAN : SUAT DERViŞ 

Pencereleri Fatih parkına açılan 
geniş bir salon .. Bu salonun iki ka
pısı var, Birinin üstünde, "bekle
me odası" diğerinin üstünde "ev
lenme odası" diye yazılı. Bu salo
nun dört bir tarafına "sebilhan.a 
bardağı" gibi iskemleler dizmişler. 
Bu iskemlelerin üstünde bir sürü 
insan, kadın erkek, uslu, uslu ve 
sessiz sessiz oturuyorlar. 

Salonun tam ortasında, salonu 
ikiye bölen geniş bir masa var. 
Koskoca masanın bir kenarında, 
neden orada olduğu anlaşılmıyan 
üstü örtülü bir daktilo makinesi 
ve kapakları açık şeker kutuları 
bulunuyor. 

üstündeki kıyafete nazaran oda
cı olacağı tahmin edilen genç bir 
adam elinde bir kutu, iskemlele
rinde kımıldaııadan oturanlara şe
ker dağıtıyor. 

Ben kapıdan içeri girdiğim sıra
da tam kapımn önünde bulunduğıı 
için bana da kutuyu uzatıyor. 

Ben davetli olmadığımı _g_azete
ci olduğumu söyliyerek nezaketle 
bu ikramı reddediyorum amma, 
gene odacı o kadar nazik ve terbi
yeli bir eda ile bana şekeri alayım 
dive ısrar edivor, ki, nihayet onu 
kı~amıyorum. Davetlisi olmadığım, 
ve kime ait olduğunu bilmediğim 
nikahın bir şekerini ağzıma atma
ya mecbur oluyorum. 

Ve şekerin tad1 dilime damağı
ma yayılırken ben de şöyle ağzı
mın tadiyle sağıma soluma bakma 
ya başlıyorum. 

Salon kalabalık. Bu kalabalığın 
mühim bir kısmını kadınlar ve ço
cuklar teşkil ediyorlar. 

Kadınlar bir matem alayına işti
rak etmek icin gelmiş gibi hep si
yah başörtü örtmüşler, hep siyah 
manto veva carsaf giymisler. Co
cuklarsa pek minimini, içlerin bir 
aylıktan beş yaşına kadar olanlar, 
ağlayanlar, bağıranlar, ortalardan 
koşarken ayağı bir yere takılıp ye
re yuvarlanarak feryadı basanlar 
dolu ... 

Kimse konuşmuyor. Herkes önü
ne bakıyor. Arada bir çocuklar ağ
lıyorlar ve annelerin çocukları a
zarlıyan sesleri yükseliyor. 

Kenarda evlenme masası. .• 

Masanın başında evlenme memu 
ru demin akdettiği nikahı defteri
ne tesçil ile meşgul... 

Nikahlan olup şekerlerini afiyet 
le yiyenler dışarı çıktılar. 

Acaba bundan sonra, evlenmek 
sırası kimde? Kenarda bir koltuk
ta sağ ellerinin birer parmağına ~l 
tından birer halka geçirmiş olan bu 
iki genç muhakkak bugün evlene
cek ... 

Genç kız gözlrine sürme c:ekmiş, 
başına mendil biçimi bir ipek e
şarp örtüp çenesinin altından ba~ 
lamış, ayaklarında , İstanbulun bü
tün kadınlarının ayağında görülen 
fes rengi iskarpinlerden yepyeni 
bir çift var. Lacivert mantosunun 
altından fesrengi krep döşinden e
tekleri sarkiyor. 

Delikanlı da yeni bir kostüm, ye 
ni bir gömlek giymiş ... Perçemini 
tam alnı üzerine doğru şöyle (afili) 
bir taramış. 

şYaşının çocuk denilecek kadar 

genç olmasına rağmen gözleri kli
sik külhanbeylerin gözleri · gibi 
hem dumanlı hem süzgün ... 

Bir kanapede yanyana oturuyor 
lar. Ve iki taraflarında etekleri 
düşük, çorapları, bumburuşuk, is
karpinlerinin ökçeleri yamru yum 
ru iki ihtiyar kadın oturuyor. 

Daha ileride Jozefin Becker'in 
pek yakın akrabasından olması 

çok muhtemel bulunan kuzguni bır 
güzel var ... 

O da pek süslü ... Tepesi çiçekli 
sivri bir şapka giymiş, iri çiçekli 
emprimeden bir esvabı var. Kolıı 
na da kırmızı taşlı geniş bir altm 
halka takmış... O da mı nikah o
lacak acaba? .. 

Şu kenarda oturan grup içinde 
başlarında şapka olan üç kadın var. 
Üçü de genç .. Muhakkak ki gelin 
bunların arasında olacak.. Fakat 
hangisi?. Damat ta şu top sakallı 
kasketli baylar olamaz ... Onların a 
rasındaki iki gençten biri... Ve ~er • 
h.ald.ıa .elinclo :tiu)1'Qf makinesi ~ 
lam değil.. Şu ciddisi... 

Bir ara· odacıya sordum: 

- Bugün burada kaç nikah ol
du? 

- Şimdiye kadar yedi tane oldu. 
Daha üç tane kaldı. Onlar da şimdi 
olacak. 

- Fakat evlenme memuru ye
rinden kalktı, çekildi, niçin? 

- İlk nikah olacak insanların 

davetlilerinin hepsi gelmemiş. "Bır 
çeyrek daha bekHyelim" diye rica 
ettiler. 

Bu sırada, yanımda otııran si
yah başörtülü, cin gibi gozlü zeki 

ve sevimli bir Bayan: 

- Saat dörtte sözleri varmış. 
Dört buçuk ~imdi... Bay memur 
söyledi amma... Pek rica ettiler. 
Bir çeyrek beklesek diye! 

Ben yine odacıya soruyorum: 

- O halde niçin ötekilerin nika
hını kıymıyor?. 

Yine yaşlı bayan söze atılıyor: 

- Nasıl kıyar a kızım. Görmü
yor r-ıusun şu Erme.'liler izin kağı
dı mı ne varımş, onu getirmemiş
ler ... Samatyadan bir kağıt getire
ceklermiş. Damat unutmuş. git
miş... Şimdi Samatyaya koştular. 
Ötekilere gelince onlar daha ber
bat... Taşradan bir kağıt gelecek
miş. O gelmerniş. Yıldınm telgn
fı çekmişler, şimdi saat üçte tel
grafın cevabını bekliyorlar. Onun 
için yalnız oğlan tarafı burada, kız 
gelmemiş, kız tarafı da gelmemiş. 
Telgraf gelince kız yakında oturu
yormuş, adam koşturacaklarmıf. 

(Arkuı: Sayfa S, sütun 3 tel 
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ınıd oda muaDdll konMrl. 

RESITALLEB: 
ıı.n P9fte Uattn elel'tertnden ptyano 

muanmt I0.10 Pette pi7ano refakatne '81' 
la naitaU 21.11 PIAk Cek lllf'lalan n.to 
Peete org resitali 22.30 BeJand aauhı.
lit prkılaı' 

TAN 

Fatih Evlenme 
Dairesinde 

(Baııı 7 ncide) 

Bu aldığım malumattan dolayı 
buranın bir memuru olması lazım 
gelen bu yaslı bayana teşekküre ha 
zırlanırken o konuşmakta devam 
etti: 

- Aman ne sıcak hava ... Aşa~
da bir iş için gelmiştim: "on daki
ka bekle" dediler. ben de buraya 
çıktım, beş dakikadır buradayım, 

ter içinde kaldım ... Ne sıcak bu o
da. 

Yaslı Bayana hayretle baktım. 
Ve: 

- Ay siz biitlin bu malumatı beş 
dakika içinde mi öğrendiniz? de
mekten kendimi alamadım. 

- Bu kadarcık scy (iğrenmek i
çin kaç saat lazım ilahi çocuğum 
diye güldü. 

Biz de gazeteciyiz diye daha 
yaşıyalım. En aşağı on dakikadır. 
Sersem. sersem sağa sola bakıyor 
dum. Diinyadan haberim yoktu. 

Maazallah bu sayın Bayan bir 
gün gazeteciliğe heves ederse mah 
volduk. Hepimizi toptan atlatır val 
lahi, daha da neler biliyordu. 

Odadaki cocuk kalabalığı yeti.J
miyormuş gibiı ikide bir de kapı 
açılıyor. İçeri çocuklar giriyor, bir 
tanesine dördüncü girişiqde : 

mrasim müddeti içinde; Bay me
mur her defasında hiddetten tonu 
biraz daha yükselen bir sesle ayni 
sözleri en aşağı üç kere tekrarladı. 

Yanm aaat sonra Samatyadan 
kan ter içinde dönen damat daha 
terleri kurumadan nikah masasına 
oturdu. 

Bu uzun intizar mı gelinin siniri 
ni bozmuştu? Yoksa her zaman 
böyle çok güler bir genç kız mıydı? 
Memurun her sualine gayri ihtiya
ri dudaklanna kadar gelen bir gü
lüşü zorla zaptederek cevap veri
yordu. 

* Yanm saat daha beklehildikten 
sonra nihayet tapdan beklenilen 
yıldınm telgrafı geldi. Gelinin evi 
ne adam koşturuldu. Davetliler ye 
niden çağırıldı. Bir çeyrek sonra 
salon yine yeldirmeli başörtülü 

çarŞl!flı kadınlarla doldu. 
Bu simsiyah başörtülü kadınlar 

araaında gelin de varmıf. 
Damadın annesi burada kaynana 

lık otoritesini harikulide iyi bir 
ifte kullandı. Gelinin itiraza yel· 
tenen annesine: 

- Kız artık sizin dejil bizim
dµ'. Ona anık ~ınız. 

Manumda birpyler söyliyerek 

. s 1 BA H 1 •• 
(Ba~ı 6 ncıda) 

halimle hepinizden daha fazla fd -
rak ve akıl sahibiyim. Her şey va
hi, her şey mahvolmıya mahldlın. 
ve her şey sönecektir. Siz istediği
niz kadar güzel, mağrur ve hakim 
olun! Bir gün gelecek ölüm, sizi her 
şeyden ayıracaktır. 

Sizler, doğru yolu takip etmi -

yen birer ahmaksınız! Y:alam, doğ 

ru, çirkinliği güzellik diye tanı -

yan akılsızlarsımzt 
Uğruna çarpıştığınız hür var-

lığı, her şeyi ne kadar hor ve hakir 

gördüğümü isbat etmek için vakti 

le hülyasile mcstolduğum iki mil

yondan feragat ediyorum. Bur.un 

için de bu odayı vadeden beş saat 

evvel bırakacağım. Bu suretle bah

si bozmuş olacağım.,, 

İhtiyar banker bu satırları oku

yunca bu garip ve acayip adamı ya 

vaşça başından öperek gözyaşları i

çinde odadan ayrıldı. Hayatında 

hiçbir zaman, hatta borsada büyük 

miktarda para kaybettiği vakitler 

bile bu kadar teessür, ıztırap ve h~ 
yecan duymamıştı. 

Yatağına girince uzun zaman uyu 
yamadı. 

Ertesi gün bekçiler sapsan bir 
halde bankere geldiler; ve pavyon 
daki adamın pencereden atlıyarak 
ara kapısına koştuğunu ve oradan 
kaybolduğunu söylediler. 

Adamlarile pavyona liren. ban
ker mahpusun kaçtılmı tesblt etti. 
Ve beyhude yere gevezeliklere mey 
dan vermesinden korkarak genç 
adamın yazdığı mektubu ahp ka
sasına kilitledi. 
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Bu adamı canından bezdiren şey : 
G R t P t N i tecrübe edinceye kadar 
çekmeğe mahkum olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRIPIN 
En ıiddetli baı ve dlı 

ağrllarını keser. 

GRIPIN 
Romatizma, sinir, adale, bel 3ğrıla-

G kRIPiiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlıklar.n
dan mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancılan geçirir. 
fcab,ında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, taklidlerinden sa
kımnız ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

Mekteplere Maaılı Askeri 
Öğretmen Aranıyor 

ı - Kırıkkale llk.t aanat lllesine riyaziye, Erzincan ukert orta 
okuluna riyazi,., tabU Wmler, Konya ukert orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbq hazırlama orta okuluna birer riyuiye aıretmenl. ahnıcakbr. 

- Kızım bir§ey mi anyonun? 
diye sordum. 

ıtytr! . --·

siyah başörtüyü bu genç ve güzel 
~ alcWSandt IMapnctakl pul, 
~ btr ~apltayı Cllranp genç kı- , ~ 

2 - İsteklll;raen; ldlltür 61retmenl olanlann veya atretmen111e 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlanmn müktesep hakları ıGı6-
n.OJıe alınmak prtile 30:40 Un u1l ma&f. 

Yüklek okul memnJanwla~p ,.melen Dk mem~te ~ 
re de barem 12 de?Meden mut nrilecektir. 

kah vardır belki diye 9eJft1 gel• 
illi§. Bir çeyrek saat sonra ilk ni
kih merasimi başladı. 

Yanındaki ihtiyar Bayan gelini 
beğenmedi: 

- Bize ne? diyordu. Gönül ki
mi severse güzel odur! .. Allah dir-
lik dilzenlik versin!.. • 

Çiftler masabapna oturmutlar
dı. Fakat odada çocuk vaveylisı 
bitmiyordu. Bu ara Samatyadan 
kağıt bekliyenlerin arasında da °bir 
telaş başladı, yiıksek sesle konuşma 
lar oldu. 

Evlenme m,emuru haklı olarak 
hiddetlendi: 

- Nlkih merasimi sırasında su 
ıunuz rica ederim. 
Apğı yukan on dakika süren bu 

DANS MUSİKtst: 

1930 Peete eenfonik konser (Herold. 
Thornas, Strauu, Lehar, VeçseJ', .Jeıısel) 
21.30 Praı bOytik fllhannonik bando. 

RAPD' KONSERLER: 
7.10 Berllı'I kıu dalıut hafif konaer 

(8.15 devamı) 8 50 Parls MondiyaJ pltk 
9.45, 10.ı5 keza 11.21 Btıknt nean 
konseri (14.30 devamı) 13.45 Parla Mon
di;val plAk (14 konser nakli) 15.20 pUk 
1uo Parla 11onc:11yaı b070k k0ftlelf17.45 
Berlin ıa.. daJtası it IOnU lcomerf (11 .. 'IO 
keza) 17.41 Bröno- &raaunet mullklsi ti 
Pariıı Mondiyal kamer nNJL it Parla 
Mondiyal p1Ak 19.05 Ostrava klS;v\ö muz! 
kail ıuı Praı salon orkestrası 20 Bük
"' pllk m111iklsi 21 Betsı"ad bayQk or
lteltra kon.eri 2UI •Wıı:at kGma' nakli 
U.20 Vi7t.na ldlçOk orı.ır. koaelri 23.J• 
...... kansak p1lk DıUliltlll 24.10 Pepe 
Cilan ......... 
OPR•ı,aa, OPDS'fta: 

ıı.ıo Paete ~ ~. 
ODA llUSbUsl: 

17 Vtll'IOVa lta17a -1-lndea kuar
tet konseri 

&ESITAIJR• 
19 Bi1knt ıQano 1DUIOdll 11.15 ~ 

Un ta clalpa Pb'8DO u. l.,.n,.eı np
Mdtal (Uat) • ~ lata rtll1a1I 
ıo.ıo ~Pik --- IO.ll Bllidlıiit 
IU''kı Nlitali IO.U ~ 1111111 111"* 
komer 22 Beıcr.A Halit tukalan 8.10 
Betırad Hallı: prkılan 

DANS llUSbdsl: 
11 V•rt<Wa ıuo BtltNf 21.ıs Btlknf 

21.M 8-lla k.- da!paı U.15 Pelte 

Zlll başına pçirdi. 
Damat, be7az f8pka ile büsbütün 

bam~şka olan bin kat daha güzel 
l•n ve körpe ni1&nlısına hayran 
hayran bakıyordu. 

Gelin de eline bir ayna almıf, 
şapkasım düzeltip duruyordu. 

Nihayet dıtantan gelen yıldırım 
telgrafmdald malılmatın kayıt mu 
amelesi bitti. 

Genç çift niklh sandalyesine otur 
dular. Ve on dakika içinde nikih
lanmış bulunuyorlardı. 

Davetlilere ,eker dajıtılırken ıa 
londan çıktım. Merdivende fllman 
bir bayan yolumu kettL Yanında 
bir ahretlik, ahretlllin kucağında 
bir çocuk, kendi elinde bir paket 
var: 

- Aman kardeı diyor. Yukanda 
bizim mahallenin imamının kızı
nın nikihı olacaktı, gördün mü o
radalar mı?. 

- Tanımıyorum, dedim ..• 
- Vilcuhatll, enine dolgun bır kız. 

- Bilmiyorum, dedim. Fakat ar 
tık yukanda nikMı kalmadı. 

- Nasıl kalmaz diye çıkıştı. On
lar beni bekliyecelderdl. Ben on
lara söyledbn. Ben gelmeden ev
lenirseniz albnallah yilzüni17.e bak 
mam dedim. Bekler onlar. 
Baktım kadın :zorlu... Belkl ba

pma birfey vurur: 
- Herhalde beklerler efendim. 

Benim haberim yoktur, dedim. 
Merdivenlerden •f81ıY• dotru 

sOzüldOm gittim. Ben kapıdan çı
karken başına mendil ballam17 
bala perçemli deltkanh ve iki ih
tiyar kadın önümden çıkıp gittiler. 
S.beW onlar da evlenmeye delil, 
nltAh MYrtne ıelmif olacaklar. --KARAMANDA: 

3 - OtretmeıalDI tt1n baf11ea prt1ar pınludlft 
A) ~kanuni valf ve ehliyetini haiz olmak yani (llae için; 

Gnlftntte rlJUlye fUbeslnden, yQbet milhendls mektebinden veya yOk 
1ek öğretmen okulu riyaziye tubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler lçin: Yukarda yazılı ftç yilbek okuldan ftYA orta 31-

retmen okulundan mezun balunmak ve yahut ilnlvenltede lmtllwı ve
rerek ebUyetname a1mıt olmak.) 
B) Yap 4& ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az iç sene hizmeti prtllJ olarak kabul et 
mlf olmak. 

4 - Yukarda yazılı prt1an tamamen tapyan1Udan tstek1l olanlann 
dilekçelerlle birlikte hal tercümesi, bOmfthal ftl'akul. nflfus tezkenll 
sureti ve nqterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname nret1erlnl 
Ankarada Askeri llleler milfettlfllline ıandereeeklenUr. 

15 - Uçilııcil maddede yUlh evrak ve ftl8lk ve senet fa1ilara nua
ran öiretmenlltı uysun aöri)enlerden ıtmımıu diler evrak IGDradaD 
istenecektir. (879) (3082) 

T. C. Ziraat Banka• lstanbul Şube ... : 

lstanbul Semtindeki 
Müıterilerimize Kolaylık 

İ§ yerleri İstanbul cihetinde olan sayın mfifterilerlmlzl Galata'ya ka
dar yorulmamaı.n için tahsile verecetlerl aenetlerden bqka bütün ,.aı.e 

ve ajanlanmız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihta
den itibaren. Mmr Çarpaı clvannda TahmJa malJnd•kl emtia depomUS 

bürolUnda adi günlerde ... t dokuz buçuktan on bet baçula, Cumartell 
ıtmıerı dokuz buçuktan on blr buçula kadar kabul ederek emirlerini stlr'-
atle yapacajunızı arzederlz. 

Y Cipi ltlerl lhtnL 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltemeye konulan lf: Ankara İltuyon civannda Gençlik Parkı 

birinci kısım inpahdır. 
Keflt bedeli 300,000 Urachı 
2 - Eksiltım S7--t 138 PUll1esf ,Ontı mt 11 de Nafıa VekAletl p· 

pı ~ ı::::: =::n:z :ı;,:.-::ıe =c-:rdra 
bedel mukabnlndıt Yapı İtleri Umum Müdürlittftnden alabilir1-

' - ı.t.lı:Jnerla 117&0 1lrahJı: munkkat teminat ~ ft satı 
v........._ a1mm1r atıteahhi~ ftlllra11 bı.- .,., 
en~,._ wt.11 en u lte,,000 u..ı•~--ıııi 
D •mtlıPJ& ....... 4iıl-ı:tiliJi 
b •lrlltjlij ........ tekld·YlifllıiM~ 
ima elliMI Umrt ir .. 

1 - istekliler teklif mektupWun İkinci mad•ede yazılı saatten bir ,._ 
at evveline kadar yapı ebiltme komisyonu Relııtli~e makbuz mukabiliJl-
de teslim edecekleıdlr. ' '__. .. 

Poltada olacak gecikmeler kabul edilme&. "3442,. 
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1 E K 
SERGiLER: 

fYo. 13 Y 4Zan : ZIYA ŞAKlR 

o N o 
GÜNLÜK 
PiYASA 

9 :.. \::::-= 

M i 1 

' 

iÇ TiCARET: 

Soıi Hafta 
Fındık lhraç 
Edilemedi 

Hüseyin Avni Paşanın 
Londradaki Teşebbüsleri 

Galatasaray 
Sergisi Çok 
Eğlenceli Olacak 

Galatasarayda açılacak onuncu 
yerli mallar sergisine iştirak edecek 
müesseseler için iç pavyonlarda yer • 
kalmamıştır. Müracaat edeceklere 
perakende ve dış pavyonlardan yer 
verilecektir. Temmuzun sekizinci 
cuma günü sanayi birliği idare he -
yeti Galatasaray binasına naklede -
cetkir. O günden itibaren pavyonla
rın yerlerinde tevzi ve tesbiti yapıl 
mış olacaktır. Bu seneki sergide şeh 
rimizin büyük bir radyo müessesesi 
tarafından televizyon tesisatı kurul 
ması için görüşmelere başlanmıştır 
Ayrıca Bükreşten bir liına park bl<>
ku getirilmesi için alilkadarlarla te
mas edilmiştir. Her iki tesisat için 
anlaşmalar müsbet netice verdiğı 

Şehrimize üç yüz seksen beş bin ki
lo buğday gelmiıı, yumuııak buğdaylar 
dan Ziraat Bankasına ait olanlar S,28 
kuruştan tüccar malları 5,33 kuruştan, 
sertler 5,20 ve tüccar malları 5,35 ku
ruştan satılmıştır. 

* Piyasamıza getirilen Anadolu çav
darları 5,04 kuruştan, Trakya k-uşyem 
leri 615 kuruştan verilmiştir. 46 bin 
kilo arpa, 54 bin bcşyüz kilo mısır, on 
bir bin beşyüz kilo kuru fasulye gel. 
m1ş ise de henüz satılmamıştır. 

* 

Geçen haf ta içinde piyasamızda A~ 
, nadolu malı 5500 kilo kabuklu ce - ı 

viz satılmış, kilosu on kuruştan ve -
rilmiştir. Akçakoca fındıklarından 

2640 kilo tombul iç 47,5 kuruştan, 
Unyenin iç fındıklarından 5040 kilo 
51 kuruştan, 5040 kilo 35 ve 2080 ki-• • lo 50 kuruştan satılmıştır. Piyasa -
mıza Fatsadan 500 kilo iç cevizle Iz 
mitten 910 kilo kabuklu ceviz getiril 
miştir. Ihracat olmamıştır. Şehrimiz
de 5 bin kilo kabuklu ve beş bin ki-

İstanbulda, iki büyük menfa-
1! kuvveti çarpışıyordu. Rusya ve 
lllgiltere ... İngilizler, dürüst bir si 
:~etle işlerini görmek istiyorlar
ı. Çarın sefarethanesmdekiler ise 
lıanet vasıtalarına dayanıyorlar 

böylece, İngiliz siy~set.ini mağ-
1> ediyorlardı. Bunun içindir ki 
Rilizler, Sultan Azızi katiyen 
miyorlar; onun bir an evvel sal 

'-ı-ıat makamından çekilip gitme
;ııj ve yerine, Murat Efendinin 
lmesini dört gözle bekliyorlar-

İşte bu sebepten dolayı, Hüse
.n Avni Paşanın Londradaki te
slan müsbet neticeler vermişti. 

timal ki, Hüseyin Avni Paşa. İn 
"zler vasıtasiyle daha esaslı te

·bbüslere geçecekti. Fakat, onun 
\ıle uzunca zaman İngilterede 
~masını mahzurlu gören Gene

İğnatiye!, derhal Sultan Azizi 
\brik etmiş; llüsey!n Avni Paşa 
~mi süratle İstanbllla celbedil

ti 

Çok gariptir ki; Murat Efen
di, Hüseyin Avni Paşanın 

teşebbüslerinden haberdar de
di Ve asıl mühim cihet şurası
t' ki, amcasından son derecede 
tkan ve çekinen Veliaht, onun 

'bren saltanattan iskatını aklın
~ bile geçirmiyordu. Derin bir 
'l\lekkülle, sadece amcasının ölü
iinü bekliyordu. 
lHr taraftan Hüseyin Avni Paşa 

l' lece çalışırken, diğer t_a_raftan 
"Mithat Paşa boş durmuyordu. 
da Sultan Azizi tahtından lndir
k için el altından teşebbüslere 

~şiyordu. Bu işte kullandığı va
talar, gizlice yetişkin şehzadeler 
temaslara geçmişler. müzakere

ı e gir~mişlerdi. Bütün bunlar, 
:'llltan Azizin bir an evvel ortadan 
~kmasına taraftar g0rünmiişler
l Bunların reyini alanlar, en son 
~a, Veliaht Murat Efendiye mü
~aat ederek neticeyi kendisine 
Udirmişler; artık onun da reyini 
l.trak planın tatbikine geçmek 
'teınişlerdi. Fakat Murat Efendi 
~ fikre şiddetle muhalefet göster 
~; 

- Zinhar .. Böyle b:r teşebbüste 
'lllunmayın. Amcaının sağlığında, 
.qliyen tahta geçmem. 

biye cevap vermişti. Hatta bu 
~usta o kadar inat etmişti ki; 

1 ktor Kapilyon bile kendisini ik
~ edememişti. 

* Suttan Aziz, yeğenini istifaya 
~cbur etmek için tazyiki artırdık 
, artırmış; Veliahti tamamiyle pa 

~~z bırakmıştı. '.Fakat onun istik
~1nden ümit bekliyenler, Murat 
\. ndiye, gizlice ynrdım etmenin 

elerini bulmuşlaı ~ı. 

~urat Efendi, iki miihim sarraf 
~anışmıştı. Bunun b:ri, meşhur 
~ eni bangerlerinrten <Saraf Kö 
~~iUu) idi. Diğeri rle Rum sarraf
"lndan Hiristaki... 

'!cöçeoğlu vaktiyle Sultan Mecit 
l;ta'Ylna da sarraflık etmiş; saray 
ı~tlınıannın terhin eltiKleri emsal 
)~ ~ücevherat mukabilinde, sara
~ınlerce liralar vermişti. Bu pa

r, borçlular tarnfından ödene· 
t'J:ı ?tıişıi. Kbçeoğlu da. kendisine 
~ ine bırakılan bu kıvmetli el
tı~ları Paris, Lond-:-n, Viyana zen 

erine satarak batan paraları-

-ttı on beş yirmi misli fazlasile is
~cle etmişti. 

~~Öçeoğlu, şimdi de Veliaht Mu
~ ~fendiye kayınpeder olmayı 
~Uştu. Kıldan nem kapan bu 
~~lııas ve kurnaı sarraf, Sultan A

ve hükumet erkanının gidiş
~~e bakıyor; günün birinde bu 
~·etin altüst ol::ırak Murat E-

1lıln tahta çıka:ağını tahmin 

Mol nev'i tirtik 106 - 111 kunış a
rasında, Trakya yapakları 59,20 ku
ruştan, keçi kılları 52,5 kuruştan, san
sar derilerinin çifU 1600 - 221JO kuruş 
arasında, tilki derilerinin çifti 360 -
1400 kuruş araStnda satılmıştır. 

• lo ;-; fındık stoku vardır. 

ı takdirde sonuncu yerli mallar ser -
gisi bu defa en zengin ve en eğlen
celi bir sergi olacaktır. Trakyanın 

* Evvelki J:iin piyasaya getirilen be
yaz peynirlerin kilosu 30,22 - 33,13 ku 
ruş arasında ve knşerler 50 - 60 kıı- , 

• ruştnn verilmiş, yemeklik zeytinyağ-
• lan da 38 - 41,20 kuruş arasında sa- • 

tılmıştır. ·~ 
•••••••••••••••••••••••• 

da yerli mallar sergisine iştiraki için SANA yt : 
umumi müfettişlik nezdinde teşeb -

Türk Komitesi Toplanıyor 
Beynelmilel ticaret oadaları Türk 

milli komitesi önümüzdeki pazarte • 
si günü ticaret odasında toplanacak
tır. Komitenin senelik faaliyet ra -
poruna göre, ekonomik sahada gös
terilen gayretin neticeleri memnu • 
niyet vericidir. 

TORKOFISTE :· 
büsler yapılmıştır. ç k } } . 

lzmir Fuarına Gidecell U U atacı ar Deri Tüccarları Toplanch 
Dün şehrimizdeki deri tüccarları 

Müesseseler A•d t Türkofiste bir toplantı yapmışlar -
Izmir fuarının lstanbul komitesı ) a 1 dır. Toplantıda deri ihracatının va-

Nazlı, emsalsiz derecede güzeldi. Duru beyaz rengi, koyu lacivert ~i)zleri, 
endamının tenasüp ve letafeti ile genç veliahdin çarçabuk muhabbet ve 

dün ticaret odasında bir toplantı F } B J ) ziyeti görüşülmüş ve ihracat ve ta-
yapmıştır. Toplantıda fuara iştirak- 3Z a U uyor ar kas işlerinde son muaddel kararna -
leri istenilen küçük sanayi müesse- Brükselde teşkil edilen beynelmi- meye göre alınması lazım gelen ted-
selerinin vaziyetleri görüşülmüştür 1 f . . d 1 ·· bı"rler tesbı' t edı"lrnı' r+ir. lel çiko ata o ısın en yapı an mura ~· 
Neticede her sanat şubesinin ayrı ay-

rağbetini celbedivermişti. 

ediyordu. Onun için ~imdi onu bu Fakat, Yumurta sarayındakı aşk 
züğürt zamanında avhyarak Padi hayatı , uzun sürmemişti. Sultan A-
şah olduğu zaman, artık Osmanlı ziz, bunu haber almakta gecikmr. -

caat üzerine, çikolatacılardan sekiz 
rı komiteye davet edilmesine ve Is- fabrikatör sanayi birliğinde tekrar ORMANCILIK : 
tanbul küçük sanayiini temsil ede- toplanacaklardır. Fabrikatörler ofi -
cek büyük bir pavyon kurulmasına sin tekliflerini tetkike muhtaç gör -
karar verilmiştir. Ayrıca elişleri için mektedirler. Bilhassa ofise aza kay
de bir pavyon hazırlanacaktır. Ak - dedilmek için senede sekiz bin frank 
şam kız sanat mektebi de komite ta-

hazinesinin yegane sahip ve mali- miş, ve son derece öfkelenmişti. Bu 
ki olmayı düşünüyordu. öfkenin başlıca sebebi de, parasız 

Kendince bu planı tertip eden 
Köçeoğlu, evvela Veliahte ödünç 
para vermek suretile ona tekarrüp 
etmişti. Sonra da artık hususiye
tine girmişti. Sık sık Kurbağalı

dere köşküne devam etmekle bera 
ber, birkaç defa da Vcliahti Acıba 
demde, Nişantaşı mrvkiinde, ken
di m<llı olan (Peynird Çiftliği) ne 
davet etmişti. 

bırakarak limana düşürmiye ve is

tifa ettirmiye çalıştığı Veliahdin 
aidat istenilmesi çok görülmüştür .. 

rafından iştirake davet edilmiştir. Ofisin yapmak istediği propaganda 
Köçeoğlu tarafından para yardı- ---<>-- teşkilatının her memlekette yerli 

Heyet Yarın Geliyor çikolata sanayiine zarar verip ver -mı görmesi idi. 
Ayni zamanda Murat Efendinin, Almanya ile yapılacak yeni tica - miyeceği düşünülecek bir meseledir. 

Pariste bulunan (Genç Osmanlılar) ret anlaşması müzakerelerinde bu - Çikolatacılarımız ofise kaydedilmek 
cemiyeti erkanı ile münasebette bu lunacak olan Bay Menemencioğlu - için henüz bir karar vermemişler -
lunduğu, ve hatta onlara para gön nun reisliğindeki heyetin Ankara - dir. 
derdiği de padişaha haber veril • dan hareketi gecikmiştir. Heyet bu -

Marangozlar Yeni 

Kanundan Memnun 
Marangoz esnafı, orman kanunu • 

nun son değişmesinden mmenun ol
muştur. Memlekette iyi kerestelerin 
pahalı olması yüzünden, mobilyala
rı yaş ve adi kerestelerden yapmak 
mecburiyetinde kalıyorlardı. Maran 
gozluğun inkişafı da bu sebeple ka -
bil olamıyordu. Marangozlar değişik 
liğin bilhassa kereste fiyatlarının u

misti. ~---:o===• ak~m hareket edecek ve yarın seh- G!EMİYETLERDE: 
rimizde bulunacaktır. 

Bu davetler, sebepsiz değildi. 
Maıtsa , rırr:r;rcrutf-,ı , KCJRll 

~· 1'CUZ'.lamaSit11 'tcrutn eaa.-egnıllcıı Vt: 

kızı {Nazlı) arasında bir münase
bet tesis etmekti. 

Nazlı, emsalsiz dP.recede güzel 
di. Duru beyaz rengi, koyu 

lacivet gözleri, endamının tena-
süp ve letafeti ile genç Veliahdin 
çarçabuk muhabbet ve rağbetini 
celbedivermişti. 

1 L o k M A N i1mıı11:ı.1ii1ıı::mı1:~:ı::i~ 
~~~~)1ffüN~fü~~füjfüt~fö~tmt~t M E K i M i N 
'~'ıG'C!j'''T~• L e R i ~füı=~=ıı~;~~mfüı;tmmmr:=~ · 

Murat Efendi, gizliden gizliye zi 
yaretlerini arttırmıştı . Hatta gece
leri de çütlikte kalmtya başla
mıştı. 

!şi bu vaziyete getirmiye muvaf 
fak olan Köçeoğlu, Veliahti büs
bütün ele geçirmek için daha ma
hirane bir manevra çevirmiş .. Çift 
1iğin, çam ve servi ormanlarile mu 
hat olan tepesi üzerine küçük ve 
zarif bir köşkile, bunun önüne mer 
merden gayet büyük bir havuz in
şa ettirmişti. 

Köşk, oldukça büyük bir salon
la, iki odadan mürekkepti. Beyzi 
şekilde olan ve Marmaranın o haş
metli manzarasına bakan geniş bir 
tarasa ile nihayet bulan bu salon, 
tıpkı bir saray gibi süslenmiş; ta
vanının dört köşesine de, Nazlı
nın melek kıyafetinde dört resmi 
tersim edilmişti. 

Kazın geleceği yerrif'n tavuğu sa
kınmıyan Köçeoğlu, Paris ve Vi
»anadan birçok mobilyeler ğetir-

terek odanın birini yatak odası, 

diğerini de yemek od:ıS1 olmak ü

zere tefriş ettirmişti. Bütün bu iş

ler bittikten sonra, Murat Efendi

yi köşke davet etmiş; pı>rlak bir zi 

yafet vermişti. Ziyafetten sonra da, 

Nazlı bir altın tepsi kinde köşkün 

anahtannı Veliaht Murat Efendi

ye takdim ederek: 

- Sevgimizin kıymetli hatırası 
olmak üzere yapılan bu küçük aşk 
yuvıısını, babam size hediye edi -
yor. Lutfen, kabul ediniz. 

Demişti... Murat Efendi, hakika
ten aşk yuvası denilmiye seza olan 
bu hediyeyi memnuniyetle kabul 
etmi~; o günden itibaren bu köş -
kün adını (Yumurta sarayı) kôy
makla beraber, Köçekoğlunun kızı
na da (Nazlı Sultan) ünvanını ver
mi§ti. 

Güneş Huzurunda Müsavat 
Bir plaj üzerinden geçerken, ka

rarmak için kumların üstüne u:ı;an· 
mış genç kızlarla kadınları ve genç 
erkekleri gördüğünüz vakit, güneş 
karşısında kadınlarla erkekler ara· 
sında müsavat bulunup bulunma
dığını, bilmem, hiç dü~ündünüz .. ., 
mu. 

Şekilleri bakımından demek iste 
mediğimi elbette tahmin edersiniz. 
Deniz mayosunun kapıyamadığı kı 
sımlarda bile kadın viicudile erkek 
vücudü arasında farklar besbelli. 
Bir kadının saçları alagarson kesil 
miş olıııa da kadın vücudünil daha 
uzaktan herkes tanır. 

Benim aradığım. insan cemiyet
lerinin arasında olduğu gibi, ~üneş 
huzurunda da hak bakımından ka· 
dınla erkeğin arasında müsavat var 
mıdır, yok mudur? Vakıa güneş 

herkesin a:yni derecede mü terek 
malıdır, herkes ondan dilediğ'i gibi 
istifade etmekte serbesttir. o halde 
güne!j hu7urunda kadınlarla erkek 
ler arasında mÜ!llavat olması tnbi
idir, diye düşünülebilir. 

Böyle düşünmek hb:im aklımıza 
tabii gelir. Fakat, bakalım, tabiat
te de gerçekten öyle midir? 
Gördüğünüz, kadın ve erkek, o 

gençlerin hepsi kumların üzeri
ne kararmak için uzandıklarmdan 
onların kararmak derecelerini bir
kaç giin ı;ırayJa tetkik edinİ1:. İlk 
günlerde gençlerin tenlerinin ren· 
gi kirlenmiş te yıkanmamış gibi bir 
hal alır. Gitgide cilt kızarır, daha 
sonra kırmızı koyulaşır, tunç ren
gine girer, bu da gittikçe koyula -
şır, bakır rengi olur. En sonra da 
bazılan Habeş rengini alırlar. Fa
kat bu kadar koyu bir renk nlmak 
pek makbul sayılma7.. En ~oğu ko
yuca bal rengi gibi tatlı bir renkte 
kalmayı tercih eder. 
Kadın olsun, erkek olsun, her • 

kes saçlarının renl'ine göre daha 
erken veya daha geç kararır. Es. 
merler daha çabuk.. sanşınlar daha 
geç ve daha güçliillle. Hatta, tenle 
rinin üzerine bir gar.bezi örtmezler 
se güneş kendilerfnivakar ... Bunlar 
renkten dolayı müs watıızlık. Bu 

müsavatsızlıkta kadınlarla erkek • 
ler müsavidir. 

Ancak, daha iyi dikkat ederse -
niz kadınların erkeklerden daha ça 
buk karardıklannı çabuk farkedcr
siniz. Erkeklerin kadınlar kadar 
kararması için daha uzun müddet 
güneş altında yatmaları lü7lm olur 

Bu ikinci miisavats171ik neden" 
Eflatun filozof erkekleri güneş 
çocuğu, kadınları yer çocuğu diye 
ayırmıştı, hu söz doğru ise gi.incs 
kendi ' çocuklarına karşı haksızlık 
ediyor da yer ~ocuklannı daha zi
yade seviyor demek. KadınlarR kar 
şı güneşin bu teveccilhii sadece bir 
naziklik eseri midir? Yoksa bu dün 
yada yayılmış olan iltimas zihni
yeti güne e kadar sirayet mi etmi')? 

Nasıl te(sir cder!lleniz, ediniz. fa 
kat güneşin karartmak tesirinde 
kadınlan erkeklere tercih ettiği mu 
hakkakhr. E kiden bayanlar karar 
mayı sevmedikleri vakit giine'jin 
kendilerini çabuk kararttığını hak
sızlık sayarlar, yiizlerine peçeler 
örterler, baslarına geniş şapkalar 
giyerler, ,güneş altında ~cm!lliye hi
le açarlardı. Güneşten kararmak 
modası çıktığındanberi bu müsa
vatsızlık kadınlığa karşı güneşin 
bir l(Ufu sayılıyor. 

Müsavatsızlığın sebebi de pek ha 
sittir: Güneşte kararmak • vücudü 
nıüzün pek çok işleri gibi - Bir hor 
mon işidir. Güne cildimizin üze -
rine tesir edince, cilt iizerindeki si
nirler vasıtasile vücudümüzün her 
tarafında, sayılamıyacak kadar c;:ok 
reaksiyonlar hasıl olur. Bunlardan 
~iri kafata!llının içindeki küçüciik 
lpofzi guddesinin ortadaki kısmın 
dan bir hormon çıkmasıdır. Cildi 
karartan şey işte o guddenin ortn -
sından çıkan bu entermediyuın hor
monudur. Bu hormon erkeklerde 
de çıkar ama, kadınlarda daha ça· 
buk ve daha çok ~ıkar. Çiinkü baş
ka bir hormon, erkeklerde bulun
mıyan ve kadınlığa mahsus olan fo 
likülin hormonu, öteki hormonu kJ<j 

kırtır ve kadın vücudünü çabuk 
karartır. 

Görüyor.1unuz ki, giineş huzW'un 
da bile müsavat yoktur. 

Bahçıvanlar, Vekalete 
Müracaat Etti 

Çiçek satan mağazaların kazanç 
vergilerinin yüzde yirmi ?eşten elli 
beşe artırılacağına dair Ankaradan 
şehrimize bir haber gelmiştir. Dün 
çiçek bahçıvanları cemiyeti toplana
rak böyle bir kararın hazineye bü -
yük bir menfaat temin etmiyeceği gi 
bi. henüz inkişafa başlamış olan çi
çekçiliğin gcriliyeceğini tesbit etmiş
lerdir. Bahçıvanlar Ziraat Vekaleti
ne müracaat etmişlerdir. 

r 
BO R SA 

23-6-938 

ÇEKLER 

Londra 

Nevyork 

Par is 
MilAno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşovn 

Budapcşte 

Bükreıı 

Belgrııd 

Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açıl11 

PARALAR 
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l'rank 
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~ Liret "" 
Belçika P'r. e .... 
Drahmi ~ 
İsviçre Fr. .... 

~ 

Leva .. c: 
FloriB "iii 
ıtroı:ı Cet 
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ı:ı. 

Mark 
~ Zloti 

Pen&ı> f 
Le7 ~ 

Dinar 
Eron lsTec 

\, 

6.23 

126.-

3.5025 
fl.6175 
2R.885 
69.615 
50.645 

21.3325 
1.14 
l .5:!75 
4.:!7 
6.92'?5 
23.625 

21\.!l2 
0.9375 
2.8775 

36.37 
32.12'.!5 
23.7:.!5 

il 

) 

kontrollü kereste bulmak kabil ola-
cağından dolayı alakadar makamla
ra teşekür etmişlerdir. 

Halde Dünkü 

Satışlar 
Bamya kilosu 25-35 kuruş. Dol

malık biber 19:-21 kuru~. Sivri bi
ber 25-35 kuruş. Sakız kabağı 4-
5 kuruş. Çalı fasulyesi 11-12 kuru~ 
Ayşekadın fasulyesi 13- 14 kuruş. 
Kır fasulyesi 12-14 kuruş. Bakla 
3,50--4 kuruş. Semizotu 1-1,50 ku
ruş. Yaprak 8-9 kuruş. Sarmısak 

2,50-3 kuruş. 
Enginar adedi 1-5 kuruş. Patlı -

can (baş) 6-7 kuruş. aPtlıcan (orta) 
4-5 kuruş. Patlıcan (ufak) 2-3 ku 
ruş. Hıyar 1-2,25 kuruş. 

Pancar demeti 2-2,50 kuruş. So 
ğan 1,25-1,75 kuruş. Maydanoz 40 
s~ntim, 60 santim, dereotu 40 santim 
60 santim, nane 40 santim, 60 san -
tim. 

Kiraz kilosu 9-20 kuruş. Can e
riği 7-17 kuruş. Türbe t!riği 12-20 
kuruş. Yerli çilek 30-40 kuruş. Ka
yısı 15-30 kuruş. Zerdali 8-14 ku
ruş. Vişne 16-30 kuruş. Armut 7-
18 kuruş. Dut 5-8 kuruş. 
. Karpuz {baş) 50-60 kuruş. Kar
puz {orta) 20- 30 kuruş. Karpuz (u
fak) 7-15 kuruş. Limon ecnebi 100 
adedi 250-400 kuruş. 

YENi NEŞRIY AT : 

KELOÔLAN - Doktor Ziya Kayn, 
"Keloğlanı., istibdat Anadolusunun bir 
sembolli olarak ele almış, sonra onu Cilm 
huriyete getirip Üniversiteye sokmuştur. 
İşte bu mevzuu şiir halinde yazarak bir 
kitap yapmış, Bursada bastırtmıştır. 

KIZILAY MECMUASI - Son 160 ıncı 
sayısı çıkmıştır. 



10 

AYDINDA: 

Düşmana ilk 
Kurşun Atıldığı 
Günün Hatırası 
Aydın, (TAN) - 335 senesi hazi

tanının 16 ncı günü, mülazım Zekai 
ve Nuri ile bir çok gençlerin de da
hil bulunduğu Yörük Ali Efenin mil 
li müfrezesi tarafından Malgaç köp
rüsündeki düşmana çok muvaffaki
yetli bir baskın yapılmak suretile 
bu havalide milli dava yolunda atıl
mış olan ilk kurşunun yıldönümü 

kutlanmıştır. 

Vali, kamunbay, Nazilli ilçebayı, 
Aydın, Nazilli ve Sümmer halkevleri 
Atca, Sultanhisar Parti heyetleri ve 
Sultanhisarlılar Malgaç köprüsü ö
nünde toplandıktan sonra Aydın 

Halkevi mızıkası Istiklal marşı çal-
nıış, Nazilli parti ve halk~vi 
başkanı Sami Kutlug, üç hallc-
evi namına hararetli bir nutuk söy
lemiştir. 

Akşama kadar mızıka milli hava 
a: çalmış ve halle milli oyunlar oy
namıştır. 

Bu tarihi hadiseyi ebedileştirmek 
'Üzere Malgaç k öprüsü civarına bir 
abide dikil~ektir. 

-----o " 

Yali Üstündağ · 

Pazartesi Günü 

Atinadan Ayrıhyor 
Atina, 23 A.A. - İstanbul Valisi 

Muhittin 'Üstündağ, Katimerini gaze
tesine aşağıdaki beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Sizin vasıtanızla Atinalılara hitap 
etmekten çok mesudum. Her gün ba-
na karşı gösterilen bu der~e samim> 
kardeşlik tezanürleri karşısında he
yecanımdan hissiyatımı bildirmek i
çin kelime bulamıyorum. 1stanbula 
döndüğüm zaman, şahsıma karşı gös
terilen bu nezaketin İstanbul halkını 
istihdaf eylediğinden İstanbul ha!kı 
nı haberdar edeceğim. e 

Vali 'Üstündağ, Dlfi ve Mistrayı gez 
dikten sonra, pazartesi günü İstaıı
bula dönmek üzere Atinadan hareket 
edecektir. 

Mısır Kabinesi 
Kahire, 23 Hususi - Mısırda geçen 

umumi seçimden beri büyük bir cılya
si sıkıntı hissolunmakta idi. Sebebi 
hükumetin seçim neticesine uyar bir 
şekilde teşekkül edememesi idi. Se
çim neticesinde, hiçbir fırka tek ba
şına ekseriyet kazanamamış, bu yüz
den fırkaların anlaSarak kuvvetli bir 
hi.ikiımet teskil et~eleri beklenmişti. 
B_aşvckil Mehmet Mahmut Paşa bu ~e 
kilde hareket etmek istediği halde, 
daha nüfuzlu bir muhalefetle karşı
laşmış ve ancak son günlerde bu mu
halefeti yenmeye imkan bulmuştur. 
Bunun üzerine Mehmet Mahmut Pa 
şa bugün istifa etmiş ve yeni kabint>
yi teşkilc hazırlanmıştır. Mahmut Pa 
şa işbaşına geldiğinden üçüncü clefa
dır istifa etmekte ve kabinesini kuv
vetlendirmek için çalışmaktadır. Ye
ni kabinenin en belli başlı vasfı Par
lamentodaki bütün kuvvetli grupları 
toplamasıdır. 'Bu gruplar, Başvekilin 
mensup olduğu liberaller, Ahmet Ma 
hir Paşanın başkanlığı altında topla
nan eski Vefdcilcr ve şimdiki Sadist
ler , çoğu ~skiden Vcfde mensup ol·· 
m akla beraber Vefdin inhiJali üzerine 
hiçbir partiye girmiyen müstakiller
dir. Yeni hükumet beş liberal. 5 Sa
dist ve 3 müstakil azadan tesekkül e
decektir. Sadistlerden Ahm~t Mahir 
Paşanm Maliyeye, Nokraşi Paşanın 
Dahiliyeye, Mahmut Galip Pgşanın 
muvasalat nazırlığına, Dr. Hanefi 
Mahmudun Sıhhiyeye, Hasene Paşa
nın Harbiyeye getirileceği anlaşılıyor 
Yeni hükumetin Parlamentoda kıırşt 
laşacağı muhalefet çok zayıf olacak
tır. 

Başvekil beynelmilel vaziyetin karı 
şıklığı ve Mı sırı yenidPn kurmak me 
suliyetinin büyüklüğü karşısında bu 
şekilde q areket etmek Ifızımgcldiğini 
söylemiştir. 

--- - o- ---.. 
Alman Casusları 

Neuyork, 23 ( A.A.) - Alman ca
susluk işinde methaldar olan ve A
merikada mevkuf bulunan 18 kişi

den dördü serbest bırakılmışlardır. 
Kendilerinden yirmi beşer bin dolar 
kefalet akçesi alınmıştır ve dava ta
rihi olan 1 ağustos 1938 tarihine ka
dar serbest kalacaklardır. 

TAN 24 - 6 - 938 --
(B A. 0 M A. K A L E D E N M A 8 A T) BULMACA 

Bl'RiNCi ·SAYFADAN MABAAT . 
~ • · l , • ~. • ., • ' • ~ • 

Fransa Türk Askerle- ihraç Mall~rımızı 
. . H G• . Artırmak için Bir 

rının ataya ırmesıne Proje Yapılıyor 
R Ol · (Başı 1 incide) 
azı muş devam edecektir. İkinci topla~tı -~r-

pa için olacak ve Temmuzun dordun
den dokuzuna kadar sürecektir. 'Ü
çüncü toplantı Temmuzun on birinci 
gününden on altıncı gününe kadar 
yalnız tiftik için yapılacaktır. Dör
düncü toplantı yapak için yapılacak 
ve 18 Temmuzdan 23 Temmuza ka
dar devam edecektir. 

(Başı 1 incide) 

Halayda teıcü muameleıi 
tatil edildi 

Antakya, 23 A.A. - Havas muha
biri bildiriyor: Türkiyenin Milletler 
Cemiyetine verdiği nota üzerine, Mil 
letler Cemiyeti komisyonu, Cenevre 
ile temas etmek üzere, tesçil muame
latını tatil eylemiştir. 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris, 23 A.A. - Havas bildiriyor: 
Türkiye hükumeti ile Sancaktaki Mil 
!etler ·Cemiyeti komisyonu arasında 
vukua gelen son hadiselrden ve Tür 
kiyenin Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreterliğine tevdi eylediği notadan 
bahseden Marsel Rays, Ekselsiyor 
gazetesinde diyor ki: 

"Paris ile Ankara arasında anlaş
ma elzemdir. Milletler Cemiyeti ko
misyonu ile veyahut bu komisyonsuz, 
bu anlaşmanın vukuu mümkündür ve 
bu anlaşma vukubulmalıdır. Zira, 
Türkiyeyi Milletler Cemiyetinden çe· 
kilmeyc icbar etmemekte birinci a
lakadar, bizzat Cenevredir." 

Repüblik diyor ki: 
"İyi ki Fransa hala oradadır ve 

muhakkak Türkler ile Suriyelileri uz 
laştıracaktır. Bu elzemdir, zira, bir 
Fransız - Türk ihtilafı ihtimalini na-
zarı dikkate almak istemiyoruz. 

Fakat, nasyonalist Suriye, bu işte 
bazı zararlar etmiştir ve ed~ektir. 

Paristc muahededen mesul olanla -
rm mukavemetine ve manevralarına 
rağmen, İngilizlerin Mısırda yaptık 

ları gibi hareket etmenin hakkımız 
ve vazifemiz olup olmadığını bilmek 
bize düşer. Sancağı muhtemel olarak 
kurtaracak usul budur. Suriye ve 
Fransa bir şey kaybetmiyecektir.,, 

Ovr gazetesinde Bayan Tabuis di
;ııor ki: 

"Türkler, her şeyden evvel, San -
cak müzakereleri dolayısile Fransız 
lar ve İngilizler üzerinde tesir icra 
etmek maksadile Milletler Cemiye -
tiinden çekilmek istemektedir. Fa -
kat, vaktile bütün dünya hariciye • 
terinde fırtınalar koparabilecek olan 
bu sembolik jeste karşı protesto ey-

lemek için bugün insan artık fazla 

cesaret göremiyor.,, 
···-· " .......... __ "'"'1t'•ıttnuunmttmı 111 1111' 111 lllt.llll ili 1!1 1lln1U UU ın mıttıtıı"um11ını11-"•-·-··-·-

Ha tayda kan dökülmesi 
Tabii bir hadiseymiş 

(Ba§ı 1 incide) 

gün Parlamentonun salahiyettar ko
misyonuna verilmiştir. Müzakereler
de, bu muahedelerin metinleri, şid

detli tenkitlere uğradı. 

Bu muahedelerin tasdiki beklendi 
ği bu sıralarda, Fransanın mandater 
Iik hukuk ve iktidar vazifelerini cm-
ri ahire kadar muh~faza etmekle mü 
k elle! bulifrıduğ'U 'S tltiyenin, b11has
sa nazik bir parçasında ciddi bir ha
reket başgösterdi: Burada İskende
run Sancağından bahsetmek istiyo
ruz. 

Suriye devletinden ayrılmış o
lan, buna mukabil geniş bir muh
tariyet statüsü ile teçhiz edilmiş 

bulunan bu arazi kısmı, Yakın Şar 
kın biiiün milliyet ve mezhep un
surlarını sinesinde toplıyan bir 
yerdir. Bilhassa, buranın Türkiye 
il? komşu bulunması, ona hususi 
bir renk vermektedir. Sancakta, 

yor. Kayıt muameleleri, Türklerin 
mecliste ekalliyette kalacağını ve en 
fazla yüzde kırk mebus kazanabile -
ceğini gösteriyor. Bu da, Türklerle 
beraber yürüyeceği tahmin edilen A
levilerin, Ermeniler, Kürtler ve A
raplarla birleşmesinden ileri geli -
yor. 

Bu hat'aretli vaziyette, şiddetli 
tozahüral, kargaşabkla-r olması. :ve 

hatta kan dö"ülmesi tabii idi. 
Bundan dolayı, ayın iptidalannda, 

kayıt işlerini, beş gün talik etmek, 
örfi idare ili eylemek ve bütün idare 
yi asker eline vermek icap etti. 

Türkiye, tazyikten, hiç bir suret 
le, vazgeçmiyor. Cenevrenin tayin 
ettiği komisyonun kayıttaki hare
ket tarzından hoşnut olmadığını 

bildirerek Milletler Cemiyetinden 
ayrılacağı tehdidinde bulundu. Di 
ğer taraftan da, 1937 muahedesine 
istinat ederek Sancak hududunda 

tam Ti.irk olan büyUk bir miktar asker topladı, Sancağı işgal edece-
insan vardır ve Ankara hiikftmcti ğini ihsas etti. 
bunlara çok yakından alakadar Şarkta, vaziyet bu kadar karışık 
bulunmaktadu. Bu yerler, ayni za- olmakla beraber salah ümitleri yok 
manda, Türkiyenin yeni rejimine değildir. Fransa, büyük bir yekun 
muarız bulunanlara da ilticaguh teşkil eden, hususile çalışkan ve sa-
olmuşf ur. kin bir unsur olan Türklerin bulun-

! 'h . 
1 

. k h 1 duğu Sancakta Türldyenin hususi a-
ntı ap ış erı şar ta er zaman • v 

. . . . . · lakasını tanımaktadır. Sancagın, 
nazuc ve bıraz da garıp bır mahı - T .. k .. · 1 l ur re1ımıne muarız o an unsur a-
yette cereyan eder. Türk unsuruna ·ıt· . h 1 d t 

k . ra ı ıcaga o masını a arzu e me-
e serıyet kazandırmak istiyen Anka . .. 
r h ··k· t' . .. d h 1 . . b mektedır; buna mukabil Turkiye a u ume ının mu a a esı ıse, u 
vaziyeti, bir derece daha muğlak bir cümhuriycti de Sancaktaki Fran-
hale getirmiştir. sız vesayetinde bulunan diğer un -

Türkı·ye bu h kk F .1 surları mutazarrır etmekten ihtiraz , a ını, ransa ı e 
Türkiye arasında 1921 senesinde ak- ı etmelidir. 
tolunan "ki bu itilafname Türkjye- Bu işlerin iyi bir neticeye varma -

ye Sancakta bir siyasi imtiyaz tanı- sı. Türkiyenin iyi niyetlerine bağlı

nıyordu,, anlaşmaya istinat ettiri - dır. Fransaya gelince, o tamamile 
yor. Türkiye bu hakkını, Fransa _ samimidir ve bu samimiyetini de, 

Suriye muahedesinin müzakereleri - kayıt işlerinde Türklere muarız bu
nin başladığı 1936 senesindenberi bü lunan memurları iş başından çekmek 
yük bir azimle müdafaa etmekte bu- le göstermiştir. 

lunuyor. Fransa, Suriye mandaterliğini ka-

Fransa, Türkiye hükumetiyle bul etmekle, ihmal edemiyeceği bir 
münasebetlerini diizcltmek istedi- mesuliyet altına girmiştir. Şimdi, 
ği için, onun isteklerine muhalefet Fransız diplomasisine terettüp eden 
etmedi. 1937 senesi Ağustosunda acil vazife, Fransanın taahhüdünü, 
bir "'garanti muahedesi., aktolun-

Fransız ve Türk dostluğunu meyda du. Bu muahede, Sancağın hiikliın 
ranlık hukukunu tanıyor ve Tür- na getirmek keyfiyeti ile telif etmek 

kiyeye, bazı ahvalde ''e bazı şart- tir. 
Jar dahilinde onun asayişini mu- Bu vaziyette, Sancak meselesinde 
hafazaya iştirak hakkını veriyor- alakadar olanların, biribirlerile çar
du. pışan şahsi temayüllerini ve rekabet 
Parisle Ankara arasında nıüzake lerini susturmaları lazımdır. Diğer 

reler oldu. Bu müzakereler, Sancak- taraftan da, Fransanın, birçok ihtiras 
ta Türk ekseriyeti bulunduğu ve te~ ların kaynadığı ve bir çok menfaat

ril mecliste Türk ekseriyeti buluna lerin çarpıştığı bir yer olan bütün 

cağı esası dahilinde cereyan etti. Suriyede azimle bütün manevi nü -

Bu ekseriyet ihtimali, bugün, ta- fuzunu istimal etmek suretile hare

hakkuk edecek mahiyette görünmü - ~et etmesi elzemdir. 

Bu toplantılara bütün ihracatçı 

tüccarlarla Türkofis ve Ticaret Oda
sı, Zahire Borsası Komiserliği iştirak 
edecektir. Dış Ticaret Umum Müdür 
lüğünün bu tebliği alakadar tüccar
lar tarafından takdirle karşılanmış
tır, İhracat malları piyasasında yayı
lan bu haber bütün ihraç mallarımı
zın vaziyet ve kıymetlerini kuvvet
lendirecek mahiyette görülmektedir. 

Hamid iye 
Payasta 

(Btı§ı 1 incide) 
bir ziyafet vermiştir. Ayni akşam Ma 
gosa Türkocağı tarafından da diğer 
gemi zabitleri şerefine bir akşam ye 
meği verildi. • 

Salı günü de gemi silbay ve tale
beleri hususi bir trenle adanın mer
kezi olan Lefkoçaya gitmişler ve ay
ni sevinç ve heyecanlı tezahüratla kar 
şılanm.ışlardır. Kıbrıs valii umumisi 
gemi komutanı Necati Özdeniz ile za 
bitlerimizi ve Türk konsolosunu öğle 
yemeğine davet etmiştir. 

5/ 30 da konsolos Ekrem Arar tara
fından misafirler şerefine 250 kişilik 
çok parlak bir gardenparti verilmiş 
ve gardenpartide Hamidiyenin mute
na cazı büyük bir muvaffakıyet ka
zanmıştır. Akşam misafir zabit ve ta 
!ebeler Lefkoşa Türkleri tarafından i
zaz edildikten sonra yine hususi tren 
le, Magosaya dönmüşlerdir. 

BURSADA ~ 

Misi Köyünde Çıkan 

Yangın N~ticesinde 

9 Ev Yandı 
Bursa, 23 TAN muhabirinden) -

Bugün Bursaya 1,5 saat mesafedeki 
Misi köyünde çıkan bir yangın netice 

sinde bütün eşyalan ile beraber, 9 ev 
tamamen ve 2ev de kısmen yanmıştır 
Yangının sebebi küçük bir ihmaldir. 
Mustafa gelini Lutfiye çamaşır suyu 
kaynatırken kuru çalılar ateş almış 
ve yangın süratle etrafa yayılmı~hl'. 
Köy, tamamen yanmak felaketinden 
şehir itfaiyesinin yıldırım hıziyle kö 
ye yetişmesi ve büyük gayretile kur
tulmuştur. Vali Şefik Soyer ve ,ran
darma kumandanı, yangın esnasında 
Misi'ye gt>lmişlerdir. 

Hadisede kasıt yoktur. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Burıada eşya piyangOBu 
Bursa, 23 TAN muhabirinden 

Halkevi Sosyal Yardım şubesinin Bur 
sa yoksulları menfaatine tertip etti
ği eşya piyangosu bugün Türkkuşu 

salonunda acılm.ıştır. Piyango bh' haf 
ta kadar devam edecektir. 

Hoparlörler Konulacak 
Erzurum - Belediye, şehrimizin 

müteaddit yerlerine hoparlörler koy 
duracaktır. Böylece halkın radyo 
neşriyatından istifadesi temin olu -
nacağı gibi icabında hoparlörler \•a
sı tasile umumi tebliğat ta yapılabi

lecektir. 

Öldürülen Profesör 
Ba{jdat, 23 (Hususi) - On imtihan
da muvaffak olamtyan bir talabe ta
rafırıdan katledilen Mısırlı profesör 
Hasan Seyfin cenazesi Irak hitkU.me
ti tarafından tahsis olunan bir tay
yare ile Mısıra gönderilmi§tir. Cena· 
ze merasimine, Başvekil, vekiller, 
gen.çlik i§tirak etmiştir. Irak hukuk 
fakültesi dekanı Mısırlı profesör 
Mahmut Azmi de l~adiae esnasında 
yaralanmış ve Mısıra hareket etmiş
tir. Doktor Mahmut Azminin sol ko
lundaki kurşunu çıkarmak için ken
disine Mısırda ameliyat yapılması 
muhtemeldir. 

Romanın Forumundan 

Yirmi Otuz Kere Daha 

Kıymetli Bir Hazine 
(BQ.§ı 1 incide) 

S ultanahmette hipodromu, sa
ray ve kiliselerin bir kısım 

sahalarını ortaya çıkarmak mümkün
dür. Sonra senato binası var ki, bu
günkü tevkifhanenin altında kalmış
tır. Yeni ve kocaman tevkifhane bi: 
nasını yakın bir mazide yıkmak ih
tiyacı duyulacaktır. Sonra arkada i
yi muhafaza edilmiş bir Bizans sa
rayı var ki, üstüne bir kahve yapıl
masına ve bir tarafına yeni bir apart
man binası sokulmasına bilmem nasıl 
müsaade edilmiştir. Bütün bu saha, 
dünyada eşsiz bir arkeoloji bahçesi 
haline konulabilir. Topkapı sahası bu 
bahçenin devamı olur. İnsan burada 
evvela Bizans, sonra Osmanlı tari
h~nde dolaşmak üzere geniş bir saha 
bulur. Nasılsa inşasına müsaade edi
len bir takım binalar yıkılınca Bi
zans sahası meydana çıkacağı gibi 
ayni zamanda Ayasofyanın bütün gü
zelliğile denizden görünmesi müm
kün olacaktır. 

Ayvansaraya gelince, Bizans im
paratorları, denize yakındır ve taar
ruza maruzdur, diye Sultanahmet 
sarayını terkettikten sonra son daki
kaya kadar Ayvansarayda yaşamış
lardır. Orada çok mühim tarihi hazi
neler keşfcdilebilecektir. 

Bugünkü hapishane sahasına ge
lince orada zaten mah'.i.m ve mevcut 
Bizans mabedinden 

1

ba~ka bir şey çı
kacağını zannetmiyorum.,, 

İskoçyalı Profesörün bahsettiği iş, 
bir İstanbul işi değildir. Beş yıllık 
çalışma programı içinde yer alması 
lazım gelen bir memleket işidir. Tu
rizm akınını memleketimize çevir
mek için bundan mükemmel bir Iır
sat tasavvur etmek güçtür. 

.Madenlerimizi en iyi bir döviz 
kaynagğı saymakta haklıyız. Fakat 
İstanbula İskoçyalı profesörün bah 
settiği programı tahakkuk ettirir

sek ve Romanın Forumun~an,20, 30 
kere cazibeli addettiği arkeoloji hah 
çesini vücude getirirsek hem en ça
buk ve en bol verim verecek bir 
döviz kaynağlı vücude getirmiş, 

hem de bütün dünyanın dikkatini 
bilgi bakımından memleketimiz ü
zerine toplamış oluruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Suriç Moskovada 
Moskova, 23 ( A.A,) - Sovyetler 

Birliğinin Paris büyük elçisi Süriç 
hakkırıda ecnebi memleketlerde do -
laşan bazı haberler hakkında şurası 
tasrih edilebilir ki Süriç, Amerikan 
büyük elçisi Davis şerefine hariciye 
komiseri Litvtnof tarafından yapılan 
kabul resmine i§tirak etmiş ve bir 
hafta kadar kalmak üzere Moskova 
civarındaki bir sanatoryoma gitmi§
tir. 

Evvelki günkü bulma.canın 
Halledilmiş Şekli 

ı 2 3 4 5 6 7 s 9 ıo 
1 Al•olı iN • MIAIŞIA 
2 NIAI1 IMIEI• AIRI ı IF 
3 i{•vlAlvluTZı•rR"ı 
4 AIMIA Nl•I s 1 t lvlAlj 
5 R"1•iR1iiKfü • ı\ ı z IA 
6 Ar• . ı•ını ı ı P • Tl•IM 
7 •"i"• ı> •IKIAlili 
8 MlEllı~. KIA!Nl•JJ 
l uı "AllivıAIS•~ 
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SODAN SA<'.'iA: 
1 - Kumlu yer, bir muharrlrlmiıin ııd1 
2 - Bir renk - Keçi gibi 
3 - Gilzcl koku - Bir nota 
4 - Çok renkli - Maa:; " 
5 - Memurları alakadar eder - Bir ut 

vumuz 
6 - Dişi - Kadın 

7 - Kalbi - Fikrl 
8 - Bir nevi tatlı .• Hayret edatı ec 
9 - Rabıt edatı - işaret için konur - ı;I 

yüze sürülür bir güzellik i1€ıcı 
10 - Asker, sivil asker 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Çokluk 
2 - Her şeyi bildi~nf 'iddia eden aclsıı'f 

şarlatan - Mülkiyet lahikası 
3 - Bir mecmuamız , 
4 - Fizikte kudret, vüsat, takat rnA11a 

sınadır - Oyun 
5 - Asyada bir memleket - Akıllı . J. 
6 - Bir lokum adı - Mülkiyet ltihll< 
7 - Alışmak, Musallat olmak ~ 
8 - Parasızın hali - Dini merasim • fl 

nota . 
9 - Hükömet dairelerinin ba~ belASl 
10 - Bakanın sonu - Fakat, lakin 

-
Belediyelerin lstikroj 

Müracaatları 
Ankara, 23 (Tan Muh~birindcfl~ 

Dahiliye Vekaleti muhtelif be]cd\ 
lerin şehir ve kasabalarını imar et• 
mek husmmndaki istikraz müracll9 

larını tcdkik etmektedir. 
Son iki ay icinde Avdın beledi). -

nin su projesi ,için lOG,374 lira, :;\fJ 
durnu belediyesinin elektrik projt' 
için 20,168 liralık. Çankırı beledi~~~ 
sinin elektrik projesi için 40,000. ~ 
rahk, Antep belediyesinin su pr0}i~~ 
için 241,583 liralık, Konya beJed•. oO 
sinin muhtelif imar işleri için 90.0 i~ 
liralık.Mardin belediyesinin eleld~ 
projesi için 23.000 liralık, Niksar 

1 
lediyesinin muhtelif imar işleri iç 1 
12,000 liralık istikraz talepleri pıılı ıll 
liye Vekaletince kabul edilmiş "e ~~ 
belediyeler talep ettikleri miJctıır d' 
Belediyeler Bankasından istikrat: 
bulunmuşlardır. 

- - - ~ - ~ - - - ~ - - ~ - - - - - - - -
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CITANE 
RUJLARI 

c ··oTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

. -- - ~ - ~ - - ~ ~ ~ - - -- ... -- -
t 

~ . -
DiKKAT 1 Paris COTV fabrikalarında imar ve ihzar 

edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 
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ISTANBUL GAYRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN: 

D. No: Semti ve Mahal!esı 

1324 Kadıköy Osmanağa 

2003 Galata Yenicami 

2743 Edirnekapı Çakırağa 

3916 Hevbeliada 

4134 Bostancı 

4679 Büyükada Yalı 

• 
4770 .. .. 
4888 Arnavutköy 

6711 Bur gazada 

. Sokağ~ Emlak No: 

Söğütlü Çeşme E. 1 73 Mü. 
Cad. ve Bayram Y. 27-29-31 
yeri ~3-35-37-197-

197 / 1 
Fermeneciler E. Y. 52 
Cad. 

Hançerli Kilise 

Küçük Bey 

Bağdat Cad. 
E. İstavrinos 
Y. Palamut 

E. Kost antin 
Y. Mehmetçik 

Y. Birinci ve 
İkinci 
Mahallen: Üvez. 
E. Yalı 
Y. Gökdemir 
Köy Kahyası ve 
Çarşı Cad. 

E. 23 

E. Y. 3 
Ada: 14 

Parsel: 5 
60/ 3 

Y. 63-65 
Ada: 12 

Parsel: 4 
Y. 29 

Ada: 26 
Parsel: 6 

E. 8 Mü. 

Y. 12-34 
No: taj: 34-

2/ 1-2-15 

Cinsi ve Hi.sseıi Hl.!seye Göre 

Kagir 8 dük
kan 

Üstünde oda· 
!arı olan ar
diye ve arsa
nın 15/ 120 Hıis. 
Arsanın 9 / 20 

His. 
Arsa 

Arsa 
Arsanın 
14165/ 15360 

His. 
Arsa 

Arsa 

Altında dükka· 
nı olan hane 

Muhammen K . 

5000 Kapalı 
Zarf 

1000 ,, 

21 Aaçık 
Artırma 

310 ,. 

700 u 

180 " 

300 ,. 

270 :: 

1650 Kapalı 
Zarf 

7731 Kumkapı Çadırcı 
Ahmet Çelebi 

Bali paşa Y. 128 Hanenin 4/16 300 Açık 
Artırma Ada: 188 His. 

Parsel: 36 

8371 Bur gazada E . Km1toprak 1-11-13 Arsanın 1/2 130 " 
Y. Mehtap His. 

Yukarıda evsafı yazıh gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 4-7-938 
ne düşen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimüba dil bonosiledir. 

tari-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
E§yanın cinsi Miktarı Tasınlanan İlk teminatı Eksiltmenin 

tutarı Tarihi · Günü Saati 
L. K. L. K. 

Muhafaza memurları 200 tane 2400 00 180 00 13/ 7/ 938 Çarşamba 
için muşamba 
Erat için çamaşır 4687 takım 3796 47 285 00 13/ 7 / 938 Çarşamba 
Yün Battaniye 419 tane 3557 · 31 266 00 " ,. 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsaf komisyon dadır. Görülebilir. 
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11 
15 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalanle birlikte Galata EskL İt
halat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. "3835,, 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan~ 
Cinsi 

Odun 

Miktarı 

Kilo 
318750 

Muhammen 
fiatı 

Beher 250 kilosu 
320 kuruş 

Teminatı 

306 Lira 

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

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

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı · 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Sah, Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya 1neccanen 

Divanyolu No. 104 
Telefon: 21044 • 22398 
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lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sotınalmo Komisyonu Baıkanhğından : 
Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Sadeyai 
T. Şeker 
Pirinç 
B. Peynir 
K. Peynir 
Yumurta 
Un 
Soğan 

Patates 

Süt 
S. Yoğurt 
Kok kömürü 

Miktan 
K. Gr. 

45000 
6500 
1200 
1500 
4000 
5000 
5000 

1400 ı 
600 

4500 adet 
4000 

50001 
4000 
3000 1 

3000 
200 ton 

Kllo · T. Bedeli 
Kr. s. 

10 
47 
47 
35 

100 
28 
24 
45 
70 
1 50 

15 
5 25 
7 50 

12 
19 

1950 

ilk teminat Eksiltme G. Saati Tutan 
Lira Kr. Lira Kr. 

337 50 11/ 7/ 938 10 da 4500 
3055 

310 80 11/ 7/ 93fl 10/ 30 564 
525 

300 11/7 / 938 10/ 45 4000 
105 11/7/ 938 11 1400 

90 11/ 7 / 938 11/ 15 1200 
78 75 630 

11/ 7/ 938 11/ 45 420 
50 62 11/ 7 / 938 11/ 45 675 
45 11/ 7/ 938 14/ 30 600 
42 19 

11/ 7/ 938 14/ 45 
262 
300 

69 75 11/7/938 15 360 
570 

292 50 11/7/ 938 15/ 15 3900 

Yaş sebz~ "37,, Kalem 209 72 11/ 7/ 938 15/ 30 2796 30 
Yukarda cins, tahmin edilen fiyat, nıikdar ve ilk teminaUan yazılı yiyecek ve yakacaklar, eksiltmeleri 

yapılmak üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme: İstanbul 
Kültür binasında toplanan Okul komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin girecekleri işlere ait ilk teminat 
makbuzlarile eksiltme kanununa göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 938 yılına ait Ticaret Odası vesi
kasile birlikte belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına ver-meleri ve ilk teminatlannı Liseler 
Muhasebeciliğine yatırmaları. Yazılı işlere ait şartnameleri okuldan is-temeleri ilan olunur. "3836,, 

Her banyodan aonra saçınız 

Bu §ekle cılrerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. , ............... , 

DABKOVIÇ 
ve Şki. · 

VAPUR ACENT ALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNE J ... İNE., 

15.000 tonluk lükı 
POLONIA 

Tranıoailantik vapuru ile .l.5 sün· 
de bir muntazam postalar: 
İSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
tSTANBUL-FİLİSTİN 

(Perşembe) 

Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye alır 

Köstenceve vakındR sıidecek va
purlar: 3, 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 
filistin'e yakında ~idecek vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 16 da. 

Müstesna olarak 5 Temm«z
da doğru Pireye hareket. 

"SCBULDT - ORİENT • LİNE,, 
Eşyayı ticariye nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTJ 
(Hamburg, Brem.en, Anven::, Yu
nanistan, Türkiye Bulgaristan, 
Romanya) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWİG HOLSTEİN 

29 Hazirana doğru 
TROYBURG 9 Tem.muza doğru 
DUBURG 22 Temmuza doi:(ru 
Cenubi ve Şimali Şark için Ak
deniz Hattı. 
(Yunanistan, İskenderiye, Hay
fa, İzmir, İstanbul, Burgaz, Var
na, Göstence, Tuna) ve Akdeniz 
tarikiyle avdet. 
NORBURG vapuru 25 Haziran
da Triyeste, Fiume vesaire) için 
eşya alacaktır. 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentası 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D,, de 
Kotor 
Balkan Antantmm ekono. 

mik konferanıımda tesis 
edilen enterba.lkanik bat. 

Büyük lükı modern 
11 LOVCEN .. 

vapuru ile İstanbul, Köstence. 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-

maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
posta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme u~ idaresi il.arilari -
Metre mikabının muhammen bedeli 70 lira olan 4.00 X 0.24 - 0.30 X 

0.06 - 0.10 eb'adında takriben 100 metre mikAbı meşe kereste 5/ 7 / 938 
Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An.karada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme Dairesin.den, Haydar· 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare mağa
zalarından dağıtılmaktadır. (3694) 

*** Onuncu İşletme Müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için mübayaa edilecek 5000 m 1 çam tomruk kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
1 Muhammen bedel tomruklann beher metre mikabı 14 liradan 

"70000" liradır. 
2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. 
3 - Çam tomruklan Kars Orman Müdürlüğünce oltunun Köroğlu or.; 

manlanndan Devlet Demiryollan İdaresi için tahsis edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sarıkamı~ta İdareye aid bizar fabrikasıdır. 
5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe aid şartnameleri 

Erzurum.da idare veznesinden. Sankamış, Kars istasyonlanndan ve 
Haydarpaşa Birinci İşletme, Ankara Devlet Demiryollan merkez vez
nesinden 350 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi müteahhitlik vesikalannı ibrazı şarttır. 
7 - İhale 11-7-1938 günü saat 15 de Erzurumda Gölbaşındaki İŞletme 

binasında müteşekkil koınisyonda yapılacaA'ından i:AliJ'llP,.in tıırihi nıe7ki\T' 
da 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31 ve 32 inci maddeleri 
mucibince tekili mektuplannı ve icabeden diğer vesaiki vaktinde İ§letme 
Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lazımdır. (3826) 

* * * Muhammen bedeli 1775 lira olan soba rozası, kömür kovası, soba ma-
şası, soba küreği, kondoktör feneri (tam) ve donanma fenerinden mürek
kep altı kalem malzeme 9-7-1938 Cumartesi günü saat 10,30 da Haydar
paşada gar binası içindeki sa tınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 133 lira 13 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 

Gar binası içindeki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3855) 

* * * 9 uncu İşletme Mildürliiğünden: 
27 Haziran 1938 Pazartesi gününden itibaren 16 ve 21 numaralı ka

tarların itinererleri aşağıda tasrih edildiği veçhile tadil edilecektir. 
16 No. lı katar 21 No. 1ı katar 

İstanbul kalkış: 7 ,20 K. Çekmece 
Kumkapı " 7,28 Florya 
Yenikapı " 7,31 Yeşilköy 
Samatya " 7,35 
Yedik.ula " 7,39 
Balıklı " 7,42 
Zeytinburnu ,, 7,46 
Yenimahalle ,, 7 ,50 
Bakırköy ,, 7 ,53 
Yeşilköy varış: 8,00 

kalkış: 8,01 
Florya " 8,08 
K. ÇEKMECE varış: 8,10 

Bakırköy 

Yenimahalle 
Zeytinburnu 
Yedikule 
Samatya 
Yenikapı 

Kumkapı 

İSTANBUL 

kalkış : 8,15 

" .8,18 
varış : 8,24 
kalkış: 8,25 

" 8,33 
.. 8,36 
., 8,40 
" 8,45 
" 8,48 
" 8,52 
" 8,55 

varış: 9,02 

Ayni tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar da her gün aşağıki 
itinereri takiben Km. 24 e kadar u zatılacaklardır: 

24 No. lı katar 31 No. lı katar 
K. Çekmece kalkış: 11,83 Km. 24 kalkış: 11,39 
Km. 24 varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 
Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağmdan bu tashihlerin el ile yapılması 

rica olunur. (3859) 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğun
dan: (Tophanede Topçular Necatibey 
caddesinde Madam Lamprini apartı
manında 207 No. da Refik.) 

Osman Nuri Anadol'a 62 lirıı 30 ku 

KAYIP - Köprü - Heybeliada ara 

sı talebe pasomu kaybettim. Hükmü 

kalmadığı ilan olunur. Tıp Fakülte

sinden 1568 No. A. Sepo. 

ruş borcunuzdan dolayı açılan icra ta 
kibi üzerine adresinize 937-1997 nu- içinde istida ile veya şifahen icra da

Tenezzüh ve zevk seyahati için mara tahtında gönderilen ödeme em-
Müstesna fırsat. ri ikametgahınızın belli olmamasın-

iresine bildirmeniz ve bildirmediği-

niz takdirde bu müddet içinde 74 cü 

madde mucibince mal beyanında bu
lunmanız lazımdır. Beyanda bul11n
mazsanız hapis ile tazyik olunacağı-

KÖSTENCE'ye ilk posta 11 dan dolayı tebliğ edilmeksizin geri 
' Temmuz saat 19 da. 
PİRE. KORFU, ADRİYATİK gelmiş ve bu kere ödeme emrinin 20 
(Venedik ve Triyeste) ye ilk pos- gÜn müddetle ili.nen tebliğine icra 
ta 16 Temmuz saat tam 15 de. h8.kim.liğince karar verilmiştir. Karsr 

Her nevi tafsilat için (iıılatada dairesinde tarihi il!ndan itibaren 20 
<Yolcu salonu karşısmda) umu· gün içinde borcu ödemeniz ve borcun 
~ ~centeliğe Te~efon 44708 .ve ı tamamına veya bir kısmına veyahut 
butun seyahat ıdarehanelerınc 
müracaat. l alacaklının takibat icrası hakkında 

' , bir itirazımz varsa yine bu müddet 

nız ve hakikata muhalif beyanda bu
lunduğunuz takdirde hapis ile ceza
landınlacağınız borcu ödemeniz ve
ya itiraz etmezseniz icraya devam o
lunacağı tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. (8556) 
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Alm .aıi _Çelik Sanayiinin Muazza.m _Muvaffakıyeti 
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tl'RAI bıiağını ısrarla arayınıL 1 O adedi :1.5 kuruıa Hasan deposa. Toptancdara tenzll6t. Avrupada birinciliği diplomalarla Musaddak 

HASAN ve PAS • .,ANMAZ HASAN Tras ·e ki Piya sada en yüliseli mevkiini L , 1 Ç a a rl muhafaza etmekte berdevamdır. 

En et.Ta nasırlan hlle liökiinClen çdtanr, izbrabı lieser, naıı
n ıuamıatarak dÜfÜriir. 

1NG1LIZ l KANZUK ECZANESİ 
Beyoilu - lstanbul 

Biifün 
ağrıları 

• 
. ına .. Ul, ..,..._ • 

- TIH I Meytleltt 12 Ne. f•. • 
Mıleaa ... ılt alr.eNt e tll•ll ...,. • 

fi Ne.I• te.t -lal letıyielL • 
P'lyıtıı""''ıtlı H,Olı t eulllt.• 

M A T B A A C 1 L A R ·A: 
lktısat Vekaletinden : 

1 - A. - Türkofis "Haftalık Enformasyon Bülteni., nin Hacmı 1 - 2 
Forma ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sayısının Muhammen bedeli 

ı 3.500 lira. 
B. -Türkofıs "Aylık Bülteni,, nin Hacmı 3 - 7 Forma ve baskı adedi 

2000 olmak üzere 11 .sayısının muhammen bedeli 4,800 lira. 

~i ~ik ~ar~ 
OTOMOBiL ve 

MAKiNiST Okulu 
Ta ksim • Stadyom 

ŞOFÖR OLACAKLARA: Yeni ders 
devresi başlanstıcı 11 temmuz938 dir. - ........ ~-" 
Devre müddeti üç aydır. Kendisini 
makineden anlar bir şoför gibi takdim edebilmek ve tutacağı mesle~in eh
li olmak için okulumuzdan diploma almak lazımdır. Teori dersler 25, D i- · 
reksiyon talimlerile 50 liradır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Tafsilat 
için program isteyiniz. 

AMATÖR EHLİYETNAMESİ ALACAKLAR : Her zaman müracaat 
edebilir. Hususi Teori dersleri ve Direksiyon talimlerile Belediye imti· 
hanlanna kısa bir zamanda hazırlanır. Telefon: 42508. 

A MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klite itleri 

acele ve iyi olarak yapıhr.ı 

Telefon numarası: 24310 C. -Türkofis "Aylık Fransızca,, Bültenin Economique,, ın hacmı 3-5 
Forma ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 
4,000 lira. ..••••••••••••••••••••••••••• 

D. - "Sınai Mülkiyet Gazetesi,, nin Hacmı 1 - 3 forma ve baskı adedi 
600 olmak üzere takriben 10 sayısının muhammen bedeli 750 lira. Müfre
datı ve tahmini bedelleri yukarıda gösterilen mevkutelerin öasılinası işle
r i ayn ayn olmak üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Taliplerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçelerini Malsan
dıklanna yatırdıklanna makbuzlan veya Banka Mektuplariyle birlikte 
gelmeleri lazımdır. 

Millf Sarayla r Müdürlüğünden : 
1 - Milli saraylar müstahdemleri için yapılacak yüz kırk takım resmi 

elbisenin şartnamesine ve mevcut nümunelerine uygun olarak imali açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gününe kadar "Pazardan başka her gün" Saraylar mü
dürlüğü kalemine müracaat · edecek olanlar mevcut nümuneleri görebile
cekler. Ve ~rtnameden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

sızı ? 
• 

3 - Şartnameleri ~arada İktısat Vekaleti levazım ·Müdürlüğünden 
İstanbulda Türkofis Şubesinden parasız olarak alınabilir. 
4-Açık eksiltme 1 Temmuz 938 Cuma günü saat 10 da Vekalet Satın

alına Komisyonu huzurunda yapılacaktır. ' "3580,, 

3 - Açık eksiltme Temmuzun on ikinci salı günü saat on beıte Dol
mabaliçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

.f - Muvakkat teminat yüz altmış liradır. Bu paranın eksiltmenin yapı
lacağı vakitten bit ~aat "evveline kadar malsandığına yatırılmış ve m:ıkbu
zunun eksiltme heyetine verilmiş olması lazımdır. (3839) 

/OtlLBHI 
PARASIZ 

• 1 '10 iCADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 

PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında bat
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün 
size, para.sız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modem 
bir makine vasıtasile karıştınl
mıştır. Sihriı.miz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihap eder. 

Bu ıihramiz yeni l 1 
'' Cild renkler\:~ 11:1 !-'_~!.L.,....,.......,......_ • .,......_. 
tecrübe edilebi~ --------------- ------------

ile öldütünUz 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud-

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertle~esine ve 
binneticc buruşuklukların zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, dalına kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz
de lutfen lstanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Toka
lon pudrası 8) rumuzile yAki 
olacak talebde size memnuniyet
le, muhtelif renklerde nümune
lik altı ufak paket pudra gön
dereceğiz. 

Sahibi ve umumi neşriyatı tdare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve N~yat Tnrk Limit.et Şirketi. Baaıldığı yer TAN Matbaası 

Türk Hava Kurumu· 

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

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 
adet mükafat vardır •• .' 

Şimdiye kadar binlerce klıiyl nntln eclen ltu 
piyangoya iıtirak etmek suretile ıiz de talilnlzl 
deneyiniz. 

i 

. . 

Heybell ·ada Deniz Lisesi MüdürlU9ünden : 
ı - niz Haritacı übayı yct!ştırilmek çin Deniz L1sesinin on b!rbıci 

11nifffia aptıdaii P.rtlan haiz rlku:- alınacaktır : 
2 - 17 - 20 yaşlan arasında olmak, Lisenin on birinci sınıfına lkmal!iz: 

geçmiş veya liseyi bitirmiş bulunmak. 
3 - İsteklilerin İstanbulda sıhhi muayeneleri yapılacak ve müsabaka 

sınavından geçirilecektir. 
4ı_ Kayıtlar 21-6-938 den 20 Temmuza kadardır. Dilekçe, nüfus cilz

danı okul tasdiknamesi, aşı kağıdı, kendisinin ve ailesinin hüsnühallne 
dair vesika ve 9 adet vesika fotoğrafı getirmeleri. (3795) 

Osmanlı Bankası 

1 LAN 

Osmanlı Bankası hissedarları umu 

mi heyeti 1938 Haziranının 21 inci 

salı günü Londrada toplanmıştır. 

ldare heyeti tarafından hissedar

ların tasdikine arzedilen kararlar 

müttefikan kabul olunmuştur. 

27 Haziran 1938 tarihinden itiba

ren 69 numaralı kuponun ibrazı mu

kabilinde temettü hissesi olarak his

se bqına 3 şilin tediye edilecektir. 

Ztııırev! ve cilt hastalıklan 
• • • 

Dr. Hayrı Omer 
Oğleden eonra Beyoğlu Ağacaml 
ıca~da No. 133 Telefon:43585 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 

1 

Fantezi fanil4 pa1'talonla.r, 
Palmbeach (rinye) pantalonla.r, 

Kden. ve pamuklu pantalonla.rın 

Zengin rık çefitleri 
Rekldm fiatına Beyoğtunda 

'1 BAKER Mağazalarında 

•-• ihtira llcin ı ,._ ... 
"Müselles şeklinde Çadır be

zi" hakkında istihsal olunan 2 
T. sani 1926 günlü ve 416 sayılı 
ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada lktısat Hanın
da, Robert Ferriye müracaattan 
ilan olunur. 

Köy Sartdık Makbuzları 
lstanbul Viliyeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tınlmıştu. Elli çüt varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) im· 
ruştur. 

TAN Matbaa~ında satılmaktadır. 

1 LAN 
Anadoluya gideceğimden bende mu 

ameleli evrakı bulunanlar üç gün 
zarfında müracaatla evraklarını al
maları üç günden sonra Sirkecı Jla
midiye caddesi Erzurum kıraathane
sinde muameleci Bay Abdullahtan ev 
raklannı sormalan, aksi takdirde mc 
suliyet kabul etmiyeceğimi ilan ey
lerim. 

• 

Vesaiti nakliye muamelecisi 
Süleyman Türkel 

Bağr 

, 


