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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

1-Iatay , Anlaşmasının Esasları 
Fransız Askeri Heyeti Tiirk TürkAskeriHata_gda 

Heyetine Bir Ziyafet Verdi ~~~tkb;/ 't:d~kS::te 
Hatayı Bir Türk Hüklimet İdare Edecek. 
lnzıbat Müsavi Miktarda Türk ve Fransız . 
Askerleri Tarafından Temin Edilecek 

Milli Misak 
Hakkında Bir 
Munakasa 

' 
~lunet Emin YALMAN 

Antakya, 25 ( Huıuıi surette 
gönderdiğimiz arkadqımızdan) 
Franaız askeri heyeti ile Türk 
askeri heyeti arasında cereyan 

etmekte olan müzakerelerin aşa
ğıdaki tekilde neticelendiği bil
dirilmktedir: 

1 - İskenderun Sancağı müs· 
takil bir memleket olacak ve MiJ. 
Jetler Cemiyeti Konıeyinin kon· 
trolü altında bulunacaktır. 

2 - Milletler Cemiyeti Konse
yi, Sancağa bir F ranıız ili !<:omi

ıer tayin edecektir. 

3 - Memleket, bir Türk hüku
meti tarafından idare edilecek-

Bir, iki hafta evvel Ameri· 
kada HanTard Üniver

sitesi namına buraya bir profe· 
sör gelmişti. Maksadı bizim on 
beş yılda neler yaptığımızı tet-
kik etmekti. tir. 

Bu profesörün buraya geleli- 4- intizam ve asayif bir Fran 

ğinden ve kenclisile konuştukla· sız kumandanının emri altında 
nmızdan evvelce bahsetmiştim. bulunacak müsavi ku"':ette Fran 

Bu konuşmalardaki esaslı bir ırz ve T~rk ~v:t!erı taraf m-

Tasdiknameleri 
Tevdi Edildi 

Tahran, 26 (A.A.) - Türki
ye büyük elçisi ile Irak orta 

1
: 

elçisi ve maslahatgüzarı, yan
larında sefaretlerin elçilikleri 
erkanı -bulunduğu halde diln f 
Hariciye Nezaretine gelerek $ 
Sada bat Paktının ı O uncu i 
maddesi mucibince bu paktın 
tasdiknamelerini Hariciye Na-

J zırına tevdi eylcmi§lerdir. J 
.................................. 

Ticaret Heyetimiz 

Bugün Almanyaya 

Hareket Ediyor 
Hariciye Umumi Katibi Numan 

Rüat Menemencioğlunun riyasetin
de Almanyaya gidecek olan ticaret 
heyeti bu akşam Berline hareket e· 

.decektir. 
Heyet, bugün Türkofiste ihracat 

tacirlerinin de huwru ile bir toplan 
tı yaparak tacirlerin dileklerini tes
bit edecektir. 

Süveydiyc köylerinde halka taarruz eden ''e kcndilcl".İni yoknlnmıyn te
§Cbbüs eden jandarmalardan birini yaralıyan Usbcciler tevkif edil· 

dikten sonra .. 

Antakya, 26 (Hususi surette gön- rini oynamakta hala devam etme.k
derdiğimiz arkadaşımızdan) - Bu- tedir. 
güneşin mesut şafağı içindedir. Garonun köleleri, zaman zaman, 
yüneşin mesut şafağı içindedir. hilfı el altından her şeyi yapmaktan 

İdare başındaki yüksek mekaniz- geri durmuyorlar. 
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kad81' fırsat düşmedi. Bu haberi teyit veya tekzip Silahlardan bir kısım 
Profesör söz arasında bana yollu hiçbir mütemmim malUınat jansının hususi muhablri bildiriyor: 

malar, nisbeten iyi denebilecek şart- Bugünkü nisbi sükünun yegane a
lar içinde çnlışıyor, kısmen de olsa mili, hükumetimizin Hatay davasını 
hükumet kadrosu değişti ve düzeldi. bütün ciddiyet ve en kati bir azimle 
• Foke.t karıştırıcı ve fesatçı unsur- ele almış olmasıdır. 

Varıovada NümayİJ Iar her §eyden tamamen elini çek- Usbcci bakallar, idare başına Türk 
Varşova, 26 (A.A.) - Yahudiler- mi değiidir. 011ta ve küçük eller, fır elemanlan geçti, diye grev yapmış 

dedi ki: : a.lınamamıftır. Fransız askeri heyeti reisi general den mürekkep kesif bir halk kütlesi, sat ve imkan buldukça, çirkin rolle- ' ~ [Arkası: Sayfa ıo. siltun 2 del 
Filistinde bir çok Yahudilerin idama =======================::::::;.=::;:;,.;;;,;,;;.;,,,,;,,;~ 

-Türkiye ougüne kadar ör- Fransız aakeri heyetinin ziyafeti Hutzinger bugün Orgeneral Asım 
nek sayılacak bir banş sevgisi Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a- [Arkası: Sayfa ıo, siltun 3 de] 

mahkumiyetini protesto için İngiliz 
elçiliği önünde nümayiş yapmışlardır Saragossada Italyan 

~~F b h ~3 B~";kt 1 ; Zabitleri lspanyol 
gösterdi "Ben katiyen yayıl
mak ve genişlemek i~temiyo
rum. Toprağım bana yetişir. 
Ben ancak iktısat, umran, sağ
lık, bilgi bakımından yüksel
mek, Türk milletini layık oldu
ğu dereceye çıkarmak arzusile 
çalışıyorum.,, iddiasında bulun
du. Fakat 'fürkiye kuvvetlenin
ce iştihalan kabarmıyacak mı? 
Ayağına arazi ve nüfuz kazan
mak fırsatlan gelirse bunlan 
red mi edecek? Hatay işi, kuv
vetlenen bir Türkiyenin yeni, 
yeni iştihalan uyandığını gös
termiyor mu? Bunun arkasın
dan başka iddialar, başka me
seleler, başka iştihalar çıkmıya
cak mı?,, 

f ener a çe: ' ışı aş ~ z b·tı ·ı o··'""·· t··ı s a ı erı e oguş u er 

Anerikalı profesöre anlattım: 
- Bizim bir milli misakımız 

Var. Türk milletinin kendine yurt ta
nıdığı mukaddes ülkenin hudutlarını 
çizmiştir. Bu hudutların haricinde bi
~im için bugün de, yann da hiç bir 
toprak iştihası olamaz. 

Bizim en büyük muvnffakıyetimiz 
ınazideki imparatorluk yükiınü tas
fiye etmemiz, enerji israflarmdan 
kurtulmamız ve yabancı topraklarda 
~abancıların keyfi için boşuboşuna 
bekçilik etmek maksadile kullandı -
ğımu: enerjileri anayurdun inkişafı
na ait gayeler üzerine toplamamız • 
dır. 

Sarı· Lacivertliler Şilt Şampiyonluğunu Kazanddar. 
Tekirdağlı Hüseyin de Mülayimi Yendi 

Dün Fcnerbahçe • Beşiktaş maçmda Beşiktaş kalecisinin bir kurtarışı 

Dün şehrimizde muhtelif spor ha- zanmıya muvaffak olmuştur. yüzme yarışları yapılmış ve Mah-

ispanya meselesi son iki gün içinde birdenbire çoli 
tehlikeli bir mahiyet aldı. Bunun sebebi, ispanya cümhu· 
riyet hükGmetinin Frankistler, sivil halkı bombardıma· 
na devam ettikleri takdirde derhal mukabele bilmisilde 
bulunacaklarını Fransa ve lngitereye bildirmeleridir. 
Aynca, hükumet bombardıman

lardan daha çok İtalyayı mesul tut
muş ve mukabele bilmisilleri Ital -
yan şehirlerine de teşmil edeceği 
ni bildirmiştir. 

Bu haber bütün Avrupada bir bom 
ba tesiri yaptı ve Italyanlar böyle 
bir hareket karşı sözle değil fille mu 
kabele edeceklerini bildirdiler. Hali 

hazırda vaziyet biraz yatışmış gibi 
görünmekte ise de, yine vehametini 
muhafaza etmektedir. 
Diğer bir taraftan bir habere gö

re, Saragossada Italyan ve !spanyol 
zabitleri arasınad kanlı hadiseler vu 
ku bulmaktadır. Harp şiddetle devam 
ediyor. Tafsilat üçüncü sayfamız • 
dadır. 

Elektrik Fabrikasını 
Genişletmek için Bir 
Proje Hazırlanıyor 

Bu lıle Meşgul Olmak Üzere Şehrimize 
Ankaradan Bir Fen Heyeti Geldi 

Nafıa Vekili Ali Çetinkayanm, elektrik fabrikasını geı:diği11ra
da, fabrikanın tevıii ve iıtihsalin arttırılması için verdiği direk
tiflerin tatbikma geçilmiştir. 

Bu gayede o kadar samimiyiz ki 
:Rumelide bizim en kıymetli toprak
larımızı nlan milletlerle kardeş ve 

[Arknsı: Sayfn 10, sütun 5 del 

reketleri olmuştur. Bunların en ha· Taksim stadında yapılan güreş mü- mut 100 metre serbestte Türkiye re
~ında gelen hadise şild finali için Fe- sabakalarmda da Tekirdağlı Hüseyin, korunu kırmıya muvaffak olmuştur. 
nerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasıdır. Mülayim pehlivanı 29 uncu dakika- Bütün bu spor hareketleri hakkın-
Bu mfüıabakayı Fenerbahçe 3 - 1 ka- da tuşla mağlôp etmiştir. Modada da daki yazılarımız spor sayfamızdadır. Fabrikanın tevsii için icap eden 

projeleri hazırlamak üzere bir fen 
heyeti gelmiş ve çalışmalanna başla 

Elektrik şirketi memurlannın yar
dım ve tekaüt sandıklan da hükume
te geçmiştir. Sandık şimdilik, •şcklile 

muhafaza olunacaktır. Şirket, me

murlara münasip miktarda tazminat 
1 • Bekar Arkadaşın Tavsiyeleri Yazan: MAHMUT YESARi 7 nci sayfada 

2 - Sporcular Türkiyeyi Bana Nasıl Tanıtttlar? Yazan: SEViM ZEKERİYA SERTEL 

"Bc:n onlara kendimi Amerikalı gaz,,ıeci olarak tanıttım. Onlar da bana Türkiyeyi lanıtmıya çalı~tılar .,, 
Bu lcvku/Odt> nıe,uklı yazı 5 inci ıaylamıuiadır. 

mıştır. Heyetin hazırlıyacağı projeler 
birkaç gün içinde bitirilecek ve alın
ması icap eden yeni kazanlar için si
pariş verilecektir. 

Fabrikanın kapasitesi artınca, bü
lün ihtiyaçlara cevap verilebilecek 
ve şirketin cereyan vermediği bir çok 
yeni fabrikalara cereyan temin edile-
cektir. 

I 

veya ikramiye vermeyi de kabul et-
miştir. 

Devir ve teslim işi ri bitirilmiş gi
bidir. Önümüzdeki cuma gününden 

itibaren elektrik umumi müdürlüğü 
işe başlıyacnkhr 
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No. 102 Yazan: M. SIFIR 

Küçük Mustafa Liyık 
OlduğuAkıbetiBulıiyor 

Adalarda Ve 
Boğazda Plajlar 
Kurulacak 

Mübalağah 
Neşriyat 

---o.___._ 

lstanhul Emniyet 
Direktörlüğünün 

Bir Tavzihi 

Bir Adam Karı
sını Sokak Orta
sında Bıçakladı 

Havadan Gelecek 

Tehlikeye Karşı 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) -

Hava taarruzlarına kpıo~ı pasif koru
ma tedbirleri hakkındaki kanun la
yihası, enclimenlerdeki mUzakereleri 
bitirilerek Meclis ruznamesine alın
mıştır. 

Gizli vize işine elkoyduğumun 

tam on yedinci günU idi. Bir haf
tadır diğer işler~mi Yusuf Beye bı 
rakmıştım. Bütün günlerimi pasa
port dairesinde geçiriyordum. Yazı 
masasını açmak için münasip bir 
fırsat kolluyordum. O gün talih ha 
kikatcn bana yar ve yaver oldu. 
Kumandan başçavuşu bir vazife i
çin Karadeniz boğazına gönderdi. 
Oğleye doğru bir yüzbaşı geldi. Ku-
mandanın pek iyi görüştüğü bir ar 
kadaşı olduğunu ııonradan anla
dım. Bu zat o gün bir İngiliz va
puru ile fskenderiyeye gidecek
miş. Biraz oturduktan sonra ikisi 
de kalktılar. Kumandan bana : 

- Lutfen, dedi. Ben gelinceye 
kadar buradan ayrılmaymıı. Bu 
kapiteni şamandırada bulunan va-
pura kadar götürüp döneceğim. 

Kumandan odadan çıkarken se
vincimden yüzüm yanıyor, kalbim 
ç:arpıyordu. Giin1erdenberi sahırsız 
lıkla gözlediğim fırsatı talih bana 
hediye etmişti. İki dakika soora he 
yecandan titreyen ellerimle oda ka 
pısım usulca siirmeledim. Ma:ııavı 
açtım. Dosyanın son sayfasını Çe~i-
rince biribiri arkasına iki Hintli
nin fotoğraflı vize beyannameleri 
ile karsılaştım. İncelemeğe lüzum 
görmedim. Hemen çıkardım. Dos
yayı yerine koydum ve kilitledim. 
Beyannameleri de koridorda bulu
nan kilitsiz rlnlaplarda hulunan e
hemmiyetsiz dosyalar arasına sakla 

dım. Sonra muamele odasına in

dim. Yüzbasmm daireden ayrıldı
ğından sonra benim yukarıda ne 
kadar kaldığımı kimse farkctme
mişti. Tercümana dedim ki: 

- Zaharyadis, kumandan biraz 
dışan çıktı. Oda kapısı açıktır. Dik
kat ediniz. 

- Niçin çıkıp siz oturmuyorsu-
nuz?. 

- Burası daha iyi. .. 
- Siz bilirsiniz! 
Kapı öni.inde bekliyen nöbet\i

ye yukarıya kimseyi çıkarmaması

nı tenbihle<li. Bir saat sonra ge-
len kumandan beni muamele oda 
sında gördü. Yeni öğrenmeye çalış 
tığı türkçesile sordu: :: 

- Niçin siz burada? -

Baştercüman benim cevap ver
meme meydan bırakmadı: 

- Kapiten, sb:in arkamzd3.n Bey 
de aşağı indi. Yukarıda oturması
nı söyledim. İslemedi. Odanıza nö
betçinin kimseyi bırakmamasını tc 
min ettim. 
Baş terd1mana da bu sözleri o 

günkü cilvesile beni ~evindiren ta
lih söyletmişti. Kumandan ile be
raber odaya çıktık. O çalışmağa 
başladı. Ben düşiinüyordum. Kal
bim çarpıyordu. Bir saat sonra ku 
mandandan müsaade aldım ve çar
pan kalbimi dinlendirmek için 
kendimi sokağa attım. Tabii kori
dordan geçerken beyannameleri 
koynuma sokmayı unutmadım. 

Gümrük başmiidi.irü Nail Beyin 
istirahat odasına girdim. Beyanna 
ıneleri masanın üzerine yanyana 
dizdim. Açık pencereden gelen tat 
lı rüzgar yüzümü okşarken beyan 
nameleri tetkike koyuldum. Hintli 
lerin resimlerini gülerek seyredi
yordum. Fakat bu casusların gide
cekleri yerler hakkında beyanna
melerde bir kayıt ve işaret yoktu. 
İsimleri hizasında, yalmz (Türki
ye .. vazife ile) cümleleri yazılmış-

tı. Şifrelerden ikisinin de Entelli
jens Servise mensup olduklarını 
biraz uğraşarak anladım. Beyanna 
meyi imza eden Hintlilerin isimle 
ri su idi: 

Mustafa Sagir, Abdülmümin Şe 
rif... 

O akşam Esat Beye gittim. On ye 
di gii.."'llük mesaiyi anlattım ve fo
toğraflı beyannameleri olduğu iİ
bi veroinı. 

Musafa Sagit' ve Abdülmümin 
Şeruin kimler olduğunu, nerelere 
gittiklerini ve aktbMlerini zaman 
bize gösterdi. Mustafa Sagirin kara 
yfü:ü Anadoluda göründü. Abdül
mümin Şerüin şcnmetli sesi Kaf
kasyada işitildi. Bu çekirdekten ye 

tişme casuslara ehemmiyetli vazi
feler verilmi~i. l\.Iustafa Sagir 
ken-.lini sureti haktan göstererek 
İstanbulda aldattığı bnzı kimselerin 
delalC't ve muaveneti ile gizlice A
nndoluya geçmeye ve Ankaraya 
girmeye muvaffak olmuştu. Orada 
bazı vesikalar göstererek Hindis -
tandan geldiğini söylemis ve ken 
dine Hilfı.fet komitesinin murahha
sı süsiinli vermişti. Hakkında gös
terile:ı zahiri hürmetlere, iltifatla 
ra.-a ldanara k ve İstanbu lda olduğu 
gibi oradakileri de al<iattığım sa
narak casusluğa başlamıştı. Halbu 
ki inkıJabın görür gözü ve biiyi.ik 
eli Mustafa Sagirin kim olduğunu. 
ne için geldiğini ve kimlerin gön
derdiğini pek cabuk anlamıştı. Bu 
di.izme murahhaııın yiiziindeki mas 
keyi blrden çekip cıkarmnk isteme 
misti. Bir müddet gelen ve gönde
renlerle niyetini anlamak maksa
dlle isi anlamamış gibi göriinmiiş
tii. 

Nihayet bir giin (diizme murah
has) komedisinin başaktfüü ile re
jisiir\intin mnskeleri tı:ımnmile dl.iş 
tü. 

10 Nisan 1337 pazar glinü İstan 
bul gazeteleri Anadolu haberleri 
arasında okuyucularına şu ibretli 
havadisi vermişlerdi: 

"Haber alındığına nazaran Anka
rada Hintli Mustafa Sagi.r namın
da bir casus tahtı tevkife alınmış 
tır. Mustnfa Sagir hidayette murah 
has olarak Ankaraya geldiğine da 
ir bazı vesikalar göstermiş ve hak
kında alfıka gösterilmiş ise de son 
radan bazı mektupları dikkati cel 
betmis ve tetkik neticesinde bunla
rın şifreli ve bazılarının amonyak 
ile yazılmış olduğu meydana çık
mış ve kendL"i tevkif altına alınmış 
tır.-ı 

Mustafa Sagirin mektupları pek 
dikkate değer noktalarla doludur. 
Casusluğu tahakkuk ettiken sonra 
bile bile serbest bırakılarak mektup 
Iarına devam ettirilmiş, hatta ayni 
günde sahte mektuplar da gönde
rilmiştir. Musafa Sagir hayatı em 
niyet altına alındığı takdirde ga
yet mt'ıhim sırlarını faş edeceğini 
de söylemi~tir.'' 

Aslı Hindistanın babası meçhul 
ve sokakta bulunma bir veledi ve 
Entellijens Servisin hususi bir kol 
lejinin yeti~tirmesi olan bu habi
sin bilinmedik ve anlaşılmadık bir 
sırrı kalmamıştı. Yapılan muhake
mesinde hakiki hüviyet ve vazife~ 
sini olduğu gibi itiraf etmiş ve ö
liim cezasma mahklım edilmişti. 
Neticede asılmış ve ismi ve cismi 
yaptığı kara işlerle beraber kara 
toprak ile örtülmüştiir. 

Küçük Mustaff,lmn layik olduğu 
lkıbete kavuşturulduğunu haber a
lan kara yoldaşı Abdülmümin de 
Ruslarla TlirklPrin arasında bir ni 
fak çıkarmak ve bir fesat kopar
mak için aldığı vazifesini yapama 
dan Kafkasyadan kaqnnştı. 

(Devamı var) 

ihraç Malları 
için Yapılacak 
Toplantılar 

Şehrin iklim ve coğrafi vaziyeti i
tibarile muhtelif şartlara, rüzgaara 
ve cereyanlara tabi olarak şehrin bir 
çok yerlerinde plajlar tesis edileceği 
ni gören Prost, bu bakımdan tetkik
lere ba~lamı~tır. 

Floryada olduğu gibi şehrin Ana
dolu yakasında, Adalarda ve Boğa
zın mııhtelif noktalarında büyük ve 
modern plajlar kurulacaktır. Şimdi 
bu plajların yerleri etüt edilmekte
dir. Bunlar tesbit olunduktan sonra 
her biri için i\Yrt ayrı birer su şeh
ri projesi yapılacaktır. 

Feribot iskelesi Yenikapı 
Civarında Kurulacak 

Iki gün evvel Köprüde Haliç 
iskelesile onun arkasındaki A
kay iskelesinin bilet gişelerinin 
üstlerinden içeri girilmek sure- , 

tile açılmış ve kanştırılmış 

olduğu görülmüştür. Vakanın 

tarzına göre bunun ufak yaşta 
bir çocuk tarafından yapıldığı 

1 anlaşılmış ve tahkikata başlan
mıştır. Hadise budur. Dünkü 
gazetelerde bu vakanın resim
lerle mahalleri gösterilmek su
retile büyük bir soygun vakası 
mahiyetinde neşredildiği görül
müştür. Bu ve bu gibi ufak ha
diseler karşısında iş büyütüle-

Prost, miistakbel İstanbul için e- rek ve heyecanlandmlarak bir 
sas limanın Yenikapıda olmasını ka- roman gibi geniş neşriyat ya-

pılmasını muvafık görmem. En bul etmiş ve bu, hi.ik(ımetçe de tas-
iyi hareket vakayı olduğu gibi vip edilmişti. Bu itibarla Avrupa hat-
göstermek ve lüzumsuz heye-

tı garı, ve Avrupa - Anadolu ekspres- can vermemek olur. Bu ve bu-
lcrini birleştirecek olan feribot iske-

d na mümasil vakalarda aaima lesi Yenikapıda yapılacaktır. Bura a 

1 

yapılan mübalagalı neşriyatın 
ayrıca hliyük bir dalga kıran inşa e- iyilikten ziyade asayiş fıakı-
dilccek ve Ycnikapıda modern bir li- 1 

mından zararlı izler bıraktığı
man ın icap ettireceği diğer bütün te-

Dün sabah Beyoğlunda, Bostanba
şında Kadirler yokuşund8 yeni bir 
yaralama vakası olmuş ve kuıu başı 
satmakla geçinen Ali ist!linde bir a-
dam karısı 26 yaşındaki Ayşeyi Sl)

kak ortasında bı~akla yaralamıştır. 
Dün yapılan tahkikatta, hadisenın 

sebebinin kıskanc;lık ve geçimsizlik 
olduğu anlaşılmıştır. Ayc;ı::, bundan 
yirmi gün evvel yine geçimsizlik. yü
zünden çıkan bir kavga neticesintle 

1 evden kaçarak annesinin evine git
miştir. Dün sabah Kadirler yokuşun
da karı koca kar5ılaşm11lar ve Ali hı
çağını çekince Ayşenin üstüne hü
cum etmiş ve kadını yüzi'ınden ve el
lerinden yaralamıştır . Ayşe ya•·ah o
larak hastaneye yatırılmış ve Ali kaç 
mıştır. 

Bisiklet Hırsızı 
Abbas oğlu Nusret isminde birisi 

birkaç bisiklet çalmaktan suçlu ola
rak yakalanmıştır. Suçlu, Ortaköy
de bisikletçi Alinin ve Sarıyer ile 
Aksarayda iki bisikletçinin, bisiletle 
rini çalmıştır. Bisikletler bulunmuş
tur. 

nı ifade ederim. Bu yazımın ga-
sisa t en geniş ve en yeni şekilde ya- zetenizde aynen yazılmasını ri- Attan Düştü 
pılncnktır. ca ederim. Evvelki gece saat 21 de Bebekte 

Bu liman kurulduktan sonra Hay- 1 Istanbul Nafi Baba tekkesinde oturan bahçı-
darpnşa, Galata ve Sirkeci limanları Emniyet Müdiirii van Niğdeli Ali, civardaki tarlasın-
ayrı ayrı maksatlara tahsis edilerek !' ·

1 

Salih Kılıç ı dan beygiriyle evine dönerken at 
yine kullanılacaktır. Bunlardan Hay- __ I , ' ürkmüş ve Ali düşerek sol bacağı kı 

Layihaya böre, 15 yaşından 611 ya. 
şına kadar bütün yurttaşlar, hava teh 
likesine karıı korunma bilgisi edine· 
cek ve lc3!1 eden tedbirleri almak 
maksadile yılda en çok 30 saat der.; 
ve talim görmiyc mecburdurlar. 

Kanun hükümlerine aykın harckf'• 
edenler, beş liradan 50 liraya kadar 
para cezHına çarptırılaeaklar \'e kcn 
disine verilen vazifeyi hic; bir mazc. 
reti olmaksızın yapmıyanlar 15 giin· 
den altı aya kadar hapisle cezalan· 
dırılacaklardır. 

Hava korunma5ına ait tcsisab kas· 
den tahrip edenler ve hasara uğra
tanlar ltanun hlikümlerine göre, iki 
seneden sekiz :;eneye kadar aiır hap· 
se mahkftm edlleceklerdit. 

Kanun, neşri giinünden altı ay son
ra meriyet rnevkıine girecektir. 

I§ Kanununda Yapılacak 
Değiıiklikfer 

Ankara, 26 (Ta:ı Muhabirinden) -
İş kanununda bazı deiişiklikler ya· 
pılması hakkındaki kanun layihası

mn Meclisin muhtelit eneilmeninde-
ki tetkiki sona ermiştir. 

Layihaya göre, bazı nizamnamele
rin hazırlanması ic:in kannnun kabul 
ettiii müddetlerle. iş sigortaları teş
kiline ait müddet ve iş ihtilQfları· 

nın mecburi tahkım usulU ile hal nıec darpaşa limanı iç ticaret işlerine. Ga- 1~!!!!.!~~ii!!~~i!ii!!!~~~!!!!l!!!!i!~~_ı rılmıştır. 
lata limanı yolcu işlerine ayrılacak· Kavga buriyeti için kan•ında yazılı müddet 
tır. Sirkeci limanından istifade s.ekli Ko··pru·· G*ıceler·ındekı* daha bir sene uzatılmaktadır. - 3' Topkapıda Melek Hatun mahalle-
için de yenilikler di.işi.inülmektedir. sinde 51 numarada oturan Mefharet Pasaport Kanununa 
Yeni liman tedrici bir surette ikmal Hırsızlık Hc2disesi ile ayni sokakta oturan komşusu 
edilecek, böylece şehrin ticarete ait Mesrure, bir çocuk meslesinden kav Konulacak l<ayıflar 
sıklet merkezi ayni zamanda dağıtıl Evvelki sabah köprü gişelerinin so- gaya tutuşmuşlar ve Mesrure taşla Ankara, 26 (Ta11 Muhabirinden) -
mış olacaktır. Bu da şehirde nakliyat yulması hadisesi hakkında yaptığı- Mefharetin sol dirsek kemiğini yara Pasaport kanun layihası, encümenler 
i 1 · · k l 1 t racaktır Yenı· li deki milztkereleri tamamlanarak Ş erını o ayn~ 1 • - mız tahkikat neticesinde vakanın şu lamıştır. 
mand:ın başhyarak geniş bulvarla ve d ı·-· . ... d"k Tramvay • Kamyon tarz a cereyan et ıgını ogren ı : 
Gazi Köpriisü vasıtasile Taksimt' ka- ~ 

...ı.. ... ••~ü·~--..ı- _, __ --..1.1.- -ı..-•- ... ...,... Evvelki sabah. Akav ida esinin arDl.SlllGSI : 

Meclis ruznames~ne alınmıştır. Layi
haya göre,, dilenci ve ,serseri, deli ve-

Köprüdeki hesap memurluğu oda - .öeledıye e aıt n r nmnaraıı .ıtam 
ci ana daman halini alacağı için yeni yon, evvelki akşam saat 18 de, Bah-
sirkiila!'Von proJ· esi de bu esasa göre sında ve Haliç idare, sinin müfettiş M" 

"J çekapıdan Eminönüne giderken ı-
haıırlımmaldRdır. odas1yle, birinci ve ikinci gişelerine nasyan eczanesi önünde, Harbiye-

Kollekslyon Bahçesi de gelen memurlar odalarında bir karı- Fatih hattına i~liyen 45 numaralı 
Kurulacak şıklık görmüşler ve polise haber ver- tramvay arabasına çarparak hasa-

Yeni şehir planı tatbik edildiği sı
rada şehrimizde bir hayvanat ve ne
batat bahçesi yapılması kararlaştınl
mııştı. Yenibahçede kale duvarlannın 
icinae kurulacak olan bu bahçelerin 
yanına bir de kültür parkla kollek
siyon parkı yapılması kararlaştırıl

mıştır. 

mişlerdir. ra uğramıştır. Kamyonu, karşısına 

Bu bahçelerle parklar için ayrı ay
rı birer proje hazırlanacaktır. 
Koşu yeri de Yenibahçede kale du

varlarının hemen dışından itibaren 
başlıyarak ileriye doğru uzanacaktır. 
Koşu yeri. beynelmilel büyük müsa
bakalar yapılabilecek şekilde geniş 

ve gayet modern olacaktır. 

Nümuneye Aykırı El 
Arabaları 

Belediye talimatnamesine uygun 
olmıyan el arabalarının belediye za
bıtası memurları tarafından toplan
masına devam ediliyor. Simdiye ka
dar çevrilenler, Eminönü kaza kay
makamlığı dairesindeki aralığa top
lanmıştır. 

Birer istida ile müracaat ederek, 
nümuneye muvafık araba yaptırmayı 
kabul edenlerden taahhüt senedi a
lınmakta ve tutulan arabalan göz ().. 

nünde kırdınlarak enkazları kendi
lerine teslim edilmektedir. Taahhü-

Gelen memurlar Halicin müfettiş çıkan bir ata çarpmamak için sola 

lik odasiyle birinci ve ikinci gişeleri kıvıran şoför Yunus, bu kazaya se
nin tavanlarının, Adalar iskelesin _ bebiyet vermiştir. Kamyon ve tram 

vaydakilere hiçbir şey olmamıştır. 
deki Akay hesap memurluğu odası - Yaralama 
nın da dubalara istinat eden döşe -

mesinde birer delik görmüşlerdir. 

Ayni zamanda Haliç gişelerinden bir 

miktar para ile Akay gişesinden yet

miş lira para çalındığı anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde b1r

sızhğın korsan Davit isminde bir sa

bıkalı tarafından yapıldığı anlaşıl -

mış ve Davit Hasköyde, cürüm or

tağı Moiz de Balatta yakalanmışlar

dır. Davitin delikleri açtıktan sonra 

Moizi içeri soktuğu ve paraları çal

dırdığı anlaşılmıştır. Haklarında ta

kibat yapılmaktadır. 

lıtinye • Bebek Yolu 
İstinye • Bebek yolunun genişletil-

mesi için, yola rastlıyan ve yıkılma
sına lüzum görülen Şucaçavuş camii

nin, tariht kıymeti bakımından mu

hafazası hususunda Maarif Vekaleti

nin yaptığı müracaat, Nafıa Vekale· 
tlnce yerinde görülmüş ve yolun is

tikameti değiştirilmiştir. 

Galatada Perşembe Pazarında Es-
kitaş sokakta 5 numarada oturan 
Petro Ksrpir, Kasımpaşada Fescl so 
kağinda 27 sayıda oturan Bekir ta
rafından ve başından demirle yara
lanmıştır. Bekir tutulmuş ve sarhoş 
olduğu anlaşılmıştır. 

Rakı Hırsızı 
Sabıkalılardan Etem isminde biri 

si, evvelki akşam, Yalova gazöz fah 
rikasına ait bir arabadan 49 luk bir 
rakı şişesi çalıp kaçarken yakalan
mıştır. 

Ortamektep Hocahijı 
için imtihanlar 

Orta mektep muallimliği için, ilk 
mektep muallimleri arasında açıl:ırı 

imtihanın sözlü kısmına bugün An
karada Gazi Terbiye Enstitüsünde 
devam olunacaktır. 

- ..... .. • 'I. 11 .. 

ve maznun olanlar, Türkiye dışında 
bulunup avdetine müsaade edilmlyen 
ler, Türk vatandaşlığı hakkını kay• 
bedenler, Türk eümhuriydinin em
niyet ve umumi nizamını bozmak is
tiyenler veya bunlara müzaheret et· 
tikleri sezilenler, fahişeler ve kadın· 
ları fuhşa sevketmeyi meslek ittihaz 
edinenler muntazam pasaportları ol· 
sa bile Türkiyeyc kabul edilmiyecek· 
lerdir. 

MEMLEKETTE: 

Suçlu Talebeler 
lzmir, (TAN) - Bucada kültür 

lisesi müdürü B. Haydar Candanıarı 
tabanca ve bıçakla tehdit etmekten 
suçlu mektep talebesinden Sabahat
tin, Ahmet ve Zekinin muhakeme " 
lerine asliye ceza mahkemesinde de
vam edilmiş, muhakeme, son safha
ya geldiğinden iddia makamı iddi
asını söylemiştir. Müddeiumumi, suç 
ları sabit olan üç talebenin, Türk ce 
za kanununun 188 inci maddesinin Ü 

çüncü bendine göre iki seneden beŞ 
seneye kadar cezalandırılmalarını 
istemiştir. Müdafaa için muhakeme. 
27 haziran pazartesi günü saat orı 
bire bırakılmıştır. 

1 TAK~IM ve HAVA] 

27 Haziran 1938 

Buğday, arpa, tiftik ve yapaklan
mızın standardiz~ edilmesi için ya
pılacak kongrelere bugün öğleden 

sonra başlanacaktır. 

dü hilafına nümuneye uygun 
yan arabalarla tutulanlar ağır 
cezasına çarptınlacakhr. 

Sirkeci Meydanı 

olmı

para 

Sirkeci meydanı için Nafıa VekA
leti tarafmdan hazırlanan projeyi şe
hircilik mütehassısı B. Prost, şehrin 
nazım planının esaslarına uygun bul 
muştur. istimlak işlerine ay başından 
itibaren başlanacaktır. 

Yeni istikamete göre, cami yolun 

ortaıııında kalmaktadır. 

Jetlerin bulunmadığı görülmüş hakla 
rında muamele yapılmak üzere vazi
yet seyri.lşefer müdürliiğüne bildiril
miştir. 

Geçen 15 haziranda üniversitede 
yapılan yazılı imtihanlarda muvaffak 
olanlar bu imtihanlara girttek ve üç 
dereceye ayrılac::ıklardır. A derecesi
ni kazananlar doğrudan doğruya bir 
münhal muallimliğe tayin olunacak, 
B derecesini alanlar Gazi Terbiye 
tulacaklar ve bu müddet esnasında 
Enstiliisünde iki sene tahc:ile tabi tu
kendi1erine 25 şer lira verilecektir. 
Bunun için bütçeye 250 bin lira tah
sisat konulmuştur C derecesini alan 
lar da imtihanlatı kazanarramış ad
dolunacak lardır. 

PAZARTESi 
)-;~:·~~:-·;;-"-"'" G~~; .. ·;~·" " ~:zır: 53 1 
1 Arııb1: \357 Ruml ı:ı!\4 

1 

RE>hiillfıhır: 27 Haziran: 14 
.. l" 16 Güneş; 4.30 - Oğle: ~· 

İkindi: 16,17 - Akfiam: 19.H 
• • 110 ıo 

Bu iş için İktıs::ıt Vekaleti iç ticaret 
umumi müdürü l'.ıffimtaz dün sabah 
şehrimize gelmiıttir. Bugiin ö~leden 

sonra ticaret odasında bir toplantı 
yapılarak, tacirlere, standardizasyon 
işi üzerinde Vekaletin noktc.i na~arı 
izah edilecektir. 
Yarından itibaren de 3 temmuza ka 

dar buğday, 4 temmuzdan 10 temmu 
za kadar arpa, 17 temmuza kadar tif
tik, 23 temmuza kadar da yapağı hak 
kındaki standart nizamnamelerinin 
esaslarının hazırlanması için kongre
ler açılacaktır. Kongrelerde alakadar 
tacirler hazır bulunacaklardır. 

Bu arada Sirkeci vapur iskelesi kal 
dırılacak. ve burada yeni tarııda mun
tazam ir iskele yaptınlacaktır. 

Otobüıler Ko11troldan 
Geçlrlldl 

Emniyet teşkilatının seyriisef er mı 
murlan şehrin muhtelif hatlannda i• 
liyen otobüsleri teftiı ve muayene et 
mişlerdir. Bazı otobüslerde yedek l-

* Sucuların bir bardak soğutul
muş suyu otuz paraya satmaları ve 
dükkanlarda göze görünecek yerlere 
fiyat listesi asmaları icap ettıği için 
\ieliafye zabıtuı memurlan, tarafın
dan l1k sık kontl'Ola başlanmışlardır. * Belediye nizamlarlna uygun ha
reket etmediklerinden dolayı Beyoğ
lu kaymakamlığl dahilinde nisanda 
19, mayısta 9, haziranda 3 dükkAn 
kapatılmıf, bu üç ay zarfında 2193 
kUl'Uf para cezası alınmıştır. 

AFYONDA: 

Yeni Binalar Yükseliyor 
Afyonkarahisar, (TAN) - <;:ocuk. 

Esirgeme kurumu binaSl ile Yatcılar 
çarşısının temelatma merasimi bu
günlerde yapılacaktır. 

Şehrimizin inşaatı o kadar çoktur 
ki, hariçten bir çok usta ve ifçt gel
mektedir. 

Yatsı: 21.48 - Ims:ık: " · 
il llıt~lll --·..-. .. -wı................... •lllJ!t!!I ı 

YURTTA HAVA V AZ1YE1" 
:ıll-

Yeşilköy Meteoroloji istıısyonundıın \(ıyt• 
nıın malumata göre, hava Karadeniz e• 
larmda bulutlu ve mevzl1 yalışl1. J{oC di· 
li ve Trakya bölgelerinde az buluthı, şi• 
,., bötıelerde ·~k geçmiş, rüzgarlar cc· 

d '-'e , mail latikametten, Ege kıyıların a >'er 
numm :Dotu kısmında kuvvetll dıJer 
1ai'de orta kuwette esmiştir. rilııtM 

Lıtanbulda hıva açık«eçmle ve mc~c 
Şimali Sarklden ıaniyede 4 - 6 t ı"il.d 
hızla eamtıtir. Saat 14 te havı ~,4ıc 

\ ' tl l' 
780,3 milimetre idi. Sühunet en • dUS ıı; 
güneşte 59,4, gölgede 27 .5 ve en 
1'7,5 antlırat kaydedilmiştir. 
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~UGON_I 
Yeni Bir Tehlike 
l' azan: Omer Raa DOaRU L 

• 

1 spanya Cümhmiyet hiiktimeü, 
ötedenberi, Frankistler elin. 

~elti açık şehirleri bombardıman et
ilıekten ve sivil halk ile harbetmek-
1tll çekinmiştir. Buna mukabil Fran
~istler, eüınhuriyetçilerin gözünü 
hldınnak ve cephe arkasında halkın 
llıaneviyatını yıkarak harbi silratle 
~azanmak için açık şehirlere ve sivil 
halka karşı da harp açmıştır. Bu yüz
den Frankist tayyarelerin bu hare
~etlerine dair hemen her gün, hazan 
~İt günde mükerrer defalar haberler 
teliyor ve bu yüzden, ölen, yaralanan 
lisanlara ait listelerneşrolunuyor. 

trankistlerin bu hattı hareketini 

bih edenler, yalnız İspanya cüm

~llriyetçileri değildirler. Bütün dün

~ efkarı umumiyesi, sivil halkın bu 
~ltilde imha edilmesinden nefret 
fııYmakta ve buna karşı gelmek için 
ft birkaç defalar teşebbüsler yapıl
llıış bulunmaktadır. Batta papalık 
bıakamının da General Franko nez
iilldeki nüfuzunu bu yolda kullan-
llsı temin olunmuş ve en nihayet İn 

~ltere hükfuneti bitaraf mütehassıs
~tdan müteşekkil bir heyetin bu 
lrıttıbardımanlan tetkik ederek dün
' efkarı um.umiyesini aydınlatacak 

-l>orlar yazınalan ve neşretmeleri i
'iıı. çalışmış ve muvaffak olınuşttı. 

TAN 

SARAGOSSADA KANLI HADiSELER •• 

ltalgan- /spangol Zabitleri Dövüşüyor .. 
Hükumetçilerin Hedefi, Frankist 
Tayyare Üslerini Bombardımandır 

Alikant, 26 ( A.A.) - Dünkü bombardımanda 15 kişi 
ölmüş ve bir çoğu ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. 
Elli kadar da bina yıkılmıştır. 

Paris, 26 (A.A.) - Açıl< lspanyol §ehirlerinin bom• 
bardımanına nihayet verilmediği takdirde Farnkonun 
dostu olan memleketlere karşı mukabele bilmisilde bu· 
lunulacağı ihtimalinden bahis olaak Fransanın Barselo· 
nadaki elçiliği nezdinde yapılan teşebbüsten haberdar 
olan Roma hükumeti, Paristeki maslahatgüzarı vasıta· 
sile Fransa Hariciye Nezaretine bir nota tevdi etmiş ve 
Maslahatgüzar, Fransa Hqriciye Nazırıyle yaptığı uzu.n 
bir mülôkat esnS1nda bu notanın şümulüne dair tasrı· 
hatta bulunmuştur. 

Italyan maslahatgüzarı açıkça de
miştir ki, İtalya hükumeti herhanbi 
bir hasmane harekete derhal hasma 
ne hareketle .mukabele edecektir. 

YEDi HOKOMETÇI ................. : -
ı' 

ISPANYOL MiLiSi NELER ANLATIYOR? 
1 

' Madrit, 26 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: Frankistler ta-
ı ' rafından esir edil mi§ olan yedi milis neferi, cümhuriyetçilerin hatla
' rına gelmeğe muvaffak olmuşlar ve Saragos'da Italyan ve Ispanyol 
' zabitleri arasında bir takım vahim hadiselere şahit olmuş olduklarını 
söylemişlerdir. Avila'da da lspanyol ve ecnebi zabitleri arasında kan

' lı bir takım mücadeleler olmuş ve bu mücadeleler esnasında kumba
t ralar atılmıştır. Bu askerlerin beyanatı resmı mahafilin istihbaratına 

tetabuk etmektedir. 

' • • 
muhtelif büyük devletlerde hasıl et- panyol cümhuriyetine derhal muka -
miş olduğu akisler hakkında tafsilat helede bulunmuşlardır.0 
vermektelirler. 

Meıru müdafaa : 
Maiurka bombalanacal< ümanite gazetesinde Peri, diyor 

Londradan Maten gazetesine bil- ki: 
diriliyor: !spanyol sefiri dö Azkart'ın Lord 

"Barselonadaki kızıl makamatın Halüaks'a bahsetmiş olduğu tedbir
bundan böyle ecnebi şehir veya li .. ler, tamamile meşru müdafaa tedbfr 
manlarına taarruz etmenin mevzuu leridir. Hakikaten mevzuubahsolan 
bahsolmıyacağını ancak Frankistle - hedefler, Frankistlerin Palma dö 
re ait hareket üslerinin ve bilha.ssa Majork ve Pollensa tayyare üsleri • 
Palma dö Majork'un bombardnnan dir. 
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jffi.CK 
Atmaya Gelmez! 

Yazan: B. FELEK 
Şimdi "Argo,, adını taktıklan 

halk lehçesinde (atmak) diye bir söz 
vardır. Bunun ne demek olduğunu 
izah için size gençliğime ait bir hatı
ra anlatmalıyım. 

Üsküdar idadisinin galiba üçüncü 
sınıfında idim. (O zaman liselerin a
dı idadi idi.) Aııkadaşlanmızdan bi
rini hoca derse kaldırdı. Ders hatı
rımda kaldığına göre galiba coğraf
ya idi. Çocuk tembel, hoca da dalgın 
olduğundan doğrusu bu maarif alış· 
verişi pek neşeli gitmiyordu. Mual
lim şöyle bir şey sordu: 

- Borsada en çok ne yetişir? 

Delikanlının hatırına ipekböceği 

g~lmedi. Arkasına dönüp gözüyle ar
kadaşlarına işmar ederek cevap hak 
kında muavenet istedi. Ön sırada yi
ne onun gibi tembel bir arkadaşı §Öy
le fısıldadı: 

- At ulan at! 

Beriki de atmaktan emir sigası .,:; 
lan (at) 1 beygir manasına alıp göğ
sünü gererek şu cevabı verdi. 

- Efendim en çok at yetişir. 

Ve katıldıktı gülmeden! 

İşte bilıneden atmanın fenalığı 

budur. Atmayı anladınız değil mi? 
Bunun bir başka manası da yapa.: 

mıyacağı şeyi iddia etmektir ki; yine 

halk dilinde böylelerine: lıu teşebbüslerin vukuuna ve bü

Ua dünyanm bu bombardımanları 

Paris hükumeti Barselona hükume 
ti tarafından yapılan teşebbüsün ö : 
nüne geçebileceği ve tehdidin de ye
rine getirilmiyeceği kanaatindedir. 

Gazeteler ne diyor? 
edileceğini tasrih etmeleri iizerine 

dün akşam vaziyetteki gerginlik ba 
riz bir şekilde zail olmuştur. Bu iki 

Harp haberleri : - Atma! Din kardeşiyiz! muka-

fretle karşılamasına rağmen. Fran
llstler hattı hareketlerini değiştir
ltediter, bilakis sivil halkı gök yü
rİiııden yağan bombalarla kasıp ka
~ak~a devam ettiler. En nihayet 

Paris, 26 (AA) - Bu sabahki Pa 
ris gazeteleri, Frankistler tarafından 
sivil ahalinin bombardımannına kar 
şı mukabele bilmisilde bulunacağına 
dair Barselona hükumeti tarafından 

yapılmış olan tebliği mevzuubahset
mektedirler. Gazeteler, bu tebliğin 

Barselona, 26 (A.A.) - Neşredi - belesinde bulunurlar. Bu iki nevi 

ilınhuriyet hükUm.etinin Frankistle
~ nıukabe1e etmek lüzumunu his
ttiği anlaşılıyor. 

bün birdenbire biitün Avrupa hü

et merkezlerini telaşa veren ha-

. tlere göre İspanya hiikllmeti Pa
'7e Londraya başvurtrak Frankist 

~~ mukabelede bulunmıya karar 

. 
Amerikada Nazi Faaliyeti 

- . Almanya Propaganda lçın 
;rdiğini, ı fakat bu nhıkab'elenin ~o Mı.iyon 
• - .. _.,. ___ ..... .-... -."'~ a~.a.a. 'l".ı•ı.11".ce ın- ..,,. 
:a:r etıniyerek Frankoya tayyarele
i"li göndererek onları İspanya hal

el•r M rcıyor ·· 

lıt kırıp geçirmiye yardım edenle- B. Dod Diyor ki, "Hitler ile 
Hakim Ofmak Emefini 

Mussolini Dünyaya 
Beslemektedir ... 

. de teşmil edileceğini bildirmiştir. 
, Ortalığı heyecanlandıran en mü
ltı nokta budur. İngilterenin resmi 
•bafili bu haberi teyit etmemekle Vaşington, 26 CA.A.) -Amerikanın eski Berlin Sefiri 
~taber İngiltere hariciyesinin cüm- B. Dod, Şimali ve Cenubf Amerikada Nazilerin yapmak· 
tiyet İspanyasına, böyle bir mu- ta oldukları propa9anda faaliyetinden bahis olarak 
°helenin çok büyük bir tehlike do- radyoda bir nutuk söylemiş ve 1936 senesindenberi 500 
tacağım, tehlikedeki büyüklüğün kişiyi ihtiva eden bir te§kilôt vücude getirilmİ§ olduğu• 

~il karşı gelmiye kifayet edeceğini b t • t• 
ı nu eyan e mış ır. atnuş, lransa hariciyesi de ayni 

nokta, Frankistlerin belli başlı deniz len bir tebliğde cümhuriyetçilerin 
merkezlerindendir. Ayni zamanda ge dün Püelba dö Valverde mıntakasın
neral :F'rankonun erzak ve mühimma 

tımn en büyük kısmını geçirmekte 
olduğu Vinaroz, Kastellon, Malaga, 
Aljezira, Kadiks ve Söta şehirleri de 
bombctrdıman edilecektir.,, 

ltalya CJÖZ yummıyacal< 
Ekselsiyor gazetesinde Marscl Pei, 

şöyle yazıyor: 

Polonyada neşredilmekte olan Res 
to del Kardino İtalyanın Majorkup. 
ı.--.h .... ~~ .... <>nil,.......c:h-,o n'Iİl<:.:un!l.'h.a. 

edemiyeceğini tasrih etmektedir. I -
talyan gazetesi , bu adanın taarru
za uğraması takdirinde İtalyanın ken 
clisini taarruza uğramış addedeceğini 
yazmaktadır. 

Majork adası, faşist kartalların is· 
tihkaımdır. Müdafaaya taarruza ve 
en şiddetli mukabele bilmisillerde 
bulunmağa amadedir.,, 

Bayan Tabui, övr gazetesinde ya
zıyor: 

"Italyanlar, gece Alikanta altmış • 
tan fazla bomba atmak suretile Is ~ 

da La Müela'nın şi:malindeki mevzi
leri işgal etmiş oldukları bildirilmek 
tedir. 

Alkora mmtakasında Frankistler, 
büyük bir şiddetle taarruz etmişler 
ve hükıimetçileri Onda'yı tahliyeye 
mecbur etmişlerdir. Frankistlerin 
Villareal mıntakasındaki bütün ta • 
arruzlan püskürtülmüştür. Diin sa • 
bah düşman tayyareleri Valansiya 
vilayetinin sahil şehirlerini bc-mbar 
dun.an otmişler v e bir çok kişinin te
lef olmasına sebebiyet vermişler -
clir. 

* Bilbao, 26 (A.A.) - Fransa da bu-
lurunakta olan ispanyaya a it altın 

stoku hakkında Pariste cereyan et • 
mekte olan muhakemeyi mevzuu balı 
seden salıihiyettar mahafil, Franko 
hükumetinin Barselon lehinde verile 
cek herhangi bir hükmü katiyen ta
nımıyacağını ve icap ederse Lahey 
adalet divanına müracaat edecel,tini 
tasrih eylemektedir. 

~1<1a nasihat vererek itidal tavsi- Bu teşkilatın işlerine 30 milyon do 1 
~İnde bulunmuştur. lar •. tahsis edilmiştir. Cenubi Ame-
~~l>anya hükUmetinin bu harekete rikanın her tarafında propaganda fa-
1§nıeden evvel Paris ve Londranın ali yeti teksif edilmiştir. Naziler dün-

Bir Bakışta Dunga Haberleri 
\Hne ıniiraca.at etmesinin sebebini yanın her noktasında Amerrkan ti-

111tnak pek te güç değildir. .caretini zaafa uğratmakta ve demok
l:'rankistleır hesabına çalı an a- rasilerin kendi aralarında teşriki me
llcı tayyareler son zaınanla!da r~t saide bulunmalarına mani olmıya ça-
~~ikleri İngiliz ve Fransız vapur- lışmaktadırlar. 

Ilı batırmıya, yakalamıya başla- B. Dod, bundan sonra Hitler ile 
1

~!ar, hatta bir İtalyan gazetesinin Mussolininin dünyada hakim olmak 
41tışına göre, bu tayyarelerin bu hususundaki niyet ve tasavvurlarını 

l~ıı. iki haftası içinde batırdıkları ge izah ve teşrih etmiştir. Hatip, netice 
el' ı 7 yi bulmuştur. İngilerede bu olarak demiştir ki: 
~<len bütün muhalefet hükumete "Muahedeler ahkamının ihlal edil-
~1 en şiddetli hamlelerde bulun- mesi takdirinde demokrasilerin şid-
~ ~ yibi hükiımet partisinin içinde detli bir boykotaj yapmaları icap e
~ lttnetin siyasetini beğenmiyenle- der, aksi takdirde orta çağ zamanla
~e bulunduğu görülmüştür. Fakat rına rücu edilmiş olur. 

\
1
ltere hükumeti de, Fransa hükô-

1ti de harbe karışmamak azminde 
\lıtıduklnrını gös1'ermiş ve bu ha
~hl·ere karşı gelmek için kati bir 

1l' almak niyetNıde olmadıklan
'ı ~iistermişlerdi. Gerçi İngilizler de, 
~1~11Sı:dar da bu son hadiselerde İ
't11ll tayyıuclerinin rolünü biliyor
ıQ' fakat onlar bu silahlan da gene-

l<'rankonun kumandası ve nıesuet· 
't 

1 llltında çalışan bir kuvvet sayı-
~~e bunları yabancı bir devlete ait 
~ ki etmiyorlar. 

\~ l>11nya hükumeti ise İtalyayı da 
~ ~is· 
~· · •ne karşı vaziyet almış yaban-

1~1 't devlet saymakta ve onun için 
~- Ve Almanyaya karşı harekete 
\ ek fikrinde olduğunu hissettir-
~ ledir. İhtimal ki, Barselona bu 

\ a İngiltere ile Fransadan müza-
;.1 beklemiştir. 
~ ~\ltate değer bir nokta İngiltere 
'~ t"tısa, gemilerine karşı vuku bu
b~ llal-ruzlara karşı aşağı yukan ses 

""-•dıklan halde Almanya ile 1-

talya harbe karşı harp ile mukabele 
edeceklerini derhal bildirmişler, İ

talyanın Paris maslahatgüzarı Fran
sa hariciyesine bunu açıkça anlat-

nııştır. 1 
Doyçland hadisesi üzerine Alman 

zırhlılarının Almeria'yı hemen btm- j 
bardıman etmeleri de yeni bir hadi
se vuku bulduğu takdirde ayni hat
tı hareketin takip tlunacağını göster
mektedir. 

Vaziyet İspanya cümhuriyetinin 
kararına bağlıdır. İspanya cümhu
riyeti, İtalya veya Almanya toprak
larına veya gemilerine karşı bir ha
rekette bulunursa, İtalya ve Alınan-
ya zırhlı ve tayyarelerinin cümhuri
yet hükumetine karşı gelmeleri ve 
İspanya topraklarına ateş açmaları 
beklenir. 

O zaman İngiltere ile Fransa ne 
yapacak? 

Bir harekete geçerlerse harbin u
mumileşmesi işten değildir! 

UZAK ŞARK 
Bir Beyanat 

Tokyo, 26 (A.A.) - Japonyanın 
Şanghaydaki diplomasi mümessili 
B. Masayuki Tani, Japon gazetelerin
de Fransa aleyhinde yapılmakta o -
lan neşriyat münasebetile şu beya -
natta bulunmuştur: 

"Çindeki ikametim esnasında Fran 
sanın Çang-Kay-Şek'e yardım etmiş 

olduğuna dair hiç bir şey işitme • 
dim. Bu gibi şayiaların nasıl mey -
dan almış olduğunu bilmiyorum.,, 

1 
INGILTERE 

Bir Tayyare Kazası 
Londra, 26 ( A.A.) - Sorling ada

larından gelmekte ve 7 kişi getir -
mekte olan bir tayyare, dün ak§am 
Landend tayyare meydanına inerken 
yere çarpml§tır. Pilot, telef olmuş • 
tur. 

Yaralanan 4 yolcu Penzans hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Tayyare yere indiği sırada kesif bir 
sis tayyare meydanını kaplamı§ bu
lunu.yordu. 

DÜNYA HARBE HAZIRLANIYOR : 

Gelecek harpte devletle· 
rl en çok korkutan ıey 

hava taarruzlarıdır. Bu· 
nun için her devlet hava 
taarruz ve mUdafaa kuv
vetlerlnl artırıyor! Yuka• 
rıda lnglllzlerln mUthlş bir 
hava deatroyerlnl görll• 
yoraunuL 

AMERiKA 

Saatte 322 Km. 
Sitl, 26 (A.A.) - San Diyegodan 

Sitl'e gitmiş olan 48 bombardım~n 
tayyaresinden 44 ü Vaşington gölü
ne inmişlerdir. Bu tayyareler, bu su
retle Amerikalıların şimdiye kadar 
yapmış· oldukları, grup halinde mer
halesiz en büyük seferi yapmış olu
yorlar. Diğer dört tayyare, hiçbir a
rızaya uğramadan San Diyego'ya dön 
müşlerdir. Bu tayyarelerin cevelan 
sürati saatte 290 ila, 322 kilometre
dir. 

RUMANYA 

Demirmuhafızlar 
Bükreş, 26 ( A.A.) - Dün demir 

muhafızlar teşkilatından 18 ki§inin 
davasının iki celsesi aktedilmiştir. 

Evvela ithamname okunmuş, sonra 
şahitler dinlenmiştir. Dmıanın üç 
dört gün devam edeceği zannolunmak 
tadır. 

ALMANYA 

Göbe(sin Nutku 
Danzig, 26 (A.A.) - Alman pro

paganda nazırı Göbels, kültür haftası 
münasebetile bu gün burada söyledi
ği bir nutukta, Danzigde ikinci de
fa olarak söz söylediğine işaret ede
rek, Almanya ile Danzigin hudut iti
barile ayrı bulunmalarına rağmen, 
dil, kültür ve sosyal zihniyet itibari
le birliklerine işaret etmiştir. 

atmanın ikisi de falsodur. Çünkü er-
geç dibi çıkar. 

Bir küçük fıkra vardır: 

Nişancılıktan bahsedilen bir mec; 
liste birisi atmayı kurmuş ve anlat• 
mıya başlamış: 

- Samandırada bir gün nişan alı
yorlardı. Ali Çavuş vardır, eski ni· 
şancılardan. Yirmi beş adıma mete
lik koyup tabanca ile vurmak iste
di. Üç fişek attı. Tutturamadı. Arka
sından Kara Hüseyin çıktı. Eşkıya .. 
lık etmiş bir adamdı. Pireyi gözün.: 
den vurur. Çekti nagantı üç fişek te 
o yaktı. O da vuramadı. Baktım ola• 
cak gibi değil. Ben atıldım. Babam
dan kalma bir Smitvesson vardı. O
nunla bir tane attım, Kısa düştü. İ· 
kinciyi attım, uzun düştü. Lakin Ü· 

çüncüyü iyice nişan aldım. Ya Allah 
dedim, tetiği çektim: (Bu Si• 

rada meclise o hadisenin ce
reyan ettiği yerde bulunmuş birisi
nin girdiğini gören nişancı sözünü 
şöyle bitirir) Ben de vuramadım. 

İşte bu çeşit atmalardan birisi son 
defa Fransada yapılmış olan futbol 
dünya kupasında olmuş. 

Biliyorsunuz ki dünya futbol ku
pasının yarı finaline kalan dört ta. 
kım şunlardı: İtalya, Brezilya, Ma· 
caristan ve İsveç. 

Çekilen kur'ada Brezilya İtalya
ya, İsveç, Macarlara düştü. 

Brezilya - İtalya ma~ı için Fran· 
sızlar Marsilyayı intihap etmişlerdi. 

İtalyanlar daha dünya kupası tu:r
nu\·ası başlamadan evvel Fransızla· 
ra karşı oynıyan İngiliz talmnımn 
oyununu gördük~eri zaman gülmüş-

ler ve bu takımı büyük farkla yene
ceklerini söylemişler ve bütün tur· 
novanın devamınca kendilerinin 

dünya kupasını kazanacağı hakkın· 
da kati kanaat beslemişler, Cenubi 
Amerikalı oyuncular İtalya ile olan 

maçlarını kazanıp finale gidecekle. 
rinden orada da kupayı alacakların
dan o kadar emin imişler ki l\larsil-

yadaki müsabakanın akabinde ken
dilerini f'malin oynanacağı Parise ~ö 
türecek trende maçtan evvel yerle
rini bile tutmuşlar. 

İşin tuhafı, bunu işiten İtalyan ta
kımının şefi kendilerine miiracaat 
edip bu yerlerin İtalya - Brezilya 
maçını kim kazanırsa ona ait olması 

şeklinde bir kombine7.on tekliC et
mişler. Brezilyalılar buna mukabil 
eğer İtalyanlar seyirci olarak Parise 
gelmek ve final maçını görmek isti
yorlarsa bir ~aresi bulunabilece~i 
cevabını \'ermişler. 

Ondan ötesi malum. İtalyanlar 
Brezilyalıları yendiler. Sonra da ~c
lip Pariste Macarları yenerek dün
ya kupasını kazandılar. 

Hayatın her safhasında işte. po· 
litikada, fende ve şporda atmıya 
gelmez. 
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§u Garip Dünyada : 
l\11ah~e~elercle 

Çirkin Vaziyette 
Yakalanan iki Genç 

Hapse Mahkiim Oldu 
Dün, cürmü meşhutlara 'baka n sulh ceza mahkemesinde çir

kin bir dava görülmüştür. Davanın 16 yaşında, Bella isimli bir 
Musevi kızı ile J ak isminde yine Musevi bir delikanlı olmak 
üzere iki faili vardır. 

Amerikada. 
Acayip 

Bir Çocuk 
Amerikanın 

Ditroit şehrin
de Lev ler is
minde bir ka- 1 
dm, acayip bir ı 

çocuk doğur - ı 
ı.::...:...:.ı.._.LL..~1-=----' muştur. 

Bu çocuk, yeni doğan normal ço- 1 
BellA ile Jak, evvelki gün Bostan-1 cuklara nazaran çok ağır ve bo-

cıdan Akay vapuruna binip Köprüye 1 F~~~~ii!!!!!ii!!!!!~~~~~~ • yu 60 santim imiş. Doktorlar, bu-

1 
gelirlerken vapurun en alt kamara- nun Amerikada bugüne kadar do-
sına inmişler ve burada cürmü meş- ğan çocukların en ağın ve en bil- İ 
hut halinde yakalanmışlardır. yüğü olduğunu söylemişlerdir. 

Vapurda bilet kesen kontrol me- * 
muru, aıt kamaraya indiği sırada bu Gramofon Plakları 
iki genci çirkin bir vaziyette görmff ş 1 Çiçek çalan bir kumpanya 

ve yukarı çıkarak kamarota haber Bir ki Çahıta · Geçenlerde 
Varşovada çi
çek satarak ge 
çinen güzel bir 
kadın tevkife
dilmişitr. Bu
na sebep, sattı 

vermiştir. Kamarot ta gelip vaziye
ti gördükten sonra bir polis alarak 

aşağı inmiş ve gençler o hallerile ya-

kalanrnışlardır. 

Dün yapılan mahkemeleri netice

sinde her ikisi de on beşer gün hapse 

ve ayırca para cezasına mahkum ol
muşlardır. 

Bekçiye Hakaret 

Eden MahkQm Oldu 
Dün, cürmü rne?hut davalarına ba

kan asliye ikinci ceza mahkemesin
de Kirkor isminde bir genç bekçiye 
hakaret etmekten ve sövmekten hap
se ve para nezasına mahkum olmuş
tur. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Kirkor, Eminönünde evvelki ak
şam saat 24 te ağabeysi ile kavgaya 
tutuşmuş ve araya giren polis Fah
ri de sarhoş kavgacıları ayıramıya
rak bekçi İsmail~ çağırm1ştır. Bek
çi İsmail, iki kardeşi ayırmak ister
ken Kirkor hem küfretmiş, hem de 
bekçiyi göğsünden yumruklamıştır. 

Mahkeme neticesinde Kirkoru·\ 
bekçiye küfretmekten bir ay hapis i
~e 30 lira para ceza11ına, bekçiyi döv
mekten 29 lira para ceza~nna. sarho~ 
luktan da dört lira para cezasına mah 
kum etmiştir. 

Kirkor, mecmuu 53 lira para ceza
sı ödiyecek ve bir ay hapi'i yatacak
tır. 

Boı Bulunan Sandallar 
Marmarada ve rıhtımda bulunan 

boş ve numarasız sandalların kimlere 
ait olduğu hakkındaki tahkikata dün 
de devam edilmiş ve fakat henüz bir 
neticeye vanlamamıştır. 

Tınaztepe torpidosunun devrilmiş 
bir halde bulduğu sandalın, Azapka
pıda sandalı kaybolduğunu iddia e
dC'n Bekire ait olup olmadığı ve Ma-

rika ile Petrakinin bu sandala binip 
binmedikleri noktaları henüz aydın
lanmamıştır. 

Yenikapıda KavCJa 
Çıkaran Kafadarlar 
Hullısi ve Salfıhaddin isimli iki ar

kadas evvelki akşam eğlenmek üzere 
Yenikapıdaki Zafer gazinosuna git
mişler ve bu sırada Darüşşafaka li-

sesinin kütüphant' memuru Hamdi i
le arkadaşı Ahmede raslamışlardır. 
İki arkadaş grupu biriblrlerile selam 
laşmışlar ve Salahaddin arkadaşı Ah 
metle konuşmıya gitmiştir. Biraz son 
ra yalnız kalan HulUsi, Salihiddine 
(artık gel!) diyor ve bu söze içerliyen 
Ahmet de elindeki anahtarla Hulusi
ye hücum ediyor, başından ve y~a
ğından birer delik açıyor. Kopan gü
rültü ile gazino birlbirine giriyor. 

Hemen Bozuluyor 
Okuyucularımızdan Kemal Se- ' 

zer anlatıyor: 
"Musikiyi severim. Eskiden

beri bir gramofonum vardır. 

Fakat bu devirde insanın gra
mofonu olmak ta bir dert .. 
yeni yeni plaklar çıkıyor. GönUl 
istiyor ki, hepsinden birer tane 
edinsin .. Fakat zaman maliım .. 
Buna da büdce müsait değil .. 
Neyse, çoluk çocuğun da ısra

rile insan paraya kıyıyor ve hiç 
olmazsa birkaç tane olsun ala-
yım diyor .. 

Fakat mübarekler de şöyle u
cuzca şeyler değil ki, ateş paha
sına .. En küliistürü 180 - 200 ku
ruş .. 'Ostüne üstelik ömürleri de 
kıt mı klt.. Tıpkı zamane aşk
ları gibi.. 

Geçenlerde yanılıp, şa~ıp, O
deondan Münir Nurcttlnin söy
lediği bir sarı kurdele pl8ğı sa
tın aldım. 180 kuruşu bayıldık. 

1 Üc; gtin dayanmadı. Gittim bir 
ı de Kolumbiyadan denedim, iki 
1 çalışta tamam.. Haydi, hatırı 
kalmasın, bir de Sahibinin Se
sine u~ıyalım dedim, o da ayni 
. oyaan .. n11peı etum, l>entı ~---
bahat plakta değil, bizim kör 
talihtedir. diye dUşiindüm, ta
nıdıklara, eşe, dosta sordum, so
ruşturdum .. Hep~i şiklyetçi .• 

Eskiden böyle değildi. On yıl
lık plaklar hali gül gibi duru-
)'va. 

Hem avuç dolusu paTa alıyor
lar, hem de bozuk plak satıyor

lar. 
Halka. yazık, giinah değil mi? 

Bu işle alakadar bir daire, bir 
makam yok mudur? 

Alakadarların dikkat nazar· 
lannı tiddetle çelmenlzi dileriz.,, 

Kemalpa,ada Belediye 
Yok mudur? 

Adının saklı tutulmasını istiyen 
bir okuyucumuz yazıyor: 

'Çok zamandar.beri M. Kemalpa
şada oturuyorum. Manzara hoş, hava 
gijzel, su bol.. Gel gelelim, kasaba o 
kadar bakımsız ki, yazmakla bitmez. 
Mesela: 

1 - Hük\ımet konağı yanında bir 
hela, söylemesi ayıp, dize kadar pis
llk içindedir. 

2 - Kasabanın ekseri sokakların
da şarıl şarıl pis ve fena kokulu bu
laşık suları akmaktadır. 

3 - Çarşıda sütçü ve diğer ~lazı sa
tıcı dükkanları etrafa tahammül olun 
maz kokular saçmaktadır. 

4 - Han ve hamamlarla, aşçı, ek
mekçi, kasap vesair dtikklnlar kapıla 
rından bakılamıyacak haldedir. 

5 - Şehir ve kasabalar içinde oto
mobillerin saatte 15 - 20 kilometre
den fazla gitmemesi lazım gelirken, 
M. Kemalpaşada 60 - 70 kilometre ü
zerine çılgınca koşarlar. ilah ... ,. 

ğı çiçekleri yabancı bahçelerden ça 
larak topladığının anla~ılmasıdır. 

Polisçe yapılan tahkikat, Toska is
mindeki bu kadının çiçek çalmak
la meşgul bir hırsız kumpanyasına 
reislik ettiğini meydana koymuş
tur. Mahkeme, bu genç kadını 3 ~e
ne hapse mahkum etmiştir. Şt?be
kenin elebaşıları da yakalanarak 
Varşova adliyesine teslim edilmiş
lerdir. .. 

60 YClflnJa bir f4111piyon 

Avusturyalı 

Bayan Flora 
Drenak, 60 ya
şında olmasına 

rağmen · koşu 
müsabakaları

na lştirak et
mekten bir türlü vazgeçemiyormuş 
1914 yaya koşusunda Avusturya 
şampiyonluğunu kazanmıştır. Üç 
sene önce de spor mektebinden me 
zun olan kızını müsahalrıırla llP-l'
miştir. Bayan Drenak, bilhassa genç 
kızlarla yarışmayı pek sevlyormu' 
ve bunlan genç yaşta olmalarına 
rağmen geride bırakmaktan çok 
zevkalıyormuş. 

• 
15 metTe uzunluğunJa yılan 

Yuanistanda 
Kojani kasaba
sı civannda 
köylüler 15 me' 

re uzunluğun- ~W;>J 
da bir yılan gör ~~~~~~ 
müşlerdir. 

Bu yılan bir süvari askerine hü
cum etmiş ve atın beline sarılmış
tır. Asker, kendini yere atarak zor 
kurtulmuştur. 

Yetişen köylüler de yılanı öl
dürmüşlerdir. Şimdi bu hayvan A
tina hayvanat müzesinde teşhir e
diliyormuş. 

* 
Y anlıılıkla yemek çatalını 

yutmuı 

Birkaç gün 
evvel Selanik-
te bir klinik
te, Paseydon 
Kumarianos is 
minde birine 
ameliyat yapıl 
mıştır. Bu adam, bir içkili ziyafet
te arkadaşlarını eğlendirtnek ister
ken yanlıılıkla yemek çatalını yut 
muftur. İlk ıünlerde. hiç rahatsız.. 
lık duymamı§, fakat İonralan m(lt 
hiş sancılar içinde kıvranmıya bat
lamıştır. Haber verildiğine göre, 
ameliyat muvaffakıyetle neticelen 
mit ve çatal karnından çıkanlmıt
tır. 

Kadın Köıeıl 

Şık Bir. 
Rop lstanbul Radyosu 

ÖGL! N!ŞRIVATI: 50 

• 
Elbi&elerd eki çiçek tezyinatı 

bu •ene muhtelif fekiller gö•

termekteclir. Re.imde ~örüldü
ğü gibi ufki bayader çizgileri 

halinde •ıralanan çiçek desen

lerine çok tesadüf et/ilmekte

dir. Ma1Jİ. maro.nden yapılan 
bu elbise ile koyu renk bir tru
vakar giyilmekte ve çiçeklerin 

en açık renginden bir kufak 

takılmaktadır. 

Saat: 12,30 Fıtıkla Türk musikisi, 12.
30 Havadis, 13,05 Plakla TQrk musikisi, 13, 

MuhtcUC plfık neşriyatı, 14 SON. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: t5 

Snnt: 18,30 Pl!ı.kla dnns musikisi, 19Pı· 
1 Çocuklara masal: Bayan Nine, l!l,40 • 
1 yano solo: Konservatuvann küçük ya,'f\I~ 
ı tarmdan yedi ya51nda Gülseren Muhttti. 
1 Sndak tarafından, 19,55 Borsa hnb:rıe;: 

l 20 Saat ayan: Grcnvic; rnsathanesınd :ı1I 
naklen Rifat ve arknd:ışlnrı tarnfınd}J• 

1 
Türk musikisi ve halk tcnrkılan, 20,45 

tar•• 1 va raporu, 20,48 Ömer Rıza Dojtrul ,. 
hndan Arnµça g!)ylev, 21 Saat ayarı: f . 
sıl Saz Heyeti: İbrahim ve nrkaclaşlıın t~ 
rafından, •21,45 Orkestra: 1 - Nlkolnl: f'S 

1 
ıcomcr d6 Windsor, 2 - Donlz.cttl: La 

15 
dü rejlmnn, 3 - Strnus: Llbeszavbcr. 22(,. 
Ajans haberleri, 22,30 Pldkla sololar, ~ 
pcra ve operet parçaları, 22,50 Son ha ., 
!er ve ertesi günün programı, 23 Saat ~ Mavi huır fapka Jevekufu 

tüyleri ile tezyin eJilmiftir. 
'rı: SON. 

• 
Rumanya Jle Ticari 
Mübadelemiz inkişaf 

Etmiye Çok Müsaittir 
Pamuk, Ham Deri Gibi Maddelerimize Mukabil 
Rumanyadan Petrol ve Sınai Maddeler Alabileceğiz 

Dost Rumanya ile memleketimiz a-ı sene 1,5 - 2 milyon Türk lirası ara

rasındaki ticaret münasebetlerini art- sında benzin, petrol, mazot ve mo -

tırmak için geçen İkincikanunda im- torin ithal edilmektedir. Bu mikdarın 
zalanan klering mukavelesi üzerine arttırılması mümkündür. Çünkü A-
başlıyan muameleler, mevsim dolayı

sile azalmıştır. Ağustostan sonra Ru

manyaya ihracat başlıyacaktır. Mev-

merikadan gelen bir ton benzin ton 

başına 32 şilin nakliye ücreti verdiği 

halde Rumanya benzini ayni kalitede 
cut ticaret mukavelesile iki memle- olduğu halde ton başına yedi şilin ö

ket arasında başlıyan ticaret işleri demektedir. Aradaki yirmi beş şilin, 

bu sene için bir tecrübe mahiyetinde mevcut kartelin koyduğu fiyat yüzün 

görülmektedir. Alakadar mahafilden den Türkiye zararına kaydolunmakta 

aldığımız malumata göre, tatbik mev dır. Bir de Rumanya malları Türk 
kiinde bulunan mukavele hükümleri, 

iki memleketin ticari işlerini on se
neoenbeil gerilemış olmasından dola-

yı karşılıklı iktısadi vaziyeti ıslah 

maksadile kabul edilmiştir. Rumenler 
henüz tanımadıkları bazı Türk malla 

rını kendi sanayi müesseselerinde ilk 

defa olarak kullanmaya başlamışlar

dır. Bu seneye kadar Mısır pamuklan 

nı kullanan Rumen fabrikalan, yeni 

mukavele ile Türk pamuğundan on 

bin balye almışlar ve kalitesinden 

malı ile klering surctile ödendiği hal 
.il. A _.,._;1,. '---.. :- •·- _ _.. __ ,, __ , ._.... .. 

best dövizle ödepmektcdir. Kereste 

ler için de bir kartel yapılmıştır. Yok 

sa Rumanyadan daha ucuza kereste te 

min edilebilir. Evvelki sene Türki

yeye bir milyon liralık kereste getiril 

miştir. İki memleket arasındaki iktı

sadi münasebetlerin inkişafı için mev 

cut hüsnü niyet kafi değildir. İki 
memleket tüccarlarını tanıştırmak ta 

lazımdır. Ticaret anlaşmasının müd

deti gelecek İkincikanunda bitecek

tir. Bu seneki muamelelerden alına

cak neticelere göre gelecek anlaşma-

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYAT!: O 

Saat: 12,30 Karışık plftk ncsriyatı, ı2.S5 Pltık: Türk musikisi ve halk şarkıları 13.1 
Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 5f 

Saat: 18,30 Karışık plfık ne3riyatı 1~ 
İngilizce ders (Azime İpek), 19,15 T t' 
musikisi ve halk şarkıları (Servet ve il 

kndnsl:ırı), 20 Saat ayarı ve Arapça n~ 
rlyat, 20,15 Tilrk musikisi ve halk şnrl< e
ları (Semahat ve arkadaslan), 21 Konf 5 
rans: (Şevket Süreyya Aydemir), 21:~ 
Stüdyo salon c;ırkcslrası: 1 - BC<.'thO'i 
Cclcbre Gngatclle, 2 - Paul L!ncke ıtr~ 
7."chcn, 3 - Tschnlkowsky Russi!'iC!t • 
Tenz, 4 - Leher Dle Blauc Mnzur, 22 /. 
jmıs haberleri, 22,15 Yarınki program. 
SENFONiLER: 

17.15 Prag: Çek filarmonisi lara!mdııJl 
Litvanya musikisi. 
HAFİF KONSERLER: 

7.ıo Bcrlin kısa dnliası: Nt-şcll saball 
konseri (8.15 devamı) (10 Orkestra kOll 

seri) 1 ı Askcrt bando 12 Bcrlin kısa dııl ! 
gnsı neşeli program 13 Hafif musıkl (14~ 
devaını) 13,25 Bilkreş plOk konse 
• pô 
(14.30 devamı) 16.30 Berlin kısa dalg 
askeri bando. 17 .45 Beri in kısa dalgası 15 

sonu konseri ( 18.50 devamı) 18 Varşo"11 

plak 18 Prag Orkc-stra süiti 19.35 Peşi<' 
Ç.igan orkestrası 20 Berlln kıım dulgıı5' 
h:ılk şorkıl:ırı ve marşlar 20.10 \'iynO~ 
hafif mıısikl (Tenor ve orkestra) 20.3 
VarşovR ldiç[lk orkestra tarafından kıtrı; 
şık konser 21.10 Peşte pll'ık musfklııi 2ı.3 

· Blikrcs (uzun dahta) p!Ak 22.10 Vurşo\' 
~arkılı kente~ 2~.45 Biikreş /}ııkert mal1' 
:felden ko~ser nakli 23 Varşova :ılnr rrı ı· 
Viyana geco musikisi. 

OPERALAR, OPERETl:)ER: ' 
20,0S Bil kreş opera muıılklsl ( ArnııutJ 

şarkile refakat ediyor) 21 Belıtrad Oper: 
da verilecek piyesin nakli 21.15 prJJO 
StOdyo opereti "Nis'e hususi tren,, 22 S 
Peşte opera orkestrnsı . 

ODA MUSiKtSt: 
15.lll Berlln kısa dalgası: Kl ·ı"1k trlf, 

musikisi 19.20 Prag salon kunrtetl ı~. 
Varşova oda musikisi konseri 19.17 Bı 
rcş Dal!ıli'ıyka kuarteti 21.36 Bükreş 'fe0°

1 
dorescu kuarteti (Vcrdlnin eserlcı~ 

Alenen Teıekkür ~ rı 

memnun kalmışlardır. Rumanyanın 

piyasalarımızdan her sene 5-6 bin ton 

pamuk alacağı temin edilmektedir. 

Bu sene 7 - 8 yüzbin kilo susam, 5-6 

yüz bin kilo kuzu ve oğlak derisi, 

muhtelif kuru meyveler, tuzlu balık, 

zeytin gibi mahsullerimizden büyük 

partiler mübayaa edilecektir. Ru

manyada biltün vesait ve makineler

de hatta kalöriferlerde bile mazot kul 

}anıldığı için Türk kömürlerinden ya 

pılacak mübayaat fazla değildir. Bun 

dan yirmi beş sene evvel Rumanya 

ile ticaretimiz çok müterakki idi. Bu 

nun sebebi şudur: Vaktile Rumanya

dan yurdumuza buğday ve un ithal 

edilirdi. Fakat Cümhuriyetin teessü

sünden beri Türkiye buğday ve un 

ithallnden kurtarılmış hatt! bu mal

lan ihraç etmeye başlamıştır. Ruman 

ya aanayii çok ileri gitmi§tir. Fakat 
iatilıaal masraflan yüksek olduğun

dan diler memleketlere rekabet güç

lillil karpsında Tilrldyeye sanayi 
maddeleri ithal edilememektedir. Yal 
nız cam ve kimya maddeleri üzerine 
Rumanya piyasalarlle elverişli fiyat 
lar üzerinden muamele yapılabileceği 
temin olunmaktadır. Yurdumuza her 

nın hükümleri şüphesiz ki iki memle

ket için daha çok müsait olacaktır. 
Türkiye ve Rumanya gibi iki dost ve 
komşu memleketin ticaret işlerini ya 
kından görmek üzere ve İzmir sergisi 
münasebetile şehrimize bir Rumen 
tüccar grupu gelecektir. Bu grup, 
Türk tüccarlarından da bir grupu Ru 
manyaya davet edecektir. 

Kocam A. Hisarı nahiye mud~ 
Rifat Turgay'm ölümü münase e' 
tile cenazesine lutfen iştirak ed )11' 
ehibba ve sevgili arkadaşların• ıs1 
rer birer teşekkür etmekliğime d f" 
duğum acının asabım üzerinde,>";,. 
tığı teessürden ötürü imkan bulıı ~ 
dığımdan yazı ile cümlesine alet' 
teşekkürle saygılarımı bildiriritJl-

Eşi: Halime Tur~ 
= 

A vrupaya Talebe Gönderilecekf İl' 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Fabrikalarımızda bir yıl staj yaparak i,, yabancı dil ve bil~ 
bakımlarından gereği gibi hazırlandıktan aonra ııhhat ve kU ._ 
retleri en iyi bir kaç liıe mezunu ıınai kimya elektrik ve ın.Jd 
ne yükıek mühendiıi yetitlirilmek üzere Almanya'ya ıöııd' 
rilecektir. . • _,ll-

Staja kabulde bilhaıaa fen derslerinde not •azıyetlerı, 
manya'ya gönderilmede iae staj neticeleri esastır. , 

1 b 1 le''' isteklilerin Temmuz sonuna kadar a,ağıda yazı ı e ge ti 
lstanbul'da Tathanda Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirke 
Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. <(f 

1 - Hal tercümesi, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet" 1 
olgunluk notlarının tasdikli ıuretleri, 4 - 9 X 12 üç tane bO 

Hôdiscye polis İsmail vaz'iyet et

miştir. İçlerinden Darüşşafaka kütüp 

hane memuru Hamdi sarhoş hir hal

de, gelen polise hakaret etmiş ve cür 

mü meşhut mahkemesine verilmiş

tir. Kavga eden Ahmetle Hulusi .ba-

Yurdun bu güzel köşesinin böyle 
bakımsız ve fena şartın içinde ka-
lısı doğrusu yürekler acısıdır. .f •••••• 
~Alakadar makamların dikkat na-

196 LiRA iLE ----- fotoğrafı. 

Not: Staj talimatnamesi Bürodan alınabilir, illl•••••-• poıta ile de gönderilir. •mlİıl•ııiıl~"": rışmışlardır. 

Nevyork Sergisi 
Paris, 26 (A.A.) - Resmi deride 

ile neşredilmiş olan bir kararname, 
Fransanın 1939 da Nevyorkta açıla
cak sergiye iştirak etmesi için evvel
ce derpiş edilmiş olan 100 milyon 
franga ilaveten 48 milyon frank daha 
arfetmesi sallhiyetini ticaret nazın 

' 
M vermektedir. 

zarlarını çelmenizi dilerim.,, 
Köatence, Bükrel}. Peıte, Praı, Viyana, Lelpzlı, Dresden, Berlln, 

Potadam, &lUnlh, Triyeat•, Venedik, Mlllno, Boma, Napoli, Kapri 
Brindid. Atlaa 

Vazifesine Son Verlldl 
Burdur, (TAN) _Belediye Encü- $ehlrlerlnde tam 32 tin gnlp eğleneceksiniz. 

meninin yeni sene toplantısında, reis Ha.raket 23 Temmuz 
Rıza Erdemin vazifesine nihayet ve- Pasaport, VizcJer, otel, yemelL, Tapur, tren, ıezmek, eıya nakilleri dahil 

rilmesi hakkında verilmiş olan ka N A T T A 
Galatasaray rar Dahlliye Vekaletince tasdik edil- Müracaat 

mi~ir. Yerine yenisi seçillnceye ka- ••••••••• Telefon: 44914 ••••••••• 
dar, daimi azadan Nuri Artok vekl-

let edecektir. 

lstanbul Cümhuriyet Müddelumumfliğlnden : r111ıe"' 
İstanbul merkez adliye dairesi için satın alınacak 175 ton Ma .,tf 

maden kömürü açık <:'ksiltmiye konulmuştur. 
31

s ıv 
Muhammen bedeli heher tonu yerine teslim 1325 ~uruştan 2 , 

75 kuruş olup muvnkkat teminatı 173 lira 81 kuruştur. ·de .A~ı· 
İstekliler şartnanıeyl tatil günlerinden maada her giln Si~keC~ g0fl 

1 Efendi sokağında 13 numarada tstanb ul Adliye levazım dalresınd ıJ1l d 
lirler. Eksiltme günil 8-7-939 cuma g ilnü saat 14 te Adliye levaı 
resinde yapılacağı ilAn olunur. (3814) 
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TAN 
Gündelik Gazete Anıerikalı Gazeteci Sıf atıyle G'ô&'tlŞLEP 

Yalnız Bir Hukuk 
Meselesi Deijil, 
Bir Pedagoii 
Meselesi 2 .,. · t:ı • ~r 

TAN'ın hedefi: H•berde, fikirde, tıer• 
ıeyde temiz. dOrOlt. Hmlmt olmak. 
k•rlln auetul olmıy• ç•lıım•ktır. 

--o-

ABONE BEDELİ 
TUrl<Jye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 8 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 800 Kr, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3.~ Ura 
dır. Abone bedeU pe~ndlr: Adres de#iıs· 
ürmek 2~ kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kurufluk pul illvest lAzımdır. 

S pora merak sardı.ğım ilk N ı t tt lşikardı. Onları biraz teselli etmek 

insanın11~:~::;:a ~!~~~: ası anı ı ar içll1: BizimAmerikadadedim,spor 

ğı Galatasaray futbol takımı- culan maçlara yolladıkları zaman 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Vefa lisesinden, eskiden mezun bir 
talebe, fransızca dersinden sınıfında 
kalmış. Çocuk şahadetnamedeki ip
ka kelimesini geçti şekline sokarak 
katibi adilde tasdik ettirmiş. Bu sah· 
tc sahadetnamc ile evvela hususi bir 

nı yakından tanımayı arzu- onların rahatlarını azami surette te 

}ardım. Bu emeıı'me nihayet YAZ AN • • • • • • •• • • • • • •• min ederler. Aksi şekilde seyahati 
••• • • • •• •• •••••••• ••••• • • hükumet meneder. 

1 GUNUN MESELELERi l 

Balkanlarda ve 
Tunada Nüfuz 
Kav9aları 

birkaç gün evvel hem de um- SE v1·M ZEKERi. YA - Matmazel sen bunlan bizim 
duğumdan çok daha parlak bir l başımıza anlatsana. 

s 
mektebe girerek orada üç sene, bun-

surette muvaffak oldum. _ Siz niye söylemiyorsunuz? dan sonra da Ticaret Mektebinde o
kumuştur. Mekteplerin son tatbik et· 
tikleri bir usule göre, ilk şahadetna· 
meleri de getirtmeleri tlolayısile, ço 
cuğun sahtekarlığı ıneytlana çıkmış, 
iş ceza mahkemesine düşmüş. 

Amerikadan seyahate çık.tığımın SER TEL Maçı kaybedince halk sizi ayıph-
yirtni sekizinci günü Yugoslavya- yor. Amma nasıl, ne şartlar altında 
nın Belgrad şehrine vardık. Bura- seyahat ediyorsunuz, ne yiyor, ne 
da tren yolcularra.rasında bir riva- içiyorsunuz, orasını sormuyorlar, 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Balkanlarda ve Tuna boyunda 
çarpışan iki kuvvet vardı: Almanya 
ve İtalya. Tuna ve Balkan devletle
rini kaı;anmak için bu iki devlet te 
ellerinden geleni yaptdar. Konfe
ranslar akdettiler. Mukaveleler im
zaladılar. Taahhütlere giriştiler. E
konomik anlaşmalar yaptılar. Fakat 
İtalyan siyaseti siklet merkezini Ak
denize çevirdiği günden itibaren bu 
mıntaka Almanlann nüfuz mıntak:ı
sı hllline geldi, Almanya, tedrici bir 
iktısadi istila ile bu memleketleri 
kendisine bailamıya başladı. Bu is
tila zamanla o hale geldi ki bu dev
letlerin harice sevkettikleri malın 
% 40 - 60 ını Almanya almıya, ve 
buna mukabil de bu memleketlerin 
hariçten getirttikleri malların % 50 
sini Almanya vermiye başladı. 

yet dolaşmıya başladı. Yugoslavya - Yahu bu kız, ne güzel söylü 

takımiyle maç yapan Türk futbol- yor. 
cüleri bizimle ayni trendeymiş. O sırada içeriye kafilenin başı A-
Ben bu havadisi de diğer tren de- dil Oğuz girdi: 
di.koduları gibi unuttum. Ertesi - Matmazel işte bizim baıkanı-
gün öğle sularında tren ufak bir mız. 

- Helo başkan efendi, kumuz şu 
Bulgar istasyonunda durmuştu. Bu 
rada gözüme milli kıyafetlerile iki çocuklara günah de~il mi?. Bakın 
Bulgar kızı ilişti. Hemen trenden ne vaziyette seyahat ediyorlar. Son 
indim ve peşlerinden koştum. He ra maçları nasıl kazansınlar. 
nüz onların resimlerini almıştım ki Zavallı Bay Adil Oğuz, kendisine 

Kanun her fert için müsavidir. Sah 
tekarhk yapan kim olursa olsun, ceza 
sı kanun maddelerile tayin edilmiştir. 
Bu sebeple çocuk iki seneden, 8 se
neye kadar bir ceza ile cezalandırı
lacaktır. Bu vakanın hukuki cephe
sinde söylenecek bir söz yoktur. Fa
kat bu vaka sadece bir hukuk mese
lesi değil, a~rni zamanda bir pedago
ji meselesidir. 

birdenbire hücum eden küstah Akulağıma fransızca bir ses geldi: 
roerika 1ı kıza bavretle bakıvordu. - Hey Matmazel! Bizim de res • mimizi alsanıza!. 

- Peki çocuklar, sizin ikinci 

mevkide seyahat ettiğinize mırılria Bir de başımı çevirdim ki, bizim h 
myor amma kendisi nerede seya at 

sporcular pencereye üşüşmüşler, el 

Çocuk sınıfında, fransızca dersin
den kalmıştır. Evvela, lisan derslerin
den çocukları sınıfta bırakmak caiz: 
midir, değil midir? Bu, münakaşaya 
değer. Mektebin ve şahadetnamenin 
gayesi, çocuğa, hayatta muvaffak ol
ma imkanlarını hazırlamak, ona il
min, ve muvaffakıyetin bir anahta
rını vermektir. 

Alrnanyanın bu tedrici hulUliinün 
manası aşikardı. Almanya müstem
lekesiz bir memlekettir. Harp sana
yiini muhafaza edebilmek, ve dahil
de halkın gıdasını temin edebilmek 
için hariçten ham madde ve gıda 
maddesi getirtmek ihtiyacındadır. 
Bir harbe girdiği zaman bütün deniz 
yolları ona kapanabilir. Bu ihtiyaç-

maruz kalmadan, temin edebilmesi 
i~in yegane yol, Tuna ve Balkan 
memleketlerini elde etmektir. Bu 
memleketler ona bütün ihtiyaçlarını 
temin edebilirler. Yugoslavyada ma
den vardır, Macaristan buğday ve 
hayvan verebilir, Rumanyadan pet
rol temin edebilir.Bulgaristan ve Yu 
nanistan ona erzak ve zahire vere
bilir, Onun için Almanya var kuv
vetiyle bu devletleri kazanmıya ça
lıştı. Bir taraftan iktısaden buralara 
hulul ederken, öte taraftan dahili 
Nazi teşkilatı ile hu memleketleri 
Almanyanın birer mütemmimi hali
ne getirmiye gayret etti. 

Almanya bu yolda çalışırken, İtal
ya Habeşistan, İspanya ve Akdeniz 
nıeselelerile meşguldü, Fran~a, da
hili kavgalar yüzünden, buralarda 
Alman nüfuzunun yayı1mas1na kutı 
Iaka:yt kaldı, İngiltere kendisini Av
rupanın bu kısmı ile pek alakadar 
görmediği için, Almanyanın hu faa
liyetine ehemmiyet vermedi. 

Fakat bir senedenberi hem bu 
Balkan ve Tuna memleketlerinde 
:maruz bulunduklnn tehlikeye knr1;ı 
bit uyanıklık, hem de Fransa, İngll
tete ve İtalyada hu emrivaki karş1-
ıunda bir hareket başladı. Anşhuı hA
diııe8İ bu kımıldayışı daha şuurlu 
bir faaliyete kalp için bir başlangıç 
oldu. 

Şimdi bir taraftan Balkan ve Tu
na devletlerini biribirlerine kar§t 

daha esaslı bir şekilde bağlanm:ık 
\re Alman akınına karşı bir set 
\rüeude getirmek hususunda daha 
haıısas ve daha faal bir halde görii
Yoruz. Dif'er taraftan İtalyanın tek
Par Balkan ve Tuna devletlerile ala
kadar olmıya başladığına şahit olu
~ol'uz. 

Fakat bunların içinde en ziyade 
ehemmi~·eti haiz olan nokta, fngil
tel'e ve Fransanın Balkanlarda ve 
'tuna boyunda daha aktif bir siyaset 
takibine başlamış olmalar1dır. İn
tiliz gazeteleri bu sahalarda kuvvet
li muhabirler gezdirerek vaziyeti 
tetkik ettirdiler. Ayrıca Hariciye Ne 
ıllretı en kıymetli memurlarını hu 
işe memur ettiler. Bunun üzerine 
l>lantarını yaparak işe ıiriştiler. 

lerile bana işaret ediyorlar. Bun
dan iyi fırsat mı olur?. Bir daha yal 
varsam bile onlan bir araya topla
yıp resimlerini alamam. Tabii he
men resmi çektim. Onlar bana, ben 
onlara minnettar. Derken içlerin
den bir tanesi: 

- Matmazel, sen nerelisin?. 
Diye sordu. Birdenbire başımın 

içinde bir şimşek çaktı. Onlara ken 
dimi gayet enteresan bir şahıs ola
rak tanıtmak; aralarına dillerini an 
lamıyan bir yabancı gibi girmek, 
ve Galatasaraylılan harice görün
dükleri gibi değil, kendi aralannda 
oldukları gibi tanımak hevesine 
kapıldım . 

- n.mer ıKaııyım, aeaım. 
Çocukların al~kası büsblitün art 

tı. İçlerinden ~krem biraz ingiliz
ce biliyordu. Hemen onu pencereye 
çağırdılar. Bana nereden gelip ne
reye gittiğimi soruyorlardı. 

- Amerikadan gelip İstanbula 
gidiyorum. 

- İstanbulda ne yapacaksınız? 
Bu suale cevap vermeme mey

dan kalmadı. Zira trenin hareketi
ni bildiren kampana çalınıyordu. 

Hemen trene atladım. 
Sporcular benim geçeceğim kori

dora üşüşmüşler biribirlerile müna 
kaşa ediyorlardı: 

- Ulan, ne dersin, şunu bizim 
kompartımana alalım. Biraz vakit 
geçiririz. Bak ta nereden geliyor. 
Kim bilir neler anlatır. 

- Ulan sorsana İstanbulda ne e
decekmi~?. 

N eticede beni kompartımanla 
rına davet ettiler. Kompar

tıman deyince hususi ve rahat bir 
yer zannetmeyin. Şark demiryolla
rının sekiz kişiye mahsus olan ikin 
ci mevki kompartımanlarından biri. 
Ben içeri girdğm zaman Nubar ile 
Hafız biribirlerine yaslanmış hafif 
kestiriyorlardı. Biz de öteki kana
peye yerleştik. Benim bir yanım
da Salim, bir yanınıda da Halil var
dı. Halilin yanında köşeye de Su
duri sıkıştı. Tabii içeri girer gir
ml!!z bir sual yağmuruna tutuldum. 
Galatasaraylıların hemen hepsi fran 
sızca biliyordu. 

- Adın ne Matmazel? 

- Amerikanın neresindensin Mat 
mazel? 

- İstanbulda ne yapacaksın 

Matmazel?. 

Onlar üst üste sualleri yağdıra 
dursunlar. Ben de kafamın içinde 
hepsinin suallerine birden cevap ve 
ren bir hikaye uydurdum. Kendi 
kendime ilk adım diyordum. HikA
yeyi söyledikten sonra ya kapı dı· 

Bu suretle Tuna boyunda ve 8al
~tılarda, il~ cepheli bir kav.l!a bas-

lamıt bulunuyor. Bundan sonra Al
manlar sahayı boş bulamıyacaklar

dır. Ve nüfuz kavgasından en ziyade 
kazanacak olan yine Balkan ve Tuna 
devletleridir. Çünkü onlar bu saye
do istiklallerini korumıya muvaffak 
olacaklardır. 

Yugoslavyadan 
Dönen Galatasaraylı 
Sporculann küçiik bir Bulgar 
İstasyonunda çekilmiş resimleri 

şarı edileceğiz, yahut büyük bir i
timat kazanıp iyice aralarına gire

ceğiz. 

- Benim adım, dedim, Silvia. A
merika Üniversitelerinden birinde 
gazetecilik okudum. Bu sene me
zun oldum. Fakat orada mezun o-
1 ~n t.G ıııt.l-ıov• hP"""""""- ~.;,....ln""tJ .,.,.... .. '""'o'7 
ler, daha iki sene staj yaptırırlar. 
Ona seyahat ettirir, seyahatte gör
düklerini yazdırırlar. İki sene son
ra da diploma verirler. Şimdi ben, 
benimle beraber mezun ohm diğer 
iki Amerikalı arkadaşımla beraber 
stajımı yapıyorum. Onlar İsviçrede 
kaldılar, ben doğru İstanbula gidi
yorum. Onlar da arkadan gelecek
ler. 

Çocuklar büyük bir alaka ile din 
liyorlardı. İkinci bir sual yağmuru
nun önünü kesmek için bu sefer 
ben hemen sordum: 

- Ya sizler kimsiniz?. Talebe 
'? mı .. 
- Biz, dediler, İstanbulun Gala

tasaray futbol takımıyız. Yugoslav
yaya maç yapmaya geldik. 

Bu sırada içeri uzun boylu kum
ral bir delikanlı girdi. Bana tanıttı
lar. 

- Matmazel, kalecimiz Sacit 

- Hela Secit. 
- Ulan, bu kız a lan e diye te-

laffuz ediyor. 
- Ulan sen ne bilirsin zaten, el

bette öyle telaffuz edecek. Ameri
kalılarda (a) sadası yok ki. 

- Sen de amma çok bilmişsin 

ha. Bunu da nereden öğrendin. 

O erkn içeri beyaz, sarışın, u
zun boylu bir genç girdi. 

- Matmazel dl!!di, benim adım 
Ha~im. 

- Helo He~im. 

Haşim kar~ımda kanapeniıı yarı

sını kaplıyan Nubarı uyandırdı. o. 
nun yanına ilişti. Nubar ona söy
lene dursun o bana: 

- Matmazel, Heşim değil, dedi, 
Haşim. 

-Heşim. 

-a 
-e 
Derken Ekrem atıldı:• 
- Ulan vazgeç işte, pekaia bece

riyor. Yine çok zeki kız. Bak hepi
mizin adını ne çabuk öğreniyor. 

O sırada uzun boylu esmer, ma
vi gözlü bir genç gözlerini uğuştu
ra uğuştura içeri daldı. 

- Matmazel benim adım Bü
lend. 

- Helo Tülent. 
- Ulan söyleyin şuna .. Bana Ro-

bert Taylar desin. 
- Matmazel bunun adı Robert 

Tay lor. 
- Ooo. Robert Teylor demek is 

tiyorsunuz. 
- Ulan hem bilmezsin, hem söy 

lerFin. Bak. ne fena bozdu. 
u.,..,; Y~tırl" 11ykncı:ı17.lt1lrtsın sn7lp

ri şişen Hafız söyleniyordu: 
- Yahu kısın biraz gaganızı. 
- Sus ya HafJz. Sanki biz sen-

den çok mu uyuduk? 
O sırada Sacit: 

- Matmazel, dedi, meslekdaşız, 
ben de gazeteciyim. 

- Yok canım. sen gazeteci mi-
sin, kaleci misin?. 

- İkisi de. 
- Yahu bana hala söylemediniz. 

Bari maçı kaza ndmız mı?· 

Birdenbire Hafızın söylenmesi, 
Nubarın homurdanması duruldu. 
Hepsinin gözleri Sacide döndü. 

Salim, "- Oldu olacak, kırıldı 
kırıladak, duymıyan kaldı mı ki, ba
ri buna da söyliyelim.,, dedi. 

Bir tanesi de, "ulan atın birşey, 
ne bilecek!" diyordu. En nihayet Sa 
cit baklayı ağzmdan çıkardı: 

- Matmazel dedi, üç maç yap
tık, üçünü de kaybettik. 

Bu vaziyete çok üzüldükleri hal
lerinden belliydi. Uykusuzluk ve 
yorgunluk hepsinin yüzlerinde o
kunuyordu: 

- Elbette kaybettiniz, dedim. 
Şu halinize bir bakın. Bir kompar
tımanda kaç kişı seyahat ediyorsu
nuz?. 

- On altı kişiyiz. İki kompart1-
manımız var. Yani sekiz kişiye bir 

• kompartıman. 

- Gıolirken d~ ayni vaziyette mi 
geldiniz?. 

- Elbette. 
Haşim eliyle bavul konulan yeri 

göstererek : 

- Matmazel, dedi. İşte yola çı
kalıberi orada uyuyorum. 

- .... 
B en evvela alay ediyor zanne

diyordum. Güldüğümü gö
ren Haşim çevik bir hareketle he
men yukan zıpladı. Bir saniye i
çerisinde orada iki. büklüm büzül
dü ve bana dört gecedir orada ne 
şekilde uyuduğunu gayet canlı bir 
şekilde gösterdi Hani imkan1 o
laydı da bir resmini çekebilseydim. 
Derken Nubar atıldı: 

- Matmazel, dedi, ayni takım 
İstanbula geldiği zaman biz üç ma 
çın birinde galip, birinde beraber
dik. 

Çocukların mağlUbiyetinde ida-

ediyo.-?. 
- Hocam, o zengin Amerikalı. 

elbrtte birincidedir. 
Nubar atıldı: 
- Laf, bizim klübün kesesi onun 

bahasınınki gibi dolu değil. 
- Nöbar, o çocuğun adı Nöbar 

mı dediniz? 
- ii.:vet Matmazel benim adıI!l 

Nöbar. 
-~ Ah Nöbar ... Bizim Amerika

da çolak bir Ermeni tütüncü vardı. 
-- Ulan. bu senin Ermeni oltfo2'v 

nu da çaktı Nubar. Ermeni değilim 
de ulan, bu ne biçim Türk takımı 
diyecek. Amerikalının aklı ermez. 
-~Yok Matmazel, ben Türküm. 
- Bilmem ama bizim Amreika

tlaki Nöbar Ermeniydi. Hem de ak
si bir Ermeni.. İlle de Ermenistan 
hükumeti vardır diye iddia ederdi. 
Bir gün haritayı önüne koydum. 
Göster Nöbar Efendi Ermeni hüku
metini dedim, Baktı haritaya. Bu 
harita bozuk. Erm~ni hüki"tl'!'leti 
var. Amma bu harita gö'>teııniyor . ., 
dedi. 

- Ulan Ermeni devleti yok mu-

duı? . 

- - Matmazel Ermeni devleti var 
dır, ama. 

- Ulan, su:! rezil oluyoruz. Hiç 
F.nneni dPvlP.ti dive hir~~v kalrtı 
mı şimdi. Bak kıza sana kıs, kıs gü 
W5or. 

- Vardır. 

- Yolftur. 
- Ulan sorsanıza şuııa, Amerika 

lılar Türkleri nasıl tanır?. 
- Matmazel Amerikalılar Türk 

leri n~sıl sanır. 
- Eskiden pala bıyıkh, vahşi tn 

sanlar sanırlardı. Fakat son ıaman-
1 arda Atatürkün başkanlı~ı altında 
Türklerin ne kadar medenileştiğini 
duyuyoruz. 

- Ulan bu ne bilgiç kız böyle. 

O ~nrada gözlerini uğuştura U• 

~uştura Eşfak iceri eirdi: 
- Matmazel bunun adı Eşfak. 
- Boniur Ef"Rk. 
- Matmazel, Etfak. 
- Efşak. 
Ekrem Eşf ağın arkasından seıt-

ni yükseltti: 

- Matmazel. Eşfak değil, Eşek. 
- Bonjur Eşek. 

Diğer derslerde bu kabiliyeti 
gösteren bir çocuğu, öğretilmesi sene
lere mittevakkıf olan ecnebi bir li
sandaki kabiliyetsizliğinden dolayı sı 
nıfta bırakmak doğru değildir. Lisan, 
resim, musiki, jimnastik gibi dersler 
şahadetname mikyasında ikinci dere
cede derslerdir. Esasta muvaffak ola
na karşı, bu derslerde müsamaha gös 
termek, bilhassa bizim memleketin şe 
raiti gözönüne getirilirse, zaruridir. 

Bu çocuğun &ahtekarlığını müdafaa 
edecek değilim. Fakat onu sahtekar
lığa sevkeden amiller üzerinde dur
mak lazım. Eğer bu hadise olmasay
dı, bu çocuk normal bir şekilde di
ğer iki mektebe girecek, belki de arı
HSIZ ve muvaffakıyetle bu mektep
lerden mezun olacaktı. Ve kazanılmış 
bir genç olacatkı. Sınıfta kaldığı i~iiı, 
diğer mekteplere girmek fırsatını kay 
betseydi, şimdi olduğu gibi, sahtekar 
s1fatile değilse bile, cehaleti yüzün
den kaybolmuş bir genç olacaktı. 

Takdir edilecek birşey olmamakla 

beraber, çocuk bu sahtekarlık dolayı 

sile Ticaret Mektebine kadar gelebil

miştir, Demek ortada inkar edilmiı 

bir kabiliyet ve hak var. İmtihan öl

çülerinin ıüpheli olduğu bir zaman

da liınıf re~irme meselsinde çok dik 
katli ve ihtiyatlı olmak lazım. Çocuk 
onu sahtekarlığa se,·keden bu teşeb
büsün cezasım hnpisanede belki iki, 
belki sekiz senede ödeyecektir. Tica
ret Mektebi mezunu olarak hayata 
&'İrmcklc bir ıenç kazanacakken, ha
pishaneden sahtekAr cürmile çıkmış, 
biitlin hayatında menfi bir rol oyna
yacak bir cUnniln kahramanile karşı
laıacatız. Bu sadece bir hukuk me
aeleıi detil, bir pedaıoji meselesidir. 

Pedaıoılarımınn bunu bir terbiye 

meselesi olarak münakaşaları çok fay 

dalı olur zannederim. 

BOZKIRDA.: 

- Ulan, Allah belanı versin. Ba§ 
Kan Gütme Yüzünden 

lir Cinayet işlendi ka isim bulamadın mı? Givurun 
kızı da papağan gibi hemen belli
yor. 

Oradan çocuklar araya giriyor-
lar: 

- Matmazl, en iyisi Mantar, de 
- O .. evet Mentar daha kolay. 
Şerefte ordan atıldı: 
- Ulan Buduri bir şarkı tuttur-

sana. 
Buduri bir şarkı tutturdu. 
- Dinle Matmazel. 
- Ama bu şarkı Ermenice. 
- Hay Allah, onu da çaktı. U-

lan şuna türkçe bir şarkı söyleyin. 
(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 te) 

Bozkır, (TAN) - Bozkır Pazar ye

rinde feci bir cinayet işlenmiştir Ci

nayetin sebebi kan gütme davasıdır. 

Öldüren, bundan bir müddet evvel, 

bir gece yarısı Cevdet ve arkadaştan 

tarafından öldürülen Abdullahın oğ

lu Rıza Atadır. 

Öldürülen de Cevdetin ltardesi A

dana öğretmenlerınden Mehmet Gök 

Türktür. 

Cinayet. tabanca ile lşloomiş ka

til, Rıza Ata yakalanmıştır. 
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~ HDKAVE 5 - -- -- -- -

Fenerbahçe Şilt Şampiyonu Oldu 

Fener, Hikim Bir Oyunla 
Beşiktaşı 3-1 Yendi 

• 

Tekirdağlı 
Mülayimi 
Mağlup Etti 

----------------.... .. --""' --liıl 
§ 

Dün Taksim stadyomunda saat :ı 

16 da profesyonel serbest güreşler ~ 
yapıldı. Bugün sabahleyin stadyom- :::= 
da Yunan muhteliti ile Şişli takımı- :S 
nın futbol maçı ve Kadlköyünde de : -Fenerbahçe ile Beşiktaşın şilt maçı : 
yapılmasına rağmen üç binden fazla : -bir meraklı halk Taksim stadyomu : -tribünlerini doldurmuştu. = -

----------------.. -----------------------------Ogun esnasında 
Bir h·adise oldu 

Dk olarak Süleymanla Ali Ahmet : -ve Baba'eskili lbrahimle Manisalı : -Halil ve diğer iki pehlivan arasında _ 

-
İKİ ·vıL SONRA ••• ~ --Mevsimin son resmi maçı dün Ka

dıköy Stadında Fenerbahçe ile Be

yapılan maçlar berabere neticelen - § 
dikten sonra sahaya Tekirdağlı Hü- : Yazan : Mahmut Yesari ~ 
seyin, Mülayim, Kara Ali ve Avus - ••mıunınum ı'llll'll• • 1111 ı 11111111 1111111111'11111 " 

şiktaş arasında yapıldı. 

Şild şampiyonunu tayin edecek o
lan bu karşılaşma havanın futbol 
oyununa müsait olmıyacak derecede 
sıcak olmasına rağmen stada altı bin 

tralyalı Jorj Madrn çıktılar. Pehli - H apishanenin kapıs~_ndan çık 
vanların halka tanıtılmasını mütea- tığı zaman, bol guneşle yı-

kadar seyirci toplamıştı. 

kip meşhur dünya şampiyonu Jak kanan meydana baktı, ağaçlar, ot
Şeri sahaya davet edilerek o da hal- lar, ona, yirmi iki sene önceden da· 
ka tanıtıldı ve alkışlandı. ha yeşil göründü. Artık serbestti;; 

Büyük maçların ilki Kara Ali ile istediği yere gidebilecek, saatlerce 
Avustralyalı arasında başladı, bu yürüyebilecekti. Yirmi yıl, hep bu 
maç 15 er dakikalık üç devreli ve ümitle yaşamıştı. Fakat yeni dü-

Evvelce Ajanlık tarafından bu ma 
ça hakem olarak tayin edilen Adnan 
Akın itizar ettiğinden statta bir hay 
li münakaşadan sonra Feridun Kılıç 
hakem olarak intihap edildi. 

Saat 17,30 da evvela Beşiktaş bi
raz sonra Fenerbahçeliler sahaya çı

1 tuş ta üç saniyeli olacak.tı: Maçın il~ şünmüş gibi sevindi, adımlarınnık 
on beş dakikasında her ikı hasım bı- laştırdı. Daha caddeye çıkmadan, 
ribirlerini denemeye başladılar. Ka- dizleri karıncalanmıya başlamıştı, 
ra Alinin üstün güreşine rağmen A
vustralyalı da mahirane oyunlar tat
bik ediyordu. ikinci devrenin sonu· 
na doğru Kara Alinin kırık olan sağ 
elinin ağrımağa başladığı bellı olu
yordu. üçüncü devrede Kara Ali bir 
kaç tuş yaptı ise de hasmının sırtını 
üç saniye yerde tutamadığından müd 
detinin hitamında maçın beraberlik

karak dizildiler. 
Fenerbahçe: 
Hüsamettin - Yaşar, Fazıl - E

sat, Angelidis, M. Reşat - Naci, A

Dünkü Beşiklaf • Fener maçından bir sahne 

li Rıza, Yaşar, Şaban, Lebip. 
Beşiktaş: 

Mehmet Ali - Enver - Faruk, 
Rifat, Feyzi, Fuat - Hayati, Muzaf 
fer, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Oyundan evvel hakem tarafından 

geriye gelerek kalesini tehlikeden 
uzaklaştırmak imkanını buldu. 

Dakika 15: Fener tazyiki yavaşla
mıya ve Beşiktaş muhacimleri de 
Fener kalesini ziyarete başladılar. 

Bir haJi.&e : 

tarafeynin lisanslan muayene edi- 16 ıncı dakikada Esat Hayatiye 
lirken bir hadise çıktı. On dakika bir favul yaptı. Hakem bu favul ceza 

rının vah nidaları arasında bir türlü 
kaleye girmiyordu. 

Bu sıralarda siyahbeyaz kalesine 
müteaddit korner oldu ise de kaleci
nin çok güzel oynaması Fener mu
hacimlerinin biraz ağır hareketleri 
netice almalarına mani oluyordu. İlk 
devre bu hengame arasında 1--0 Fc 
nerin galebesiyle neticelendi. 

sahada muhtelif safhalar arzeden sını çaldığı halde Beşiktaşlı Hayati ikinci devre : 
bu mesele müdafi Yaşann Spor Ku- kafi görmemiş olacak ki Beşiktaş o-
rumu ta.rafından lisansımn gönderil yuncularına birkaç oyundur hastalık İkinci devreye Fenerlilerin hü
memesidir. halinde sirayet eden sahada adam cümu ile başlandı. Beşiktaş takımın 

Hakem oynatmamakta ısrar etti- kovalamak illetine kapıld~. Ve Esa- dan Enverin sahaya biraz geç çıkma 
ğindn Yaşar çıktı, yerine Orhan gir- dı yakalıyarak, bir kaÇ yumruk vur- sı sivah bevaza bir gole daha mal ol
di. Oyuna 17,45 te Beşiktaşlıların du. Saha blr an tç\rı 'k1n"'lt1 oyuncu- du. Tam birinci dakikada soldan ani 
hücumu ile başlandı. Fener müda- lar biribirine girdiler ise de ortalık bir hücum yapan Orhan topu çizgi
faasında akim kalan bu akına Fe- tekrar yatıştı. Biz hakemin bu müte ye kadar götürerek geriye yuvarla
nerliler derhal merkezden mukabe- arriz oyuncuyu çıkaracağmı tahmin dı. Ve Yaşar seri bir çıkış yaparak 
lede bulundular. Reşadın nefis bir ederken tekrar bu oyuncunun oyuna topu ikinci defa olarak ağlara taktı. 
ortasını Yaşar yavaş bir vuruşla devam ettiğini gördük. Ve Enver sahaya geç çıkmasının ta
Meh.met Alinin eline bıraktı. Oyun asabi ve sert bir hava için- kımına bi~ gole mal olmasına kenar-

Dakika 5: Beşiktaşın rüzgara rağ de devam ediyor. Tribünlerde muh- dan seyirci kaldı. 
men soldan Eşref vasıtasile yaptığı telif gruplar arasında ufak tefek 'kav Beşiktaşlılar bu sayıya ofsayd di
akın Şerefin topu avuta atmasiyle galar... Sahada hakeme itirazlar. ye itiraz ettilerse de hakem kabul et 
nihayet buldu. Biraz sonra sağ taraf futbolden başka herşeye benziyen metli. Yalnız bu arada hakemin o-
tan kazandıkları kornerden istifade maç devam ediyor. yuncularla münakaşa etmesini doğ-
edemediler. F . l" ru bulmadık. İkinci gol Beşktaşlıla-

Dakika 10: Fener soldan Orhan enenn go" : rı fazla çalışmıya sevketti. Ve mer-

·vasıtasiyle tehlikeli iki üç hücum Dakika 25: Fenerliler soldan seri kezden yaptıkları bir akında kaleci
yapıyor. Ve Beşikta~ müdafaası bu bir akın yaptılar. Ortaya gelen topu ye yapılan bir şarjdan, Beşiktaş Hak 
akınları karşılamakta büyük müşkü Yaşar stop ederek plase bir şütle kı vasıtasiyle birinci sayısını yapını 
lata maruz kalıyordu. Bu hücumla- Mehmet Alinin plonjonuna rağmen ya muvaffak oldu. 
nn birinsinde Esat tarafından uzak ağlara taktı. Beşiktaşlılar rüzgardan istifade e 
tan kaleye havale edilen topu Meh- Sarılacivertliler gerek bu sayının derek Fener kalesini tazyike başladı 
met Ali kornere atmakla kurtarabil- ve gerekse rüzgarın tesiriyle Beşik- lar. Hakkının bir iki defa derinleme 
di Çekilen korner Beşiktaş kalesi- taş kalesini sardılar. Sağdan, soldan olarak Şerefe verdiği paslan Şeref 
nin önünü karıştırdı ise de Hakkı attıkları müteaddit şütler taraftarla iyi kullanamıyarak heba etti. 

---------~--~---~ ~ Dakika 15: Oyun mütvazin bir şe 
kil aldı. Şimdi hücumlar taraftarla
nn teşci avazeleri arasında müsavi 
bir şekilde oluyor. 

le bittiği ilan edildi. 
Sıra Tekirdağlı Hüseyinle Miilayi 

min maçına gelmişti. Mülayim gaze
telerde ilan edildiği şekilde yenilin
ceye kadar güreşe itiraz etti. 15 er 
dakikalık üç devreli 45 dakikalık gü 
reş yapmak istediğini söyledi. Ha • 
kem heyeti de bunu makul bulduğun 
dan kabul ettiler. Uzun ısrarlardan 
sonra maç hakemliğini Sami Kara -
yel kabule razı oldu. Bu maçın ilk 
devresi çok çetin cereyan ediyordu. 
.ı:sır araıııt ·ı·eınraagıuun y u1.u J u. .u-
dığından kan içinde kalmıştı. Ufak 
bir tedaviden sonra maça devam et
tiler. Bu ilk devre yalnız bir düşüş 
müstesna hep ayakta geçti. ikinci 
devrede Tekirdağlımn işi kısa kes
mek istediği görünüyordu. Nıtekim 
de öyle oldu. 

Dünkü yazımızda tahmin ettiği • 
miz gibi 29 dakika gibi kısa bir müd 
det zarfında Mülayimin sırtını yer€? 
getirdi. Maçtan sonra Jak Şeri Te
kirdağlı Hüseyinin elini sıkarak 

tebrik etti. 

Maraton 
Müsabakası 

Dakika 25: Merkezden yapılan a
ni bir Fener hücumunda Ali Rıza 
çok müsait bir fırsat yakaladı ise de 
iyi kullanamıyarak avuta attı. Oyun 
tekrar Fenerin hakimiyeti altına 
girdi. 

Güzel oynıyan Sarılacivertliler 
Beşiktaşın sert oyunu karşısında to
pu yere indirmek kurnazlığını gös
terdiklrinden muvaffak olmıya baş
ladılar. 

Dakika 37: Hakkı ile Angelidis 
Fener kalesi önünde çarpıştılar. Ve 
Hak;kı sakatlanarak oyunu terket
mek mecburiyetinde kaldı, 

Ankaralı Selim birinci gelirken 

kendi kendine: 
- Hamlaşmışım! dedi. 
Yorgun yorgun soluyordu. Ve 

yalnız hamlaşmış değil, ihtiyarla
mış olduğunu da anladı. 

Tramvay yolundaki kaldırımın 

üstünde durdu; düşündü: Nereye 
gidecekti? 

Yirmi iki yıl içinde, dünya de
ğişmişti. Koğuş arkadaşlarına ge -
len gazetelerde gözüne ilişen ölüm, 
nişanlanma, düğün haberleri, ara
sıra uğrayan ahbaplardan duyduk 
lan bir bir hatırına geldi: 

O hapse girdikten bir sene son
ra, karısı, boşanma davası açmış 

ve çok geçmeden kocaya varmıştı. 
Bahri, karısını seviyordu. Bunu 
duyduğu vakit, bir çocuk gibi ağla 
mıştı. Kızı, şimdi yirmi beş yaşın 
_,ı_ .. \....:.- ---- 1 .. - ı -ı- •. ~.- n ..;ı_ 
annesi, annesinin gençliği gibi şi-
rin, güzel miydi?. Kızı da, anne
sile birlikte İzmirde miydi?. 

Sokaktan geçen genç kızlara, 

genç kadınlara, hepsinin yüzlerin 
de, kalbindeki hayale aşina çizgi
ler, renkler arayarak bakıyordu. 

A ğır ağır yürüyordu; ~er~ye git 
t; ğinin farkında degıldi. Bir 

köşebaşında durdu; Gedikpaşaya 

doğru yürümekte olduğunu hayret 
le gördü. Gedikpaşa taraflarında 
ne işi vardı?. Cinayetin işlendiği 
yere mi gidiyordu? Orada ne ya
pacaktı? Neyi görmek. neyi anla
mak istiyordu? O ev, belki de yan 
mış, yahut yıkılmıştı. Bütün bun
ları düsünmekle beraber, ağır a
dımları;, hep, ayni istikamete doğ 
ru yürüyordu. 
Sokağın başına gelir gelmez, ci

nayetin işlendiği evi gördü, boya
sının değişmiş olmasına rağmen, he 
men tanıdı. 

Daha dün olmuş gibi, kanlı sah
ne, gözlerinin önüne geldi: Sevdi
ği kadın, beyninden yediği kurşun 
la yere serilmiş, kanlar içinde ya 
tıyordu. Onu, kim öldümüştü? 

o gece, karısına her zamanki gibi 
bir yalan söyliycrek. sevdiği kadı
m görmeye gitmiş, saatlerce otur
muş. konuşmuşlardı. Eve dönerken 
yol yarılanmadan düşman tayyare 
!erinin hücumunu haber veren dü 
dükler çalmaya başlamış, şehrin 
bütün ışıkları sönüvermişti. O, ne 
reye sığınacağını şaşırmış. gayri ih 
tiyari geri dönmüş, sevdiği kadı-
nın evine kapağı atmıştı. 

Dakika 42: Sağ taraftan ani bir 
hücum yapan Naci şahsi bir gayret
le topu üçüncü defa olarak Beşiktaş 
ağlarına taktı. 

Ve biraz sonra da hakemin uzun 
düdüğü Fenerin 3 - 1 galebesini ta
raftarlarına müjdeledi. 

Nasıl oynadılar? 

Atletizm federasyonu tarafından 

tertip edilen Türkiye Maraton mü -
sabakası dün Kadıköy stadından Pen 
diğe kadar gidip gelme olmak üze
re 42 kilometrelik bir mesafe uzun
luğunda yapıldı. 16 atletin iştirak et 
tiği ve bir kaçının yolda bayılarak 
hastaneye kaldırıldığı bu müsabaka 
neticesinde 3 saat 21 dakikada Anda-

Telaş arası, sokak kapısının a
çık oluşuna o vakit şaşmamıştı. 

Yukarı kata çıkıp, genç kadının vu 
rulmuş olduğunu görünce, donup 
kalmıştı. 

Dünkü maçtan bafka bir görünüş 

Fen.erbahçeliler Fikret ve Yamır 
gibi en kuvvetli oyuncularından 

mahrum olmalarına rağmen çok mu
vaffak olan bir sistem takip ettiler. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] 

radan Selim birinci, lstanbuldan Sul 
hi ikinci, Ankaradan Ali üçüncü, An 
karadan Mehmet dördüncü, İstanbul 
dan Reşat beşinci oldular. 

Tayyare hücumu savulup ışıklar 
tekrar yandıktan biraz sonra. si
lah seslerinden meraka düşen kom 
şular bekçiye haber vermişler; bir 
kaç dakikanın içinde polisler, so
kak kapısının aralık olmasından 

da şüphelenerek cinayetin işlendi
ği yeri keşfedivermişlerdi. 

O, katilin, kendisi olmadığım 

söylemiş, fakat kimseye dinleteme 
mişti. Bütün deliller aleyhinde idi. 
Öldürülen genç kadının evinde, o-

nun mektupları ele geçmiş, cinaye 
tin aşk - kıskançlık yüzünden iş
lendiği neticesine varılmış ve yir
mi iki seneye mahkum edilmişti. 

Eve, uzun uzun baktı, döndü, ba 
şı ateşler içinde yanarak tekrar 

yollara düştü. 
Bir hakim karşısında imiş gibi 

tekrar ediyordu: 
- Hayır! Onu, ben öldürme -

dim! 
Akrabaları, dostları, arkadaşları 

ne olmuşlardı? 
Sağ kalanlar varsa, nerede otu

ruyorlardı? Yerlerini bilse de, gi
dip kapılarını çalabilecek miydi ? . 
O, herkesin gözünde, bir kanlı ka
tildi; yirmi iki yıllık mahbusluk
tan sonra, suçsuzluğuna, kimseyi i
nandıramazdı. 

Bir tek şey düşünüyordu: Suçsuz 
luğuna, karısını, ve kızını inandıra 
caktı. 

O geceyi bir han odasında geçir 
di; ertesi gün, ihtiyarlığına, ham
lığına, halsizliğine bakmadı, en 
ağır işlerde çalışmayı göze aldı. Ya 
rı aç, yarı tok yaşayacak, yangın 
yerlerinde hasta köpekler gibi kıv
rılıp yatacak, fakat para biriktirip 
İzmire giderek karısile konuşa<:ak: 
tı.. 

O aylarca, iğne ile bu dibi de
rin kuyuyu kazdı; sırtına 

bir hazır esvap geçirdi, İzmire git
ti. 

İki gün aradıktan sonra, kan
sının oturduğu evi buldu. Karısına 
bir kaç satırlık bir mektup yazdı, 

kendisile konuşmak istediğini an 
lattı. 

Kadın, onun bu isteğini reddet
memişti. Eski karı kocanın karşı
laşmaları acıklı bir sahne oldu. 
Kadın, çok ihtiyarlamamıştı? Hat
ta genç sayılabilirdi. 

Kadın, eski kocasına, içten acı· 
yarak bakıyordu; bu bakış, erke
ğe ümit ve cesaret vermişti: 

- Ben katil değilim. O kadını 
ben öldürmedim. Yirmi iki sene 
hapiste yattım. Artık yalan söyle
menin bir faydası yok. Sana, bu 
vakayı, olduğu gibi anlataytın· 

Ben, o kadını seviyordum. Bunu, 
şiddetli bir ihtiras sanma. Hayır! 
Geçici bir hevesti. Ben, asıl seni 
seviyordum. Peki, seni sevdiği.ın 

~halde, neden böyle kirli bir mace
raya atılmıştım? İşte, bunu 'izah e
demiyeceğim. Benim, bütün suçutn 
bu! Ve ben, bu suçumun cezasını. 
hem de fazlasile çektmi... Bana i
nan, ve bunu, kızırna da inandır. 
Sizlerin gözlerinizde olsun, bir kan 
lı olarak tanınmıyayım! 
Kadın, hiç sesini çıkarmadan ~o 

casını dinlemişti; ağır ağır ayaga 
kalktı, erkeğe yaklaştı; sesi, heye
canla titriyordu: 

- O kadını. senin ölr'lürmedii~ik 
ni biliyorum. Senin, beni alda.tara 
o kadını sevmiş olmaktan başka, 
hiç bir suçun yok! . 

E k ~- . vakit r egm cevap vcrmesıne 
bırakmadı: 

- Çünkü, o kadını ben, öldiir· 
düm ! 

E erkek yerinden sıcrarrııstı : 
- Ne?! Sen mi öldürdiiil· 

Kadın, sesini yavaşlatarak : .. 
- Evet dedi Ben öldürdu11'1 . ,c: 

Senden şüphelenmeye baslafl'l ;. 
tun. Bazı geceleri evden co;ıVl~~u 
lann bana manalı görünii~or . 
G . l.' . ı· . k' divordutrl· 

ız ı gız ı. senı ta ıp e J da 
O evi öğrendim. Sonra. o kadırıı da 
gördüm. Sende, o evin anahtar~ te) 

(Arkası Sayfa 8. Sütu.ıı 
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Küçük Bayanın Zarif Mesut olmak için ilk 
Yazlık Elbiseleri t: Amortiye Razı ol 

Ba w bumeı.r o kadar cah 
O bc1az NnJr'füllr Jd anneler ~ ile 
7ed1 181 arumdalri kWarma dur • 
madan elbm biçmekte ve dt1rme1de 

dlrler. 

Bellm,lerde ~- eJblleler bir 
buçuk lld met.re lMun•dan kola11*· 
Ja JÇılabWr. Re8imde en IOlda eko

• bir pllj " bir prden parti elbi
- &öriilmektedir. Parti esvabı ke
ten V8J& mUlllnden yapılabllk. Re

mmJerde ptllen kOçfictik renkli bo

lerolar parça bOhçumda unutul • 
IDUf her hailgi bir parçaladn yapı • 
JabWr. 

Bu leD8 küçük bayanm prdrobu, 
fDrilan, pijamılın ve fantezi elbl-
8tlerile annesi veJ& abluınınkinln 

• olacaktlt. 
Her IÜD lçln giyilebilecek renkh 

keten veya lpekll elbiselerde deği. 

flkllk )'Oktur. 
Bunlarm eberisl blrlblrine bal 

petell ft1& büzme ile eklenmif etek 
" jakeüerden müte,elddldlrler. 

Ayni zamanda genlf plill ve yıri
DMÇlan zUde tutturulan beyaz pike 

etekler ve küçücük bolerolar giyll • 
mektedlr. Bu eteklerin eUerislnde 
bir kaç cep ve i§lemeli ukılar bu • 

lnnmaktadır. 

BA$LARKEN: 
Uç Yd Geci\"'4 Mektuplar 

G IÇ8Dlerde fıdl, Gazetede, 
arkadaılardan biri: 

- Postacı, kaç 

&ündür, leDi so
~or. Postane 
mevrude daire
alnde bir paket 
mektubun var· 
mlf. 

Ben dl sordum: 
.,..... ·~ 1llU.1 Paket mi?. 
- Bir paket uıektupmUf ! 
Sinema JıldJa olsaydım, yahut 

onlardan birinden birine benze
mek gibi kadın, erkek, binlerce 
gencin uykulanm kaçıran, hlfYal
Jertnl ıenifleten, umulmaz, eıişil 
mez bir talilıim olsaydı, bu '"bir 
paket mektup" a, biraz aklım erer 
dL 

- Okuyucularmdan da mektup 
gelmez mi? 

Diyeceksiniz. 
Ha)'lr! Benim, kendi ıcbma mek 

tup yazıp postaya vermek idetlm 
delfldlr. 

Öyle ise, bu '"bir paket mek-
tup" ne? Kimden? Nereden? 

Sevgiliden beklediği mektubu al
m~ için postrestant dairesine ko 
f8D, toy - bqı gökte, ayağı yer
de, - bir genç gibi pmtahanenin yo 
lunu tuttum. 

EIW.. 7fll#ll',,_. laatınla Elline tutuşturulan mektup pa-
...,.,_ lazun pen acul4r ketine bakt1m; zarflann üstünde-

Kilçük çocuklara elbise diker • ki adresler, makine ile yazılmıştı. 
an onların pek çabuk büyüdükleri• Zarfın arka tarıfında, gönderenin 
nf ve uzadıklannı hesaba katarak e- adresine gözüm ilişince, kafamın 1-

,.indekf kördügu~ ··m ço-zülüverdi. teklerden uzama payı bırakınız. !! • y 

tek bukımını pnif ve elle dikiniz gCllerl yıptıtmız yerleri de tercihan maklrie Ue clikecelinlz yerin 6zerhı- · Mektuplan gönderen, ben!m, 
Jd ~üs _..... ps bu..tma • elle dildn. Dik!fiııı ~ ~tazam den gidin ve aonra ltne11 bu ince çok esld-.bir- arkadafundı. Onunla 
miılar. l!Jteklerl eklediıfnlz ve büz - olmastnı isterseniz evveli tiresiz dellJderci'en geçlrereıt c'ltktnt& bir ..atepl. M• ınnıfte.-Mr 91nt-
_______ ....;.. __ ..,_. ___ _;...-...,..;.;....-... ______ .__ __ ~~~~~--::"!"!:'9'~'t!:":':''lnj • .,...,..,..., ............... 

ti fcrsat bulc!Ukça, okumuştuk ta. 

U~uz Yemekler Serisi 
Tavuk Köftesi Aa• llaflf ve 1-•tr 

.q.. ,..... • ....... ... ... ,, 1 Tavuk 
ıao Gram un 

Aqam eve ıelclJllnJz raman aat 
190 ,,.,, l,IO da .mema,a gitmek lhım, llO Gr. kapr peyniri 

go...n. da plmlt. brnm1Z dehfetll Gr. Tereyağı 

Yaz için le 
Çamaşırı 

91, ftde hiç yemek 70k, yanın saatte SOO Süt 
IOfra kurup, salata yapıp, yemek ye- 5 Y'Pnurta Yeni çamaprla~ ~ ~ llp-
.. meeburiyetlndmlnlz. D Gr. Hindfaıtancevlzl (küçük) ilke klot ve wnv. biçimler çok mo-

Ba mGhlm m•ele çabuk karar ver- Tus,blber dadır. Yakam V fll)linde kesllmif o-
llMıılı:Ur. Oncluı 1anra it .kolaylqır. 100 Gdtdil (fmn6) lan bu gecelilfn etrafı puvan türlde 

ve aplike yaprülarJıa _.nmiftlr. 
... 11 wla, yumurta, salatalık, do- 10 lambon. Bu gibi takımlar w çsknuıkta. ve 

... -. " patat. aldınmz. Patates, Haflan1p kemikleri ayrılan tlvuk, yıkanmaya çok dll)t-mütadJr. 
tu. " klçük oJmıhdır. Sofn7ı. ım- Jambon v. dille beraber nohut bil- C__.a ol 1 
2'lueıya bdar wialeri baflaJıp Pit- llhtde didiklenir. Yilz elli aram ywr- 4 
llelerl için llCak IUda bırakınuu,a. un •1ftea 150 gram yajla pembe o
P.ata.ı.t de b,nar IUJ9 atıp OD da tuncaya kadar kavrulup içerisi• süt 
ldka 1-aber ka)'ll&tum. Kaynıyan ve iki JUDlurt& katılarak bir müd -
Patatellert mualulun altına bırakır, elet plflrillp 10juyuııca ,kapr peynl 

loluyunca bbuklanm çıkartırınnız. ri, dil, tavuk, tuz, biber, hindistan 
811 patlt.lerl bir kaflk Jal ile be- cevtzt ne brifbrılır ve yumurta gl

taber bir tencere ile ate,. koyun ve bl yuvarlanıp çırpılm1f yumurta ile 
~ kapalW açmakPnn kı- una bulanıp kıqın yajda kızartılır. 
llrtmıs. Patatellerln yanmunam için Tavuk köftesi de her et yemeji gi • 
-..sa bir tencereyi ıiJJrmek Jlmn- bi Jm bir pı'Qitilr lltlyecektir. 

· 81~ tarafta c1a yalda yumurta Tue patatıeelertn cev1s Udlrlarmı 
ı911111.1wl~- Yumurta, patat. ve IOlll- ı.a,ı.,ıp tencenntn lçerl8tne u te

Wr bblla koyup ıofraya ıetl· NYal ile koyup kapall kapalı ola -
'lllla !J6,J1ece hem ,.melinizi a· l"lk bıai1ınmız. Bu patateller pek 
~IDDll& huariayıp linml•J& a-ç b1 
~BiL ._ .. mupddl .. hafit bir 1mds ~ lllııl 181Mllnbl de 

J8'lt ol111'1UDU. ...... 

Dtw tepeU ,_,.., ıc..rk - _., 
lii ~ Ailn .. ...... w 
ma woaıec taba Wi# Mr,..... 

O, tarihe, yani masala meraklıy
dı; ben, - Allah sizi lnandının! -
rlyaslyeye heves ediyordum. Mek
tepten ç1kınca, o, içtimaiyat Alimi 
oldu, ve uzun tetkik seyahatlerine 
çıktı. Ben de, masalcı oldum. 

O, yıllardanberf, uzak doğuda, 
evı.nme kanunlannı tetkik ede
rek dolapyordu. Bundan tam üç 
1ene önce, ona, bir mektup yaz
mıı: 

"Kırk yaşını geldim, evlenmek 
t.tlyorum. Bana, öğüt ver!" de
miftim. O, htıim mektubumu alır 
almaz cevap verml.J; fakat, uzun 
yo11"1dan gönderilen mektuplar, şu 
rada burada birikmlf, nihayet - te
ndilfiin iti yok! - İstanbul posta
hanem mevrude dairesinde topla
mvermlf. 

Onun öğütlerinden istifade et
mek, bugün, benim lçln kabil de
Jll. Gelgelellm, evlenmek niyetin 
de olan birçok beklrları, bu ötüt-
1-.n mahrum etmek istemedim; 
aynen qalı sütunlara geçlrlyo-
rum: 

[BiRiNCi MEKTUP] 

B lna, evlenecetini yazıyo:r
aun. Nasıl bir kadınla? Bil

miyorum ki, aa
u kestirme bir 

cevap vereyim . 

Alaeağın -
dua; ltı.ı mı, 
llul nm1 ~ 

""· ,,,,,,,, ını! 
Gizel .U, P,iln llll1 Zat/Ü& 
Dil, ziilirl mi? 
Sonnı, .,., ne nlgetk, ne 

nwıbaUtı evknifloı'a1111 1 Para 
lcln Dll1 Ralılıtın lfln ml1 
Y°'*' •wnlı •1 

Sane IJCl1"8ed lttıllın Wl/fl 
,,., ., - nl.gdle, - llllJbal
"' ~1 Ve .,.., ne ni· 
,,.,_, • ....,_ Nrıll0r1 

Ben, biltün thtlmıJJert dÜ§Üne
rek, iyi ile fenayı ayni kefede tar 
4lp inceden inceye heılap ederek, 
Mm. bu mBtulMlmu yazıyorum. 
Şq9t l'l9lci bir istek delil de, pr 
fllkta wı.neeeben, 1U öliitlerim 
JnalalJnda Jdlpt oi1ma: 

YAZAN: 
Mahmut 

Yesari 

E vlenme, bir plyua.kodur, der 
ler. Çok bayatlamıt bt. lliz-

d .. ,!, ur amma, ço-. 

doina bir -
dür. Bir gifeden, 

bir çok biletler 
arasından blrlni 

seçer alının. Ki-

mi insan, numa
ra ~r. kimi körlemeden alır. İ
kisi de ayni son• vanr. 

Seçerek, yahut körlemeden aldı

Alaealm kadın; genç mi, yqh 
mı? Bu, aenJn yqına göre 

6lçiilecek bir me 
1eledir. Yalnız, 

§UDU bil kl genç 
Uk ve Jqhlık, 

karütere ıöre 

dellfen bir kıy
met, bir kuvvet

tir. Yqlılardan daha alır batlı 
gençler, gençlerden daha havalı 

yqlılar vudır. Yapna göre hare
ket etmeyi bilen kadın, ne kocası
nı ıülünç eder, ne de kendiainL 

Gençliilnl bir koz gibi kıran 

gençle; yqlılıjuıdan utanan yqh 
kadımn zek&larmı, ayni miligram
larla tartabilirsin. 

Genç mi, yaflı mı?. Bunu s~ 
melde, aeniıı karakterin de rol oy 
nıyacakbr. 

Seni RVeD ve 1enin de le'Ydijin 
kadının Y .. volttur. 

A lacalın kadın, güzel mi, çir
kin mi? Evlilik hayabnda 

ğım f&rzedelim. NUJIW'ID "9199" • 
dur. Büyük ikramiye "9998n e çı
kıverir. Bir numara farkla! diye 
t.Hhslzlljine yanarsın. Halbuki p1 
yankoda "9999" la "9998" arasın
daki fark, rakam farkı delildir, 
talih farkıdır; "9999" la 119998" a
rasındaki ı.rk, "9999" un 11451" ve 
yahut "4287" arasındaki uzakhtm 
aynıdır. ÇW*ü talih, sıra gözet
mez. 

güzellik, çereze 

benzer. İttah a
çar, açlılı bastt
'"lr ama, kann 
loyurmaz, can 

beslemez. Bun· 
dan başka, gü. 

Beğenerek, seçerek ahrsın, ve 

ıünün birinde, tek numara farkla 
yamldıjını anlayıv~rirsin. 

Mesut olmak istenen, büyük ik
ramiyeyi düşünme, amortiye rail 

ol. Çünkü, evlenmelerde, dalma, ha 

yaUmize kurban gideriz. Gözümü
zün önündeki birçok hakikatleri, 

hayalimizle 1JW1z. ~ g(j 

nün birinde, lıakikat, kafamıza bir 
'*1*' ......... Wlmi. 
Mesut insanlar, fazla değil, hiç ha 

yale kapılmıyanlardır. Kadınlar da, 

erkekler de, _biribirlerini, oldukları 
gibi görmeye, kabul etmeye, her 
nedense, bir türlü yanışrnazlar. 

Sevgilerimizde de, aevdilderimizde 

de bu, böyledir. Çok güzel sanup 

ta, sonra çirkin bulmaya ba§la

ma. Az. güzelden, ,U.lceden tut
tur, güzelde karar kıl. Çlrlrlnmi§ 

sanıyordum amma, güzelce imif ! 
kanaati, iyi geçinme aırrmın altın 

anahtandır. 

• 
Alacağın kadın; kız mı, dul 

mu? Öyle kızlar vardır ki 

dula benzerler. 
Onlar talihin du 
landır. Ba, ne

ye benzer bl

llr misin? Satı

lamayıp ta tek

rar fınu verilen 
simitlere. İlk fınndan çıktıldan za
man yenilince, fınn arkaclatlan al 
bl tad verecek olan bu k11metsiz
ler, tekrar fınnda tav edWp te ÇI• 

kınca yine sıcaktırlar amma, ih
mal, onlan ucuzlatır. 

Mahalle bakkallarının camekin
lannda gilnefe bırakıhvermiı rakı 
tifelert vardır. Şifenin üzerindeki 
etiket libl lçindeki mayi de llara
nr, anuon bozulur, ilplrto acıla
mr. Tapua açdmachtı halde, dur
dukları yerde ekprler. 

Öyle dulblr da vardır ld fonca 
,nuer gibidir; tazelilderf uzun sü

rer. Ortanca1ara hiç dikkat etmedin 
mi?. Gölgede büyür, serpilirler, 

zellik, bakan göze göre değişir. Ba
kıflann da, niyete, ırıevlı:e, anlayı
p, hatti tahsile, terbiyeye göre de 
iifeceğinl de aklından çıkarma! 

Güzelliji ile ijünen kadın; çirkin
litınl bib»lyen, bilmek istemi~• 
kadın kadar soğuktur. 

Bir tabii güzellik, bir de yapma 
güzellik, vardır. Bu ııırda lkbl de 
sökmez. hieinin OrtJlSUll bulabi
ı-.. ~ i(lzeldlt. 

Karının güzel olmuı, hem iyi, 

hem fenadır. İyidir; çünkü, ona 
bakt*ça gözün, gönlün açılır. Fe
nadır; çünkü düşman kazanırsın. 
Şunu da iyice belle ki, bir kadı
mn çirkinliği, namus için bir ga-

ranti değildir; güzelliğin de aıifte 

Uie sebep olmadıtı gibi. Alımlı, ıt 

rln çirkin; donyağı lfbi tojuk ıft

zelden üstündür. ZekA güzellilhtf 
de unutma. Aklında olsun, ahmak 
riııele daha güç tahammül edilir. 

• Z engin mi, züğürt mii? Zen
e•nllk te, züjÖrtlük te bir 

kadın için ne bir 
meslyet,ne de bb 

kusurdur. Çin
gene zengin, gö

zü tok fakiri 

mat edemez. 
Varlık barıştı-

nr, yokluk dövüştürür, derlerse de 
pek kulak uma! Deveci ile ahbap 
olan, kap111nı büyük açar. 

Eter gelirin, karJnın paraaı ile 
denk detuae. evlenme. Kanma pa 
rasını yemeeen de, yine filpbeli 
gözle bakılmaktan kurtulamazsın. 
Gözü aç fakiri de doyuramazsın. 
Alacatın kadında arayacatm zen
ginlik, ıöıtül 2nlfnlilf olsun. İki 
ııiz de, ömriİDÜZÜD llOnuna kadar 
llkuitı çekmeden yqaraınız! 

• "Sen, ne niyetle, ne maksatla f!V 

lenlyonun? Para için mi? Raha
tın ~ ini? Yoksa eeverô mi?" 

Geleeek mektubumda, banlar 
hakkUMlaki düaüncelerimi ftD~• 
tun. 

günep bırakıhral, 1alar ve kurur.. _______ __;., ____ _ 

lar. 
DuDarm, bAtıralan vardır; diye 

bilirsin. Genç Jazlann da batını. 
n oJmMıllm iddia edebilir ıniaiıa? 

Qer, ince d~ olursan, ha 
yalle.r. bile, birer hAtıradır. Umdu
tunu lnılamıyan ıenç kızın yanıp 
ile geçmlf aflnleri anan dulun ya
nıp, •)'İÜ ,,,, delil mkllr?. 

Yeter ki blrlbirlnlzi anlayınız, 

8l9tnla ı Alt J'ADl bofblr. 

@QZÖ°YUKTE: 

l•i•lllCI• T.arlW Tetkikler 
Bozöyüt, <TAN• - Ankara tarih 

dil, cotraf.ya. faUltesl antrop01ojt 
enstitüsü direktörü Türk tarıh kuru
mu üyesi FOfesör Bay Aziz ıcu.u, 

maiyetinde bir kaç uiltanile b·rlık
te İn6nü nahiye merkezine plmif in
lerde ve efvarmda kablettarlh zam1n 
lara alt arafbnnalar "tapmaktadır. 
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. 
Bir Arazı Köylerin 

Temizliğine Parçasında 
Heyelan Var 
Bursa, (TAN)- En eski bir gezinti 

yeri olan Teymen yeri, az ve hafif ol
makla beraber, uzun zamandanberi 
heyelan tehlikesine maruzdur. Bu
nun önüne geçmek için geçen sene 
birkaç mühendisin yaptığı tetkikler 
neticesinde, kayan yerin başlangıç 

noktası bulunmuş, istinat duvan ya
pılmış ve bu duvara açılan menfez
lerle tehlikenin yüzde elli nisbetinde 
önü alınmıştır. 

X Dikkat Edilecek 
f '\ 1 Gemlik (TAN) - Ali Rıza Aydın is 
~"' ot, :: \ ...r' minde bir genç, Gemlik sağlık koru-

~ '-"1. l , . ~:r~~ culuğuna tayi~ ?lunmuşt~r. .~ağlık 
~ . ~ .. t:- . ~ -.~ ;.ı-~ korucularının ikıye ve mumkun o • 

Büyük aralık sokağında bulunan 
birkaç ev, heyelan dolayısi1e yerle
rinden kaymışlar ve tehlikeli bir hal 
almışlarsa da belediye hemen faali
yete geçmiş, bir çok para sarf etmis 
ve nihayet hallan emniyetini temi~ 
eylemiştir. 

O havalinin tehlikeden bir an ev
vel kurtarılması için belediye ve na
fıanın mühendisleri bir arada ince 
tetkikatta bulunmuşlar, neticede. he
yelan mıntakası altında kanalizasyo
nun yapılabilmesi için iki mahallenin 
lkamilen isimlaki lazım gelmektedir. 
40 bin metre murabbaı yer kaplayan 
bu sahanın istimlakine yetecek para 
!ise belediyede yoktur. Maamafih bu
na bir çare düşünülüyor. 

* Bursa, (TAN) - Demirtaş kah
vecisi, kahvehanesinde esrar bulun
duğu için, adliyeye verilmiştir. 

ERZURUMDA: 

Bir Nahiye 
Müdürü 
Mahkum Oldu 
Erzurum (TAN) - İcra katibi Ra

sim Baykala vazüesi esnasında ha
karet etmek suçiyle mahkemeye ve
rilmiş olan Hımsın Gökoğ1an nahlye-

lli müdürü Rüştü 1\ltuğ bir ay ha· 
pis, otuz lira ağır para cezaslle 20 li
ra manevi tazminat ödemeye mah
kum olmuş, eski mahkumiyeti olma 
<lığından hapis ve para cezalan tecil 
edilmiştir. 

*Erzurum ITANl - Ticaret oda
sı.' bur~~da hayatın çok daha ucuzlaya 
bılecegı kanaa·tindedir. Hayatı ucuz
latmak için şiddetli bir mücadeleye 
başlanılmak üzeredir. 

*Posof (TAN) - Şova!'!kal köyün 
de, Seyfettinin 13 yaşındaki oğlu İs
kender, koyun sürüsünü giiderken 
düşen yıldırımla ölmüstiir. 

MANISADA: 

Bir ölü var 
8 Kişi Ağır 
Yaralandı 
Manisa, fTAN) - İki otomobil ka

zası oldu. Biri şudur: İtfaiye bir yan
gını söndürmeye giderken, Muradiye 
mahallesinden aşağıya indiği sırada ö 
nüne bir araba çıkmıştır. İtfaiyenin 
şoförü, bir kazaya meydan vermemek 
için ani manevra yapmış, fakat itfai
ye otomobili devrilm§itir. 

İtfaiye neferlerinden biri ölmü~, 
dördü ağır surette yaral:ınmıştır. Ö
len itfaiyeci Gedizli Yaşardır. 

Diğer kaza, İzmir şosesi iizerlnde ol 
muşur. Aksi istikametlerden gelen i
ki otomohil çarpışmıştır. Dört kişi, 

ümit kesilecek bir halde yaralanmış
lardır. * Monisa (TAN) - İzmir ressam
ları tarafından Halkevinde ilk defa o
larak resim sergisi açılmıştır. 

-<>---

TA \'ŞANLIDA : 

Ucretin Ucuzlatılması 
ltseniyor 

Haticeyi öldiiren katillerden Ahmet, Mustafa ve Ziya .• 

ihtiyar Bir Kadını 
" Boğarak öldürmüşler 
Derenin Kenarına Götürmüşler, 

Beşibirliklerini, Paralarını Almışlar 
Bafra, (TAN) - Bir ay kadar ev

vel işlenen bir cinayetin failleri tu· 
tulmuştur. Beş kişi, 70 yaşında Ha
tice isminde bir ihtiyar kadını boğa
rak öldürmüşlerdir. 

Tafsilat, şudur: 
Gerezenin Çay mahallesinde otu

ran Mehmet kıZl ve ölü İsmail ka
rısı 70 yaşlarında Hatice, bohçacılık 
yaparak Gerezeden çıkmış, Gümeno
sa, oradan da Geyikkoşana gelmiştir. 

Bu kadında para olduğunu tah
min eden Gerezeden Ahmet, Ziya ve 
Mustafa, Haticenin peşini takip et
mişler, sonradan kendilerine Gere
zeli Kör Hasan ve Alaçam1ı Musta
fa da iltihak etmiştir. 

Bunlar Haticeye, Gerezeye bera
ber dönmelerini teklif etmişler, ka-

YALOVADA: 

100 Senelik Bir 
Dava Nihayet 
Neticelendi 
Yalova, (TAN) - Çınarcık nahiye

sinin Teşvikiye ve aşağı Kocadere 
köylüleri arasında yüz seneden beri 
devam eden bir ihtilaf hAlledilmiş
tir. İki köy arasındaki 600 dönümlük 
sazlık arazi yüzünden çıkan dava, 
mahkemede iki tarafın sulh olması i
le bitmiştir. Bu bataklık kurutulup 
kabili istifade bir hale geirilecektir. 

Ortamektep Lazım 
Yalova (TAN) - Burada ortamek

tep ihtiyacı pek şiddetle hissedilmek 
tedir. 

İstanbul Vilayetine bağlı bir kaza 
olan Yalovnda ve köylerinde 8 tane 
bes sınıflı. 23 tane de üc sınıflı ilk
mektep vardır ki bu teşkilat ba
n vilayetlerimizdekine yakındır . Bu 
sene heş sınıflı me-kteplerin mezunla
rı 20 si kız ve 79 u erkek olmak üze-
re 99 u bulmuştur. Binaenaleyh bu
rada bir ortaokul açılması ve hatta 
bu okulun yatılı ôlmr!sı b•r zaruret 
halini almıştır . Bu takdirde, Karamür 
sel ve Orhangazi kazalarındaki talebe 
de Yalovadaki mektepten istifade ede 
cektir. 

Yalovalılnr, bir ortaml'ktcp kurul
ması icin Maarif Vekaletin.~ miiraca
ata karar vermişlerdir. 

lZMlRDE: 

Bir Kadını Y araladtlar 
İzmir. (TAN) - Bir dava meselesi, 

kanla neticelenmistir. Bıcakcı Ha
san adında biri, kendisini d~va et
miş olan Hilmi kızı Emineyf' sokakta 
rastgelmis, dava•nndan vazgeçmesini 
istemiş, red cevabı alınca kadını sol 
baldırından ağır surette vurup kaç
mıştır. 

Mahsul Vaziyeti Çok iyi 

dın da razı olmuştur. Hep beraber, 
deniz kenarına gitmişler ve guya ken 
dilerini götürecek vasıtayı beklemiye 
başlamışlardır. Gece bastırınca ka
dını bağlamışlar, 150 lira kağıt pa
rasmı , iki birlik ve beşi birlik altını
nı almışlardır. Sonra da deniz kena
rını takip ederek Toplu ve Hebelli 
köyleri civarına gelmişler ve bura
da, taşıdıkları kadını boğup suya at
mışlardır. 

Kadının cesedi 16 gün sonra bulun
muşsa d:ı katmer hemen yakalana
mamıştır. Katillerden Kör Hasanın 
işsiz olmasına rağmen çok para har
cadığı görülmüş, sıkıştırılınca yukar
daki tafsilatı vererek her şeyi an
latmıştır. Katillerin beşi de tutulmuş 
tur. 

BURDURDA: 

Ortaokul 
için Bina 
Yaptırılacak 

=----='*"~--Burdur, (TAN) - Geçen sene te-
meli atıldığı haJde tahsisatın ıı.zlığı 

yüzünden yanda kalan ortaokd bina 
sının tamamlanması bir zarurtı~ hali
ni almıstır. Okulun bugünkü binası 
gayrikiıfi olduğu için çifte ted
risat usulü ile vaziyet idare 
edilmektedir Bu seneki ilkokul 
mezunlarını alabilmek iç!n n.ektepte 
şubeler açılmak lazımdır. Halbuki bi
na buna müsait değildir. Bu sebep
lerle Maarif Vekaletine müracaat e
clilmi~ ; on bin lira gönderileceği vaa
di alınmı~tlr. Bu para ile binanın mut 
l:ıka tamamlanmasına c:alışılacaktır. 

Kafi iplik 
Vermiyorlar mı ? 

Burdur (TAN) - Dokumacılarımı

zın vaziyetlerini korumak, fakirleri
ne yardım etmek, alaca iiy:ıtlarmı 

tanzim ve iplik temin etmek gayele
rile teşekki.il eden kooperatifin iyi ve 
rimlerle çalıştığı göriilmüstür. 

Ball tüccarların, kooperatifi müş
kiil vaziyete sokmak için iplik fabri
kalarından istediği zaman ve istedi
ği kadar mal almasının önüne geçme
ğe çalıştıkları iddia edilmektedir. Bu
nu bildirmek ve böyle bir vaziyetin ö 
nüne geçmek tnaksadile, kooperatif 
namına Ankaraya bir murahhas gön
derilıni~tir. 

Bekçiler Teşkilata 
Bağlanıyor 

Burdur, iTAN ı - Hckçilerin teşki
lflla baglan:ırak gerek maaş ve gerek 
iş noktalarından tek elden idareleri 
için bir nizamname hazırlanmıştır. 
Her aile maddi vaziyetine göre bekçi 
ücreti verecektir. Tahsilat da tek el~ 
den yapılacak ve bekçilerin maa~ları 
verildikten sonra artakalanı banka
ya yatırılacaktır. Bu para ile, hasta
lanan, sakatlanan bekçilere ve va
zife ba.~tnda ölenlerinin ailelerine 
bakılacaktır. 

Tavşanlı, (TAN) - Buradan 50 ki
lometre uzak olan vilayet merkezi
rnu: Kıitahyaya otomobiller 50 kuruşa 

İzmir, (TAN) - Bu sene mahsul va 
zi:'r•ctinin çok iyi olacağı anlaşılm:ık
tadır. Ege mıntakasında üzüm istih
salatının 80 bin, incirin 25 bin ton, 
pamuk istihsalatının da 80 bin bal
yeyi bulacağı tahmin edilmektedir. 

Uc; Talebenin 
Mahkumiyeti istendi 

*Burdur, ITAN) - Mevcut fidan 
lık ihtiyaca kafi gelmemektedir. ~
kiden mezarlık olan boş yerin de fi
danlık ittihazı kararlaştırıhrıış ve işe 
başlanılmıştır. 

kadar yolcu taşıyorlar . Tren ücreti i
se 108 kuruştur. Nafia Vekaletinden. 
bu ücretin ucuzlatılması halkça te
menni ediliyor. 

İzmir, (TAN) - Kültür lisesi mü
di.irünü tabanca ve bıçakla tehdit e
den üç talebenin muhakemeleri bit-

mek üzeredir. Müddeiumumi bunla -

rın, ceza kanununun 188 inci madde
sinin 3 üncü bendine göre tecziyeleri
ni istemiştir. Bu, 2 yıldan 5 yıla ka-
dar hapis cezasını amirdir. 

lursa üçe çıkarılması düşünülmekte
dir. Bunlar, köyleri gezerek temizlik 
ve sağlıklarile alakadar olacaklar, ya 
ralıların ilk tedavisini yapacaklar, içi 
lecek suların açıkta akmamasını te
mine çalışacaklar, köy evlerinin iç ve 
dışlarının badanalı olmasına bakacak 
lardır. 

*Gemlik (TAN) .....,. Halkevi ban
do takımı tamamlanmış, Hikmet Öğ
retirin muallimliği altında çalışmaya 
başlamıştır. Belediye ve Halkevleri 
tarafından idare edilen bandoya 25 
genç yazılmıştır. Bando 15 kişiden 
mürekkeptir. 

Bir Ormanda 
5 Hektarlık 
Saha Yandı 

Ckmlik, (TAN) -- Küçükkumla 
ile Haydariye köyleri arasında bulu 
nan ve devlete ait olan ormanın Şük
rü isminde birine verilen maktaı da
hilinden yangın çıkmıştır. Yangın sa 
at 11,5 da başlamış, 24 e kadar sür
müştür. 

Kuçukkumla, Haydariye, Şahinyur 
du köylüleri yangın yerine sevkedil
miş, bunların ve jandarma ile orman 
müfrezelerinin gayretile büyümeme
si temin olunmuştur. Beş hektar ka
dar bir saha yanmıştır. Yaktığı kö
mürden sıçrayan kıvılcımlarla yangı
na sebep olmaktan maznun Yalovalı 
Osman oğlu Mustafa tutulmuştur. Kö 
mür almaya gelmiş olan Küçükkum
lalı Hüseyin oğlu Tevfik kayığın sa-
hasından zorlukla çıkabilmiş, elleri, 
ayaklan ve yüzü ağır suretten yan
aıgınaan ısursa hastahane:,;lnc !,'iiııuı::-
rilmiştir. 

Ağaçlara Dadanan 
Böcekler 

Gemlik, (TAN) - Dut, ceviz ve şef 

tali ağaçlarına arız olan haşere öldü
rülmektedir. Ziraat dairesi, merkez 
de 120 bin, Umurbeyde 100 bin. En
gürücük köyündel 1 bin,Katırlıda4500 
Adliye köyünde 32 bin ağacı bu su
retle kurtarmıştır. 
Diğer mıntakalarda, dut yaprağı ke 

siminden soma, tüün suyu kullan -
mak sureile mücadelevE" nevam olu-
nacaktır. t;. 

Gaz Kursu Bitti 
Gemlik, (TAN) - Zehirli gazlar

dan korunma usullerini öğrenmek ü
zere bir kurs açılmıştır. Jandarma 
kumandanı Salim Özmen ile Maarif 
memuru Sıtkının idare ettikleri bu 
kurs Haziran sonunda bitece.(, mu
vaffak olanlara vesika verilecektir. 
SlLIFKEDE: 

Bacanın Ustünde 
Bir Hırsız 
Tutuldu 
Silifke, (TAN) - Burada gayet ga

rip bir hınıızlığa teşebbüs vakası ol
muştur: 

Bucaklı mahallesinde oturan Ha
lil ve karısı Cennet, geceleyin evin 
bacasının içinden "Can kurtaran yok 
mu?,, diye bir feryat işi tmişlerdir. 

Hemen bacaya koşmuşlar, bacanın ni 
hayetinde bulunan demir ıskaranın 
üzerinde sıkışmış bir adam bulundu
ğunu gönnü~lerdir. Derhal mahalle 
mümessiline haber verilmiş, bacanın 
üstünden ipler sarkıtılmak suretile i
çindeki adam çıkarılmıştır. 

Bu adamln, Karamanlı ve burada 
Sait Levendin arabasını sürerken bir 
kaç gün evvel ayrılmış olan 1333 do
ğümlu Mustata olduğu görülmüştlir. 
Kendisi, bacaya meçhul bil' adam ta
rafından atıldığını söylemişse de, ce
keti ve ayakkabılan evin arkasında 
saldadlj'ı yerde ve kasketi de bacanın 
yanında bulunmuıtur. 

Mustafanın hırsızlık için geldiği 
anlatılmıştır. Cürmü meşhut mahke
mesi, Mustafayı bir ay on gün hapse 
mahkum etmiştir. 
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Amerikalı Gazeteci Sıfatıyle Spor
cular Türkiyeyi Bana Nasıl Tanıttılar 

" ..... 1 _,. (Bqı 5 incide) 

Hepsi bir ağızdan başladılar: 
Hamsi koydum tavaya 
Sıçradı gitti havaya. 
- Ula nböyle şarkılar da söylenir 

mi kızın yanında. 
- Aptal, sen de, onun anladığı 

var mı ki. • 
- Bereket versin!. 
- Yahu şarkıyı Necdete söylet-

meli. 
Necdeti buldular. Getirdiler. 
- Kuzum kaptan, otur şuraya 

da şuna bir gazel oku. 
Kıza namusumuzla bir türkçe 

şarkı söylemedik. 

Necdet, bir iki gazel çekince kom 
partımanda tıs kalmadı. Hakika
ten de güzel okuyordu. 

- Aman Türk şarkısı ne güzel. 
Hem o nasıl öyle a .... diye çekiyor? 

- Ulan Necdet bu gazeli beğendi. 
Gel şuna "Leyla0 yı söyle. 

- Haydi, söyliyeyim amma ço
cuklar, bu birşey anlamaz ki. 

- Ne çıkar be Cici. Bak nasıl 
hayran hayran dinliyor. 

Necdet Leylayı söylemeye baş
ladı. Benim hayretle Necdete baktı 
ğımı gören çocuklar onu teşvik edi 
yorlardı. 

- Ulan çek. Bak hele, gavurun 
kızı gazeli nasıl beğendi. Çek ulan 
çek. Yaşa be kaptan. 

- Çocuklar bu kız yalnız mı se-
yahat ediyor?. 

- Matmazel, sen yalnız mısın? 
- Evet, gayet tabii. 
- Yahu şu Amerikalılar ne aca 

ip şeyler, bizde olsa bir genç kızı 
tek başına dünyanın bir ucundan 
öteki ucuna yollarlar mı? 

- Matmazel bizde kızlar yalnız 
başlarına seyahat etmezler. 
- Ah neden? Bu çok enteresan bir 
şey. Bizim Amerika da kız da erkek 
gibi her istediği yere yalnız gider. 
Niye? Türk kızlan yalnız başları-
na işlerini beceremezler mi?. 

- Ulan, şimdi ayıkla pirincin ta 
şını. Ne söylersiniz buna böyle şey 
lcr. 

Oradan Ekrem atıldı: 
- Amma yaptınız ha.. Kızlar 

pekala bi .. cl.,,.. dı:: 1 ahın: 5~c1. 

- Yok canım. BellCl binde bir. 
Salim birdenbire hatırladı: 
- Canım şuna söyleyin, bizim 

kızlar da beceriklidir. Amerikada 
gazetecilik okuyan bir kızımız var. 

- Kim bu yahu?. 
- Canım şu Sabiha Zekeriyanın 

kızı. 

- O ... doğru.. Matmazel orada 
gazetecilik ok1:1yan bir Türk kızını 

tanıyor musunuz. Babasının da a
dı Zekeriya. 

- Bilriüyorum. Ben yalnız bir 
Türk kadın muharrirle tanıştım. 
Madam Edip. Hem de çok akıllı ka
dın. 

- Ulan bu Halide Edibi de tanı 
yor. 

- Tanır ya o senin gibi kara ca
hil değil ya. 

Muhavere uzadıkça uzayor. Ve 
tehlikeli bahislere giriyordu. 

- Çocuklar, dedim, saat olduk-
ça geç. Yarın da erken kalkmak 
var. Good bey! 

E rtesi sabah tren fstanbula gi 
rerken, çocuklarla vedalaş 

maya gittim. Yeşilköyden geçiyor 
duk. 

- Buraları artık İstanbul değil 
mi? dedim. 

- Ulan buna buralannın İstan
bul olduğunu söyleme. Bu harap 
evleri görüp her yanı böyle sana
cak. 

- Yok matmazel, buraları ufak 
köyler. Daha İstanbula vakit var. 

Uzaktan Sultanahmet göründü. 
- Bak, Matmazel burası ca

mi. Burada müslfunanlar dua e
derler. 

- Manginifique. Çok enteresan. 
Bir Amerikalı şivesile fransızca 

konuşuyordum. Çocuklar uzaktan 
görünen Kadıköy sahilini göster
diler. 

- Bak Matmazel, karşısı Ana 
dolu. Sen oraya gideceksin. 

- Aman ne şirin şeyler ... Ne 
güzel.. Ne güzel... 

Büyücek bir evin yukarısına a
sılan bir maşaallah levhasını gös-
terdim. 

- Bu ne?. 
- Ulan gel de simdi buna an-

lat... Hepsi Maşaallahı anlatmak 
için biribirlerine girdiler. Bana 
Türkiye aleyhine bir fikir verme 
mek için, adeta biribirlerile mü
sabakaya girmişlerdi. 

G alatasaraylılan yakından 
tanıdım. Memleketlerini 

çok ,:,cvuiAlc:xini, bh c"ııı::l.Jly~ kı:tr 

şı, onu güzel göstermek için içten 
çırpındıklarını gördüm. 
Eğer bir Türk sıfatile aralarına 

girseydim, onları bu kadar sami
mt, bu kadar açık görüp anlıya-
miyacaktım. Ben gazeteciliğimi 
yaptım. Onların fikirlerini, düşün 

celerini öğrendim, Amerikalı kı

zın artık kim olduğunu öğrenme
lerinde mahzur yoktur. 

(Hikayeden Mabaat) 

YİRMİ İKİ YIL SONRA ••• 
(Btı§ı 6 tıeıda.) 

vardı. Bir gece, cebinden o anahtarı 
aşırdım. Sen, bana belli etmekten 
de korkarak günlerce o anahtarı a
radın, durdun. Vaka gecesi, sen 
metresinin yanından çıktın. Ben, 
bir evin içerlek kapısına gizlenmiş, 
gözetliyordum. Sen, köşeyi döner 
dönmez, anahtarla kapıyı açtım, i
çeri girdim. Hiç ses ç1kartmadan 
yukarı kata çıktım... Kadın yat-
mak üzere idi. Beni görünce şa
şırdı, bağırıp çağırmasına meydan 
vermedim, senin rüvelverini de ya 
nıma almıştım, tetiği çektim, ka
dın, yere, cansız düşüverdi. Taban 
cayı yere atarak odadan çıktım ; 
merdivenleri inmemle s~ata fırla 
marn bir oldu. O sırada tayyare hü 

cumunu haber veren düdükler çal· 
maya başlamıştı. İşıklar da sönü • 
yordu. Ben, ne karanlığa, ne de boın 
ba tehlikesine aldırış etmiyor, eve 
koşuyordum. Eğer sen, tekrar o e
ve dönınemif olsaydın, yine yaka 
nı kurtaramıyacaktın. Çünkü ta -
banca, senin tabancandı. O kadın
la da arandaki münasebet, ergeç 
meydana çıkacaktı. 
Kadın susmuştu. Erkek, hiç bir 

şey söylemedi, kalktı, yorgun adım 
larla kapıya doğru yürüdü, odadan 
çıktı. 

Karısı, ondan hmcını, hem pek 
zalimce almıştı. Fakat o, karısın -
dan, bu yirmi iki yıllık cezanın hın 
cını alacak, arayacak halde değil
di. 
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lfo. 16 " Yazan : ZlY A ŞAKIR 

Osmanlı Tarihi Müşkül 
Bir Devreye Girmişti 

Zeki ve anlayışlı İngiliz sefiri, 
kikaten vaziyeti çok iyi tasvir 

lınişti. Nitekim, aradan bir haf
• geçer geçmez, Sultan Aziz hal'
:ıfilmiş .. Osmanlı tarihi, altı asır
:( hayatında ender görülmüş olan 
•İişkül bir devreye girmişti. 

* Burada, biz susuyoruz sözü, bir 
deye terkediyoruz: 

B uraya kadar yazdığımız kı
sım, bir başlangıçtan iba

tti. Biz bu başlangıçla, Murat e
' dinin şehzadelik ve veliahtlik 
<ayatı hakkında karilerimize bir 
ltir vermek istedik.. ve bunda da 
~diye kadar matbuat sütunlan
;a pek müphem bir surette akse
n ve pek az kimseler tarafın

n bilinen meselelere temas et
ekle iktifa eyledik. 
Buradan itibaren mevzuumuzun 

'!ası olan Çırağan sarayı bahsine 
iyoruz. Ve bu bahse girerken, 

Uhterem karilerimize peşinen bir 
ap ve teminat vermek lüzumu
hissediyoruz. 

Bundan sonra yazacağımız ya
lara (bir gözdenin hatırası) şeklin 
~ devam edeceğiz ve sözü, tam 
'rmi sekiz sene Çırağan sarayın
~) bedbaht Sultan Murat ile geçir
iş olan saf ve bitaraf bir kadına 
·tkedece~iz. 
l l<'akat bu gözdeyi lisana getirme 
11!?1 evvel, muhterem karilerimize 
llceden şunu arzetmek iSteriz 
\ bu (göz.de) hny li bir n>man 
ahramanı değildir. Bugün yetmiş 
lşını tecavüz ettiği halde kafası
':ıı bütün cevherine ve bilhassa, 
lik gibi sağlam olan hfıfıza kuv
tine tamamile sahip olan bir şah 

)ettir. Sıhhat ve afiyetle yaşa-
ktadır. Çırağan sarayında geçen 
~cerayi bize anlatırken, sözleri
-lı tarihi mesuliyetini tamamile id 
~it etmiş ... Bugün o maceradan ar
\ kalan dört arkadaşını da beya
~tına şahit göstermiştir. 

aziz karilerirniz, yarın da tarih, hiç 
tereddüt etmeden hakikat olarak 
kabul etmelidir. 

Burada biz. susuyoruz. Söz, ya
kın tarihin bu karanlık köşesini 

aydınlatan gözdenindir. 

* 18 Mayıs Salı Gecesi 

H ayatımda, unutamıyacağım 

bir tarih .. Mayıs ayının 18 
inci salı gecesi. (1) Bir iki günden 
beri sarayda büyük bir sessizlik 
var. Efendimizin cariyelerinden 
(Aynıfer) ile Dilbcrengiz kalfalar, 
sık sık Valde Kadın Efendinin oda
sına girip çıkıyorlar ... Yaşlı kalfa
lar, köşelerde bucaklarda başbaşa 
vererek fiskos ediyorlar .. Fakat bi
zi, yani saraya henüz gelmiş olan 
küçük <acemi) leri görür görmez 
derhal sükut ederek kaşlarını çatı
yorlar. 

Ortada birşeyler döndüğünü his
sediyoruz. Fakat sormak, kimin 
haddine düşmüş... Çünkü; saraya 
geldiğimiz zaman, bizi terbiye et
mek için maiyetine verildiğimiz 

kalfanın ilk tcnbihi şu olmuştu: 
- Gördüğünü. görmemezlikten 

geleceksin. İşittiğini, hiç kimseye 
söylemiyeceksin. Senden gizlenen 
birşeyi. katiyen sorup ö.qrenmek he 
vesine düşmiyeceksin. Eğer bu ten 
bihlere riayet etmezsen ... 

Tehdit, müthişti. Alt katta, loş 
bir odada ortada duran bir yuvar

~lak masa gösteriyorlardı. Ve buma 
ayı gö.sterirkcn, kulaklanmıza e
ğilerek §U kelimeleri fısıldıyorlar
dı: 

- Söz dinlemiyen acemileri, bu 
masanın üstüne çıkanrlar. Masa, 
makinelidir. Derhal dönmeye baş-

lar. Döne döne denizin dibine ka
dar iner. Üstündeki kız da, kaybo
lur, gider. 

Bu tehdit, bize kafi gelmişti. Baş 
ka nasihatlere ihtiyac göstermeden, 
söz dinlemeyi öğretmişti. 

O gece; yatsı namazları kılınır kı 
hnmaz, - bizi odasında yatıran ve 
terbiyemize bakan - Renginaz kal
fa odadan içeri girdi. Endişeli bir ta 
vırla; 

- Ne fena hayatı Haydi kızlar! 
Bu akşam, erken yatalım. 

' Dedi. 

Bu kadar erken yatmak, adet de- • 

ğildi. Namazdan sonra (ekşilik) de
nilen meyve tepsisi çıkar, yemişler 

yenilirdi. Ondan sonra yataklara gi 
rilirdi. Kalfanın bu emri de bize 

garip geldi. Fakat. en küçük bir iti 
raz bile etmeden, bu emre itaat el
zemdi. Binaenaleyh kalfanın emri
ne itaat edilmiş; sessi7.ce yatakları
mız serilmiş; derhal içlerine girile
rek yorganları başlarımıza çekilmiş 
ti. 

Hiç unutmam .. Hakikaten o gece 
hava, çok fena idi. Boğazdan gelen 
şiddetli bir rüzgar uğulduyordu. 

Hafif, fakat sağnaklı bir rüzgar, 
camları kamçılıyordu. Bilmiyorum, 
havanın sinirlerime verdiği gergin
likten mi, yoksa manevi bir hissin 
meçhul tesirinden mi; her nedense 
uyumak için çok sıkıntı çekmiştim. 
Ancak birkaç saat sonra kendim
den geçebilm~tim. 

(Devamı var) 

(1) 1293 Hlcrl ı:enesi Cemat.!yillevvel 
ayının 7 inci - 1292 Rumi senesi Mayıs 
ayının 18 inci - 1876 Miltıt senesi Ma
yısının 30 uncu gecesi 

~u dört arkadaştan biri, şimdi 
~dıköyünde Kurbağalıderede ika
~t etmektedir. Sultan Murad·ın 
~m hayatında ikballik payesini 

BİR DAVA 
l'az etmiştir ... Diğer ikisi, Bursa
dır. Bunlardan biri, Murat Efen
llln hükümdarlığına tekaddüm e-

günlcrdc Tayyar Paşanın refi
'sı tarafından takdim edilmiş; ev
~ıa. efendiye, hazinedarlık etmiş: 
"ı-ağan sarayına nakilden sonra da 
?~e) )er arasına girmişti. Öteki 
• Sultan Muradın tahta çıktığı 

'tı. cülus hediyesi olarak saraya 
'llderilmiş; Çırağan sarayında 
\lıbus hükümdara kahvecilik ve 
~acılık ettikten sonra hazinedar 

seçilmiş, uzun zamanlar mun
~ınan nöbete girmiştir ... Dördün 
ll.rkadaş, ihtiyar bir haremağası

l'. kasvetli bir hayat içinde ge
~ llzun seneler, bu bedbaht habe
~tı hafızasını biraz hırpalamıştır. 

at kendisine bahsedilen vakala 
derhal hatırlıyarak bütün tefer
~tı canlandırmaktadır. 
Sorıra .. hatıralarını nakledeceği
~ gözdenin beyanatı, diğer birta-

Vesaikle de teeyyüt etmekte-
~. Süyük bir emekle toplanan bu 
İltalar, Çırağan sarayının bugü
~adar tnmamile meçhul kalan 
~tı hakkında verilecek mallıma
) Yit etmektedir. Binaenaleyh, 
~!tiden ziyade hakikat meraklısı 
~aziz karilerimden veyahut son 
> tarihi ile alakadar olan şah 
~lerden her kim arzu ederse. eli
~ eki notlar vesalr müeyyideler, 
• ~ bir memnuniyetle kendileri. 
~?sterile bilir. 
~ lılasa; Beşinci Sultan Muradın 
~~an sarayında geçirdiği hayat 

1
1lhassa onun ölümü hakkında 
~eceğimiz malö.matı bugün 

Ankarada yeni kurulan Turizm 
biirosunun, ilk iş olarak, iiç yıllık 
bir plan hazırlamakta olduğunu 
gazetelerde elbette görmü ·sünüz
dür. Seyahat etmek, yeni yeni yer
ler görmek insan için pek tabii bir 
arzudur. Eskiden herkes seyahat e· 
demezken, sey~·ahlnnn yazdıkları 
-haııları da uydurma- kitaplar 
pek makbule geçerdi. Şimdi dünya· 
nın bir.cok memleketlerinde ~eya
hat pek kolaylaştı ve pek ucuzladı. 
Bu zamanda herke~. seyahat kitabı 
okumak değil, her yeri gözüyle gör
mek istiyor. 

Bizim memleketimizde de seva
hat arzusunun yerine getirilme~ini 
kolaylaştırmayı, turizm i terini tan
zim etmeyi iizerinc olan hu yeni te
şekkiiliin kurulmasını hel'kes .sevine· 
1e ~elllmlıva<'aktır. Seyahatin kevifli 
bir şey ol~a"ından ha~ka. sağlık· ba 
kımından da iyiliklerini hu yazılar 
arasında sırası geldikçe okuyucula
nma anJatmıya ('&h~tığım için tu
rizm bürosunun kurulusu heni her
kesten ziyade sevindirriıcktedir. 

Yeni büronun gazetelere ve mec
mualara miitalealarını sormak için 
gönderdiği tamimler işi kökünden 
iyice ka\Tnmı~ olduğunu gösteri
yor. Zaten memleketimiz, bir taraf 
tan ba ka memleketlerde emsaline 
pek az te~adlif edilebilecek derece
de biiyiik güzlliği ile, bir taraftan 
da bizim topraklanmızın üzerinde 
gelmi~. geçmiş eski medeniyetlerin 
bıraktıktan \'e haşka hkbir memle
kette göriilemiyecek kadar çok an 
tikaları ile hali~ hir turizm memle
keti olduğundan. işini bu kadar iyi 
kavramıs olan büronun pek çabuk 
muvaffak olacağına şimdiden emin 
olabiliriz. 

Turixm bürosunun gazetelerden 
ve mecmualardan sorduğu mesele
lerden biri de, anketin dördüncü 
maddesini teşkil eden ve: "Memle
ketimb:de otel, han, pansiyon dava 

siyle hemahenk olarak ele alınması 
icap eden i~lerden biri olan apdest
hane davasıdır.,. 

Bizde sokaklarda umumi helala
nn eksikliğini ve bundan dolayı 
halkın -hem de buraya gezmiye 
ve görmi:ye gelen yabancı turistle
rin- çektikleri sıkıntılan ve rahat 
sızbkları burada hen de birkaç defn 
yazmıştım. Turizm biirosu bu dava 
yı, benim yazahile<'e~im dereceden 
şüphesiz pek çok daha geniş olarak 
ortaya koyuyor. 

Bu dava tamnmiyle fiziyolojik 
bir ihtiyaç neticesi olduğundan tu
rizm bürosunun bunu da hallet
mek istemesi pek isabetlidir. Mede 
ni bir memlekette helalardan bah
sctmk hiç ayıp snyılnmıyauğı gibi, 
helaların temizliği memlekette me 
deniyetin ilerlemiş olduğuna delil 
sayılır. Avru)ladn mcdenivete her 
memleketten Ön<'c başlnmıŞ ve bu· 
gün de o yolda pek ilt'rde bulundu
ğu şüphe!iiz olan ingilterede hela
ların gizli tutulmak değil, aksine o
larak, içerisi boş olduğu zaman
larda kapı!iı açık tutularak temizli
ği herkese gösterilmek lazım oldu
ğunu iddia ederler. 

Bizden Avnıpa şehirlerine ilk de 
fa gidenlerin gözlerine ilk olarak 
çarpan ~ey sokaklarda umumi hela 
ların bolluğu ve hepsinin daima te
miz tutulmasıdır. Ru işe ön ayak Ô· 
lan hcn·erde helcdinlerdir. Halk 
ta sokaklarda bu cihetten bolluğu 
ve temizliği gördiikçc ondan örnek 
alarak ve fa'.\·dasını da anhyarak, 
evlerde. otellerde. kuhvelerde, lo
kantalarda o yerleri bollaştırmıya 
ve temiz tutmıya <:alı'!ır. 

Onun i<:in bizde de bu "davayı,, 
ha1Jctmek icin alınma<ıı lazım olan 
tedbirleri. fikrimce. ilkin beledive
Iere ~okaklardn halka yetisecek ka
dar çok ve temiz helalar temin et
mek, ~onra da umumi verlerdekile
ri hatta hnııusi c\•lerdekilcrl kon
trol etmek vazifesini vermektir. 

Meyvalar Hastalıktan 
Nasıl Korunur 

Meyve ağacı ve meyve yetiş
tirmeye meraklı olanların 

büyük bir derdi vardır: Ağaçlara 
ve meyvalara hücum eden ve bü
tün itinalara rağmen mahsulü mah 
veden hastalık ve böceklerden kur 
tulmak ... Devletin geniş mücadele 
teşkilatına rağmen bu zararlı man 
tarlar ve parazit hayvanc!-1clardan 
kurtulmak daima güç bir iştir. Bu
nun iki sebebi vardır: Biri devlet 
teşkilatının en uzak yerlere kadar 
uzanamaması yüzünden mantar 
ve böceklerin buralarda her sene 
artmakta olması, diğeri bütün bu 
mücadelenin yapılmasını hükumet 
ten bekliyerek ferdi mücadeleye 
kıymet verilmemesidir. Devlet teş 
kilatı, kendisine haber verilen bir 
hastalıkla derhal mücadeleye baş
lar. Fakat. haber alamadığı mın
takalarda bu işi ypabilmesine tabi 
atile imknn yoktur. Şu halde bu i
şin mesuliyctini mücadele teşkila
tına yüklemek doğru değildir. Biz
de, bahçe işlerile. ağaççılık ve fi
dancılık ile uğraşanların bir çoğu 
kendi servetlerini kemiren bu pa
razitlere karşı ferdi mücadeleye e
hemmiyet vermiyorlar. Halbuki, 
bir bahcenin fidanlarına firız olan 
herhangi bir hastalığın, böcek ol· 
sun, mantar hastalığı olsun, yal
nız o bahçedeki zararlarının önü
ne geçmek ve hastalığı oradan sö
küp atmak kafi değildir. Eğer kom 
şunuzun ayni mıntakada ve daha 
yakınlardaki bahçelerincie bulunan 
ayni hastalıklar ve böcekler ortP
dan kaldırılmamış olursa, ertesi se 
ne bahçenizde yine ayni hastalığı 
görürsünüz. İşte bundan dolayıdır 
ki. herkes kendi bahçesini devam
lı bir şekilde ayn ayn olarak has
talık ve böceklerden korumak mec 
buriyetinde kalır. 

Ağaçlarınızı lldçlayınız: 

T emmuzdan itibaren meyve 
ağaçlarını daima araştın

nız .. Havanın sıcaklığı gece ve gür 
düz uçan kelebek ve böceklerin a
ğaçlarınız üzerine yumurtlamala
rını temin eder. Bu yumurtalar ça
buk çatlarlar. Yüzlerce yumurta
nın her birinden siyah iplik par
çası gibi kurtlar (tırtıllar) çıkar. 

Bu kurtlar yapraklarla beslenir. 
Körpe ve filiz ucu yapraklarını 

yerler. Yavaş yavaş büyüyerek 
renkleri değişir. On beş yirmi gün 
içinde mini mini kurtlar 1 - 3 san
timetre kadar büyürler. Bu tırtıl
lar hazan bütün ağacı sarar, yap
raklar mahvolur, ağaç çıplak klır. 
İlaçlama işi ilkbaharda, ağaçlar he 
nüz çiçeklerini dökecekleri bir !'il

rada yapılmış bile olsa yine derhal 

bu işe başlamak lazımgelir. Çün

kü, Temmuzdan Eylule kadar de

vam eden sıcakların tesirile, tırtıl 

lar büyür ve 3 - 5 santimetre boy
lanır. Bunların birer birer öldürül 
mesi o kadar kolay değildir. Ağacın 
üzerinden tırtıl toplamak veya a
ğaç sarsarak tırtılları toprağa dü
şürüp ezmek hiç te pratik değil
dir. Bunları toptan mahvetmek la
zımdır. Bunun için tırtılların bes
lendikleri yapraklan ilaçlayarak 
hepsini birden zehirleyip öldür
mekten başka çare yoktur. Umumi 
yetle tırtılları yaprakla beslenen 
böceklerin, kelebeklerin yakalan
ması da güçür. Yapraklarını yedi
ğimiz lahanaların üzerinde yaşı

yan, karnabahlara hücwn eden, is
panak, pazı, pancar, prasa, kuşkon 
maz yapraklnnı saran kurtalr için 
zehirleyici illiçlnr kullanılmaz. Fa 
kat meyveleri yıkanarak yenilen a-
ğaçlarla, kavun, karpuz, salatalık 
gibiler için yapraklar üzerine zehir 
leyici ilaçlar serpmek mümkün
dür. 

Devamlı üaçların faydası: 

Z ehirli ilaçlar kullanılacağı 
zaman Ziraat mücadele ve 

ya ziraat idarelerine müracaat e-

•••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

Llıtfi Arif 
Kenber 
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Dik kordon şeklindeki armutlar 

İlaçlanmış meyvalar 

derek Arsenikli ilaçlardan isteyi
niz. Bu daireler size kullanılacak 
nev'ini ve ağaçlarınızın adedine gö 
re de lüzumu kadarını verirler. Na 
sıl kullanılacağını da anlatırlar. 

Ancak Temmuz ayı için kullanaca
ğınız yani ağaçlarınızın yaprak, dal 
cık ve meyveleri üzerine pülveriza 
tör ile (püskürgeç aleti) püskürte
ccğiniz ilaç Arseniatın saf veya 
kurşunlu ve sodalı mürekkebatı ol 
malıdır. Temmuzun sonunda veya 
Ağustosun haftası içinde bu mü
rekkebatla yapılmış yüz litrelik i
laca 2,5 - 3 litre kadar zeytinya
ğı veya pamukyağı karıştırınız. A
ğustostan sonra Eyllıle doğru ya
pılacak ilaçlamada yağ kullanılma 
dan yalnız zehirli ilaç serpilir. Bu 
üç ilaçlama yapılırsa birinci ilaç
lamanın zehirinden her nasılsa kur 
tulmuş veya ilaçlamadan sonra 

komşu bahçelerden ve ağaçlardan 

gelmiş olan tırtıllar ikinci ilaçla
ma ile mahvedilmiş olur. Sonun
cu ilaçlamada ise en talihli kurt
ların bile zehirlenmesi kolaylaştı
nlmış olacaktır. Tırtıllar için yapı 
lacak bu müdafaa hareketi ağaçla 
rınızı kurtarmaya kafi gelir. Yal
nız kullanılan ilaçlar çok zehirli
dir. Onun için ellerinizi bol su ile 
yıkamayı. parmaklarınızı ağzınıza 

götürmemeyi, dökülen ilaçları yap-
raklan, ölmüs tırtıllan kömes hay 
vanlanna yedirmemeyi katiyen ha 
tırdan çıkarmamalısınız. Tırtılla
rın ağaçlara tırmanmasına mani ol
mak için ağaçların gövdelerine ya 
pıştırıcı ve tuzak işini gören ilaç
lar sürülebilir. 

Satılan hazır ilfirlar: 

o ış memleketlerde yapılarak 
piyasamızda satılan muhte

lif ilaçlar vardır. Bunlann bazıla
rı tecrübe edilmiş ve iyi neticeleri 
görülmüştür. Fakat bazıları da o 

kadar fayda vermemiştir. Piyasa i

laçlarının içinde tecrübe ettikleri
nizi ve iyi netice aldıklarınızı kul.. 

}anmakta devam ediniz. Hiç kul

lanmadığınız bir ilacı da evvela ta 

rifnamesini okuyarak tecrübe edi

niz. Her hastalık için ayni ilaç kul 

la.ıılmaz. Yeşil ve siyah basralar 
(Püseron), tırtıllar, kabuklu küçük 
böcekler, pamuklu bahralar, köş-

niy, trips gibiler için her ilaç ayni 
tesiri göstermez. Mantarlarda bile 

kükürt serpilecek yerde göztaşı 

kullanılmaz. Bunun için tarifname 

!eri okurken verilen izahatı iyice 

bellemelidir. Piyasada satılan ha

zır ilaçlardan tedarik edemi)'enler 

bulundukları mahallin ziraat idare 

lerine müracaatla hus~si ilaç ter

kipleri hakkında malumat alarak 

bunları kendileri hazırlıyabilirler. 

Çok sıkışık vaziyette kalanlar için 

hazır yapılmış ilaç getirmek mec 

buriyeti vardır. 

/Jf an tar hastalıklarına karşı: 

Herhangi ağaç olursa olsun 
yapraklarını saran mantar 

hastalıkları çoktur. Bağların, seb

zelerin, çiçeklerin yapraklarını da 

saran bu gibi hastalıklar için en iyi 
:are terkibinde kireç ve göztaşı giren 

bulamaçlardır. Burada bulamacını 

hazırlayabilcnler, yani yüzde iki 
göztaşı ile yüzde iki sönmüş kireç 

terkibini asidsiz olarak yapabilen

ler için mesele yoktur. Hazırlaması 
nı bilmiyenler ya Avrupanın hazır 

ilacını veya asidsiz olarak hazır
lanmış yerli bağ bulamacını kul

lanmalıdır. Asitsiz olarak hazır

lanmış olan bu füıçlar bütün man

tar hastalıklarını kökünden kaldı

ran bir terkiptedir. Kullanılması 

da kolaydır. Ancak hangi nevi 

mantara ne vakit ve ne nisbette kul 

lanılabileceğini tarifnamesinden 
bellemelidir. Bu her iki ilaç tecrü

be edilmiş ve çok iyi neticeleri gö 

rülmüştür. Mantar hastalıkların

dan kükürtle tedavi edilen hasta

lıklar daha ziyade ilkbaharın rutu 
betli havasının tesirile husule ge
lirler. Bundan dolayı kükürdün 
bağlarda veya diğer fidanların yap-
raklarında kullanılması da tekrar
lanmalıdır. Hiç olmazsa, eylUle ka 
dar ve yağmurlardan sonra yap
raklar üzerine kükürt "serp-
mek suretile etraftan rüzgarla ge
len hastalık sporları fidanlar üze-
rinde yayılmadan ve çimenlenme
den mahvedilmiş olsun. 

SAFRADA: 

Azılı Bir 
ı Irz Düşmanı 
Yakalandı 
Bafra, (TAN) - Belalan köyünde 

uslanmak bilmiyen bir adam, yeni 
vakalara sebep olduğu için yakalan
mıştır. Bu adamın ismi Kadirdir. Bir 
kadını kırda sıkıştırmak suçundan 13 
ay hapse mahkum edilmiştir. Fakat 
hapishaneden çıkar çıkmaz, evli bir 
kadını zorla ormana götürüp tecavüz
de bulunmuştur. Bu suçundan dola· 
yı da 14 ay hapis yatmıştır. Lakin ha 
pishaneden çıkınca ilk işi, ayni kadı
nı köyün çeşmesi başında sıkı~ırıp 

zorla götürmek istemek olmuştur. Bu 
na imkan bulamayınca da kadının ba 
şını yarmış ve kaçmıştır. Sonra, ayni 
kadının kocalı olan 45 yaşındaki ana 
sının evine girmiş ve zorla kadını n& 
musunu kirletmi tir. 

Dayısının silahını alarak köyde do 
laşan bu azılı adam takip neticesinde . 
de yakalanmış. adliyeye verilmiştir. 
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;(Spordan Mabaat). 

Fenerbahçe Şilt 
Şampiyonu Oldu 

Yüzme Teşvik 
Müsabakaları 

Hatay Anlaşmasının Esasları cMaA '.MIAI; AML E o: N M AkBAT> Filistinde 
1 1 ısa • Karışıklıklar 

(Başı 6 ncıda) ---<>- • Hakkmda Bır Devam Eeiyor 
Karşı takımın sert hareketlerine uy 
mıyarak şuurlu hareket etmeleri ga
lebelerinin başlıca !milidir. Bütün 
takım oyuncuları muvaffak oldu sa 
yılabilir. 

Mahmut 100 Metre Serbest 
.Yüzmede Türkiye 

Rekorunu Kırdı 
İstanbul su sporları ajanlığı tara· 

fından tertip edilen yüzme yarışla
rına dün Moda yüzme havuzunda 
devam edilmiş Beykoz yine birinci 
gelmiştir. Alınan neticeleri sırasile 

Munakasa 
1 (Baş: 1 incide) 
ı müttefik olduk. O topraklarda hiç 
gözümüz olmadığı için oralarda ka

l lan Türkleri takım takım anayur
da ge~;riyoruz. Şark komşularımızla 
da Sadabat misakını imza ettik. Kom 

Beşiktaşlılarda tam randıman ve
ren oyuncu yok gibi idi. Hakkı, Meh 
met Ali, Faruk en fazla çalışanlar a
rasında gözüküyordu. 

Hakem Feridun Kılıç daha böyle 
mühim maçlar idare decek bir sevi
yede hakem değildir. Bir hadise çı~
mamasını oyuncuların hüsnüniyetin 
de anyabiliriz. 

Yunanlılar 

Ne Diyor?~ 

yazıyoruz: 

100 Metre: 
Iskender (B.Z) 1.14 
Bu müsabakaya lisansı olmadığı 

için hariçten giren Galatasaraylı 

Mahmut 1.3.2 gibi çok iyi bir derece 
yaparak yeni bir Türkiye rekoru te
sis etti. Fakat spor krumundan bir 
mümessil olmadığı için bu rekorun 
tesçil edilip edilmiyeccği malum de -
ğildir. 

100 metre sırt üstü: 
Şamil (G.S) 1.30,1 

Dünkü son maçlarından sonra !s- Fikret (B.ZJ 

Zorla başka listelere yazdırılan ve bu hatanın tashihi için mü
racaat eden Eti Türklerinden bir grup .. 

(Bcışı ı incide) ı Fatikiye köyünde muhalü Araplar 

G .. a·· T .. k h t' efı'ne bir dün Türk taraftarlarına hücum et -un uz ve ur eye ı ser 
.. · ı g· · · e ye~ mekte Tu·· r mek istemişlerse de yetişen asker ta-og e yeme ı vermış v · 
kiye başkonsolosu ile vali de bulun- rafından dağıtılmışlardır. 

muşlardır. Hamidiyeyi ziyaret eden 
Milletler Cemiyeti Komisyonu Hataylılar 

şularımızın toprakları ve hakları bi
zim için mukaddestir. Diğer Arap 
memleketlerine gelince milli misakı
mızın en esaslı umdelerinden biri de 
Arap milletlerin istikHı.11erine sahip 
ve mukadderatlarına hakim olmaları
dır. 

Hatay meselesine, kuvvetlen-
miş bir Türkiyede yeni uyan

mış bir iştiha gözüyle bakanlar, ya
kın şark ve Türkiye işlerinin yaban
cısı olanlardır. Hatay, milli misa!t 
hududuna dahil olan ve anayurdun 

tanbulda yaphkları karşılaşmalar 800 metre: 
hakkındaki düşüncelerini sorduğu - Vedat (B.Z} 13.29 
muz Yunan muhtelitinin antrenörü Iskender (B.Z) 
Negrepondi şunları söylemiştir: Bu müsabakada lisansı olmadığı 

Hataydan aynlıyor 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

lskenderun, 25 (A.A.) - Anadolu bir parçası olan sahadır. Bazı zaru
ajansının hususi muhabiri bildiri- retler neticesinde yalnız bu nokta
yor: da milli misak hududundan bir fe-

"- Bu sene içinde takımımız 44 için hariçten giren Galatasaraylı 
resmi müsabaka yaptı ve tabiidir ki 1 Mahmudun 13.36,4 lük ve birinci ge
şimdi yoruldu. Biz bu maçları çok len Beykozlu Vedadın dereceleri ye 
sevdiğimiz Istanbulu görmek için ka 1 ni Türkiye rekoru ise de bu rekorun 
bul ettik. Eğer tam kadromuzda ol- ' da tesçil edilip edilmiyeceği maliım 
saydık aldığı~ız neticeler başka ola- değild~r. 
caktı. 200X4 Bayrak: 

Milletler Cemiyeti seçim komisyo
nunun Cenevreye hareket l!tmek üze
re olduğu ve seyahat hazırlığını bi -
tirdiği öğrenilmiştir. Bu komisyon 
gittikten sonra seçim Türkiye ve 
Fransa hükümetlcrince teşkıl edile -
cek bir komisyon tarafmdan yapıla
caktır. Fakat kayıt muamelelerine 

Bir kaç gündür Payas limanında dakarlığı kabul etmeğe mecbur kal
bulunan Hamidiye mektep gemisi dık. Fakat bu fedakarlık, Hatay 
dün İskenderun ve Beylanlılardan Türklüğünü köle diye yabancılara 
mürekkep bir heyet tarafından ziya- verm~k ~erecesine gitmedi ve gide
ret edilmiştir. Heyet gemide izaz ve mezdı. Bız bu sahayı muayyen şa~t
ikram edilmiş ve rozetler verilmiş - 1 lar altında Fransaya emanet ettık. 
tir. J Fransa emanete riayet etmedi. Iş, bu 

yüzden alevlendi. 
Karşılaştığımız 'takımlar arasında Fikret, Saffan, Vedat, Fuattan mü 

Fenerbahçeyi iyi bulduk. Galatasa - rckkep Beykoz takımı 12.01 ile bi
ray enerjik fakat teknik noksanı 1 rinci. 
var. Pera çok driping yapıyor. Şişli 10 metre kurbağalama:. 
bu takımlar içinde en hafifi, İlk iki Saffan (B.Z) 1.35.4 
maçımızı idare eden Şazi Tezcandan Müsabakalar neticesinde Beykoz 

Milletler Cehiycti komisyonunun bı
raktığı yerden mi devam edileceği 

yoksa yeni baştan mı oaıılanacağı 
hakkında hiç bir malıimat mevcut 
değildir. 

Bir Arap gazetesinin 
ortaya attığı Fikir 

Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Şamda çıkan Fata Elarap gazetesi 

Sancak hadiseleri üzerine Suriye va 
ziyetinden bahseden bir makalesin -
de Fransaya, eğer hala SuriyPdeki 

memnunuz. Avantajları yerinde tat- 81 puvanla birinci, Galatasaray 13 
bik etmesi hakemliği kavramış oldu puvanla ikinci olmuştur. Küçükler 
ğuna delalet eder. Diğer hakemler arasında 70 puvanla Beykoz birinci, 
de fena değil. Beşiktaş 56 puvanla ikinci, Galatasa 

Sporcu İstanbul halkına karşı min ray 32 puvanla üçüncü olmuştur. 
nettar kaldığımızı lutfen yazınız. 0-
nümüzdeki senelerde daha ku\·vetli 
gelmeğe gayret edeceğiz.,, 

Yunan Takımı, Şişliyi 
2 • O Yendi 

Ekalliyetler işi 

Kati Safhada •• 
Prag, 26 (A.A.) - Ekalliyetler ni

zamnamesi müzakerelerinen kati bir 
safhaya girmiş plmasına r.ağmen nCl 

halk, ne de matbuat bu nizamname
nin metnini öğrenememiştir. 

Yalnız bilinen bir şey varsa ekal
liyetlere tavizlerde bulunmak husu
sunda hükumet blokunda tam bir an-
laşma hasıl olmuştur. 

Macar Pt;ırtisi 

Prag, 26 (A.A.) - ~enlein partisi 
gibi hareket eden Macar partisi de 
"Hürriyet ianesine" iştirakten imti
na etmiş ve Macar mebusları Başve
kile bir telgraf göndererek bu ianeyi 
protesto etmişlerdir. 

Diğer taraftan erkanıharbiye mü
zakereleri. devam etmektedir. 

T cvkil edilen tahrikatçtlar 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dörtayak mahallesinde tahrikatın 

devam etmesi ve iki gün evvel yine 

bir jandarmanın yaralanması i.ızeri
ne bu gece bu mahallede hükumet 

tarafından şiddetli takibat ve araştır 
ma yapılmış ve mevkuf bulunan Ze
ki Arzusi'nin kardeşi Nasip Arzusi 
de dahil olduğu halde -4: t.ahrik~t.çı 

tevkif edilmiş ve aranan diğer dört 

talebe bulunamamıştır. Hükumet 
sokaklara asker ikame etmiş mahal

leyi sarmış ve ahaliye hitaben du -

varlara bu dört tethişçiyi haber ve

renleri taltif ve gizliyenleri şiddetle 

tecziye edeceğini bildiren kağıtlar 

yapıştırmıştır. 

Bir tecavüz hadis~i 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

menfaatlerini korumak ve vaziyeti 
istikrar ettirmek istiyorsa şimdiki 

Suriye ile Lübnanı ve bütün sahili 

ihtiva eden ve lsviçre üniyonuna ben 
ziyecek olan bir ünyon tesis etme -
sini tavsiye etmektedir. 

Suat, D.avaz, Bonenin yanında 
Faris, 26 (A.A) - Hariciye Nazırı 

Bone Türkiye Büyük Elçisi Suad 
Davazı kabul ederek kendisile görüş 
müştür. 

Fenerbahçe spor klübünün otu
zuncu yıldöniımlı münasebetile şeh
rimize getir~ilen Enosis - Panafüı.

ikos muhteliti son maçını dün sabah 
Taksim stadyomunda Şişli futbol ta
kımı ile yaptı. Stadyoma takriben 
beş bin seyirci toplanmıştı. Sahaya 
önce Yunanlılar, biraz sonra da Şiş· 
lililcr çıktılar. Şişli takımında Ve
hap görünmüyordu. Bu noksanlık 
bir kısıın seyircileri. nevmidiye dü
şürmüştü. Hakem İstanbulspordan 
Sami idi maça tam saat on buçukta 
Yunanlıların akını ile başlandı. Her 
iki takım da sert bir oyun oynuyor
lardı. Vehabın eksikliğinden Şişlili
ler bir türlü beraberlik temin edemi 
yorlar ve bu sebeple takımda ahenk
sizlik aşikar surette belli oluyordu. 
Maçın birinci devresinde her iki ta
kım da müsait gol fırsatları yakala
dılarsa da sayı kaydetmiye muvaf
fak olamadılar. İlk devre, gol yapı
lamadığından, sıfıra sıfır bitti. 

Türk Askeıi Halayda Muazzam 
Merasimle Karşılanacak 

İkinc1 devrede maç çok sert bir 
şekil almıştı. Hakem her iki takım
dan da birer oyuncuyu dışarı cıkar
mıya mecbur kaldı. Yunan takımı 
bugün de iyi bir oyun çıkaramama
sına rağmen Sişlilileri ezici bir taz
yikle kendi nısıf sahalarına tıktılar 

ve Şişli kalesini :;ıkı şiltlerle bombar 
dımana başladılar. 

Bu tazyik neticesi olarak ikinci 
devrenin 1 O uncu dakikasında frikik 
ten ve 33 üncü dakikasında da, pe
nal tıdan birer gol çıkaran Yunanlı
lar bu maçı 2 - O kazanmış oldular. 

(Başı 1 incide) 

ve bütün dükkanlarını kapamışlar

dır, hala da açmıyorlar. İşleri, güç
leri mahallelerinden geçen Türk un
surlannı - yumruğa, kurşuna, cesaret 
edemeseler bile- hiç olmazsa dille teh 
dit etmek ~e onlara hayasızca haka
retlerde bulunmöktadır. 

Antakyaya ayak bastığımın ilk gü
nü idi. Beni hükumet dairesine gö
türen - hükumet binası Arap mahal
lesindedir - arabamın içinden etrafa 
göz gezdiriyordum. Biraz sonra iki 
tarafında kapalı dükkanlar sıralan
mış bir sokağa daldık. Hayret ettim, 
gün, ruma değil, pazar değildi. Ara
bacıma sordum: 

- Niçin kapalı budükkanlar? 
- Bilmiyorum, efendi, bunlar Us. 

becilerin dükkanlarıdır. 

- Tasvir almak! 

Yolumun daha ilerisine bakınca, 

şaştım. Belki üç yüz metrelik bir so
kak hep fesli Usbecilerle zincirlen
mişti. Arabaya atlamamla arabacıya 
"dön!,, demem bir oldu. 

Hatay hadiseleri, bazı kimseler na 
zarında, matbuata mübalagalı akset
tirilmiş sanılıyor. Bu düşünce kati
yen doğru değildir. Hatayda son gün
lerde öyle hadiseler olmuştur ki, ya
zıldıklarından çok daha fecidir. 

Mahut Garo, Antakyadan allkasını 
kestikten on gün sonra bir gece - ki, 
ben oradaydım - Turiz otelinin biraz 
yukarısında bir evde avenelerini ba§l 
na tophyarak bir baskın yapmış ve 
şehri karıştırmıştı. Hadise sırasında 
caddelerde koşuşanları, kovalıyanla
n, kovalananları gözlerimle gördüm. 

Maçın hitamında 'bazı Şişli futbol 
cularının misafir takım oyuncuları
na manasız bir sebepten tecavüz et
meleri hiç te hosgörülmcdi. 

Dünkü Ok Atışları 

Vali, kaymakam değişti, Gara gitti 
diye grev yaptılcı.r. 

Hatayda, öyle bir hava seziliyor ki, 
bu baskı, biraz hafülediği gün, Ha
tay eskisinden daha müthiş bir anar
şi. içine yuvarlanacaktır. 

Okçuluk Klübü tarafından tertip 
olunan ok atışı müsabakalarına dün 
de Ok Meydanında devam edilmiş

tir. Dünkü atışlara 12 kişilik bir 
grup iştirak etmiş ve uzun menzil a
tışları ile kısa hedef atışlan yapıl

Durmasını beklemiyerek arabadan 
atladım. Fotoğraf makinemin objek
tifini o tarafa çevirdim, bir anda ö
nümde dikilen nar çiçeği fesli bir 
manga adam hep bir ağızdan bağır
dılar: 

- Dur, memnu! 
_Ne memnu? 

Türk askerlerinin Hataya girmele
ri münasebetile muazzam merasim 
yapılacaktır. Bunun için büyük ha
zırlıklar yapılmıştır. . 

Nihat T angüner 

Biz gönül hoşluğu ile kabul ettiği
miz bir anlaşmaya daima saygı gös
teririz. Diğer tarafın da saygı gös
termesi şartile ... Fransızlar taahhüt
lerine sagyı göstermeyince hakları

mızı aradık. Bütün Hatay meselesi 
bundan ibarettir. 

Haklarımızı zorla kurtarmak eli
mizde idi. Bütün riskler hesnp e
dilebilir bir halde idi. Buna rağmen 
kendimizi tuttuk, sahte manevralar
la gözümüzü boyamak mümkün ol
mıyacağmı karşımızdakilere anlat
mak için uzun ve ağır zahmetleri gö
ze aldık. 

D emek ki Hatay meselesi, Tür
kiyenin her türlü emperya

list temayüllere ve toprak istihalan
na aykırı olan prensiplerinden bir in-

mıştır. Atış çok kalabalık olmuş ve ==============
birçok ecnebiler de gelerek resimler leyman Filiz, Safi Toksöz, Vahit Öz-

almışlardır. man, Aygün Ozman ... 
Dünkü atışa iştirak edenler şun- ·Bunlar arasında derece alanlar en 

lardır: l"k son yapılacak birincilik ve ikinci ı 
Fahir Özok, İbrahim Özok, Şem-

settin Ünlü, Sadi Hoşseıı, Besim Öz- rekorlarına ayrılacaklardır. 

"Say ve Neıe .. 
Roma, 26 (A.A.) - Mussolininin 

bu sabah Kapitol'da üçüncü "say ve 
neşe,, milli kongresinin küşat resmi
ni icra etmiştir. Bu kongreye birço~ 
ecnebi memleketler mümessilleri it
tirak etmiştir. 

21DA 
ok, Mehmet Biinyan, Adnan Evre- Atışlara gelecek hafta yine devam 

eos, Celal Atak, Mümtaz Diker, Sü- olunacaktır. 

Varşova Yahudil• 
lngiltere Aleyhin 
Nümayişler Yaptıl~ 

Telaviv, 26 (A.A.) - Telavıvle ~ 
fa arasında karışıklıklar devam e 
yor. Dün akşam bir bomba patlaıtl 
ve dört Yahudi yaralanmıştır . .I3U 5 

balı da diğer bir bomba dördü 8~ 
olmak üzere yedi Arabı yaralamıştı 
Bu sabahki bomba patladığı zall1 
şose üzerinde hançerlerle öldürUlfll 
iki Yahudi cesed~ bulunmuştur. f' 
şembe günü bir kavgada yarala!\ 1 
iki Yahudi Telavivde hastanede 0 

müştür. 

Baltık Devletleri 

Siyasi ve Askeri 

Mesai Birliği 
e V arşova, 26 (A.A.) - Polonya ~ 

kanı harbiye reisi general Staşi!,e'~ 
bugün öğleden sonra Riga, Talııfl 
Helsingfors'a gitmek üzere Varşo1i 
dan hareket etmiştir. J 

Polonya erkanı harbiye reisinin ~ 
yareti 15 gün kadar sürecek ve r4 
lonya ile Baltık devletleri arasııı ~ 
siyasi ve askeri bir teşriki messl 
müteallik meseleler görüşülecekti! 

::::A~ hiraf değildir. Yaptığımız iş, pr 
siplerin icabını yerine getirmekt 
ibarettir. J 

Yalnız karşımızda olanlar, taalllı~ 
!erini tutmamakta ısrar ederle 
biz de milli misaka ay kın düşmüŞ b 
anlaşmanın yükünden ve mane 
~esuliyetinden azade kalırırz. ~ 
kat taahhütlerinin 15.fzını ve ruhül 
tutacak olurlarsa biz de Hatayın ~ 
kiki istiklalini kurmak için arad 
ki anlaşma çerçevesi içinde el bil' 
ğile çalışırız ... ,, 
Amerikalının sorduğu sual, b 

yakından tanımıyan bir çok ecneb 
lerin hatırına gelebilecek bir sıJ3i 
dir. Harvard profesörü ile. Hata) 
dair olan konuşmamızı buna ceV~ 
diye bu ~Mtuıııara geçirweği fayd9 

buldum. 
Ahmet Emin YALMAN 
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BULMACA 

BUGUNKU BUUIACA 
1 2 1 t 1 8 ' 8 1 10 

8 O L D A N 8 A 4 A: 

1 - Harp ıillhı - Yol, cfzgl. 
2 - G6atermek - Bir nakil vasıtası. 
3 - Kurnaz bir hayvan - Emelin ce

mi. 
4 - Se9. 
5 - Edep, HayA ..... Çok ise yarar bir 

hayvan - Noksansız. 

6 - Rabıt edatı - İki tarafı a~açlı yol 
(Anadolu Ublri) - Rwça evet mAnası

nadır. 

7 - Kadın doktoru - Serbest. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için atlamaz. Çok iyi 

bilirsiniz ki: Çocufu hırçm
latan ıebeplerden biriıi de 
apıf aralannın ter veaaire

den piterek, kızararak çocu
tu rahabız etmeıidir. Bu 
itibarla sün de iki defa ço

cutu 
PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralaymız. Ne adi tu
Yalet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhaıaa yavruların ciltlerini 

ve ifrazab nazan itibara 

alınarak yapılmıttrr. 

10 - Süt verir - Eski Türklerden 
meıhur bir zUmre. 

Y U K A A D A N A t A c1 1: 

1 - Müthiı bir harp ılllhı. 

2 - Münezzeh, beri - Bir nota - Ben
de, köle. 

3 - Meşhur bir dana - Dal kovultJ, 
4 - Anlayış. 

5 - Cümle. 
6 - Kullandırmak. 

7 - Paranın yarısı - Gelecek, parası
zın hali. 

8 - Edep, hayA mAnıısınıı gelen bir ke-
8 - Adı cesarete alem olan bir uzvu-

muz _ Sakat. limenln tersi - Dolu. 
9 - Ziyaretçi - Çok sevilen blr mey- 9 - Palto - Mahkemelerde dalıtılır. 

va. 10 - Emir, direkti! - Rabıt edatı. 

Bursa Belediyesinden : 
Arazöz, Motörpomp ve Kamyon mübayaa ilanı: 

Buna Belediyesi tarafından bir itfaiye Arazözü bir MotÖr· 

pomp ve temizlik i,Ieri için de bir Kamyon aatın alınacaktır. 

Satıcılar; verebilecekleri makinelerin fenni ve huıuıl ve mali 
fartlarını ve Kataloklarmı Haziran sonuna kadar Buraa Beledi-

ye Reisliiine göndermeleri ilan olunur. (3241) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye xonulan iş: Geçen sene ihale olunan lallhlye gümrük 

memur evlerinden bu seneye bırakılan 48231 lira 89 kuruı bedeli keşüli 

altı memur evi inşaatıdır. 

2 - Mezkur inşaat 10/ 6/ 938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mü
nakasaya konularak eksiltmesi 1 Temmuz 938 tarihine rastlıyan Cuma gü
nü saat 16 da Gaziantep nafıa müdürlüğünde mütetekkil; eksiltme komis 
yonunca kapalı zarf wıulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ge
nel şartnamesi, fenni prtname ve projeyi nafıa müdürlüğüne müracaatla 
görebilfrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3617 Ura 40 kurutluk mu
vakkat teminat vermesi ve elinde Nafıa Vekaletince verilmiş yapı işleri 

müteahhitlik vesikası bulunması prttır. 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya

zılı vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet mek~ 
tuplarile birlikte kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uy
gun ve noksansız olarak teklü mektuplarını havi kapalı zarflan ihale saa
tinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilim olunur. (3543) 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhğından: 
Hava müsteşarlığının göstereceği yerde çalıştırılmak6üzere "210 -

165,, lira aylık ücretle blr mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki ya
zılı cvraklarile Ankarada M. M. Vekaleti Hava müsteşarlığına, İstan

bulda Hava Aktarma anbarı müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
Talip fazla çıktığı takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacakları i-

lan olunur. 
1 - Türk olmak 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Aakerllğini bitirmif ve diğer Vekaletlerle ilgili olmamak 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - 'Oç adet vesika fotoğrafı. (1925) (3716) 

lstanbul Jandama Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı 

metre 
Cimi 

14.000.000 Boz renk makara ipliği 
6.000.000 Beyaz .. .. ., 

Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira Ku. Lira Ku. 

5180 00 
1920 00 

7100 00 

388 50 
144 00 

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

boz renkte makara ipllji f&l'hıamesindeJd müfredata göre Iatanbul Ge
dikpaşadakl Jandarma Satmalma Komllyonunca 4 Temmuz 938 Pazar
tesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Her iki kalemin ayn ayn isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi iki
•lnin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

3 - Şartname, evsaf ve tekil nümunesi her gün komllyonda sörülebilir. 
4 - isteklilerin prtname1ine ve 2490 sayılı kanuna ,ısre hazırlıya • 

taklan kapalı zarflarını eksiltme aünü saat ona kadar adı aec.ıı komt.
~ona vermeleri. (3630) 

TAN 

Avrupa ve Amerika'ya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 

talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar 

muhtelif ihtisasları elde etmek üze re mühendisliği ve 8 i de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdir. 

ıı - lsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lbımdır: 
a - Türk olmak, 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıh

)ıati tam olmak "Sıhhi muayene An karada yapılacaktır. ,, 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz 

bulunmak, 
d - Yaşı 18 den apğı ve 25 ten yukarı olmamak, 
III - Her istekli, mühendislik veya jeoloğluk mesleklerinden hangisi

ni seçtiğini vereceji istidada a~ıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, se
çilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Münendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi-

yecektir. 
tV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir - Her iki meslek için mecburi 

b - Hendese " ,, .. ,, " 
c - Fizik " " .. " 
d - Kimya " " .. " " 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 
h- Mihanlk 

" " " " tt 
- Yalnız Mühendislik için mecburi 

" " " " .. 
" " ,, u ,, 

i - Jeoloji - Yalnız Jeologluk için mecburi 

j - Zooloji ,, ,, ,, ,, " 
k - Botanik ,. ,, ,, ,, ,, 
v - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarUe, mühendislik için 
kazananların ilk 12 si jeologluk için de, ilk 8 i aı,iSında bulunmaları 

prttır. 

üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sa -
yılacaktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühen
disliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 
9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni 
endU.tiilerin idari ve ticari vazifeleri ne hazırlanmak üzere "Ticaret ve or· 
ganizasyon mühendisi" olarak yetiştirilecektir. 

Vl - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar dev
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefi • 
yetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun içln 
de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları An karada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b - Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938. 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 ağustos 1938. 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mektep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta 
fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. 
Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için 
de tayin edilmiş olan günde öğle den evvel Bay Hasan apartımanında 
ki Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. (2007) (3822) 

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

TÜRK ANTRASITiNi 
Kııa bırakma, yazdan al 

T U .. R K ANTRASITI En ucuz maltız 
kömürüdür. 

SATIŞ MERKEZİ 

GI LKRIST VOKER ve Ksi Ltd. 
Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Han 5 lnci kat Tel. 44915 

Halil Sezer Karyolaları 
En tık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanm en 

rahat somyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika aalonlarındaki 
metheri ziyaret ediniz. 
Sirkeci, Salkımsöiüt, Demirkapı caddeıi No. 7 Tel. 21632 

Heybeli ·ada Deniz Lisesi Miidürlüğünden : 
1 - Deniz Haritacı sübayı yetiştırilmek için Deniz Lisesinin on birinci 

sınıfına aşağıdaki şartları haiz oku!" alınacaktır : 
2 - 17 - 20 yaşlan arasında olmak, Lisenin on birinci sınıfına ik:nalsiz 

geçmiş veya liseyi bitirmiş bulunmak. 
3 - İsteklilerin İstanbuld8: sıhhi muayeneleri yapılacak ve müsabaka 

sınavından geçirilecektir. 
4 - Kayıtlar 21-6-938 den 20 Temmuza kadardır. Dilekçe, nüfus cüz

danı okul tasdiknamesi, aşı kağıdı, kendisinin ve ailesinin hüsnühaline 
dair vesika ve 9 adet vesika fotoğrafı getirmeleri. (3795) 

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

188,000 parça çamaşırının yıkattırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 30/6/938 Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kül
tür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 liradır. 

İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

İııteklilerin cari sene Ticaret Odası vesikasından maada çamaşır yıka· 
yıcı ve çamaşır makineleri ve teferruatının yevmiye 6000 parça çama§ır 
yıkayabilecek ve kıırutabilecek kudrette olduğuna dair aynca Ticaret O
dası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Bu vesikaların teminat makbuz 
veya banka mektubile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı tarifat daire
sinde hazırlanacak teklü mektuplarının dış zarfına konularak eksiltme
den bir saat evveUne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi llzımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. (3552) 
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İstanbul Vakıflar Direktörlüğü _ llanlajf•~ 
'- . 

Madde: 1 - Kıt'klareli vilayetinin Lilleburgaz kazasına tabi Hamita
bat köyünde mazbutan idare olunan Gazi Hasan Paşa vakfından tapu ile 
muayyen hudutlar içinde biri 2086 dönüm (1) evlek diğeri 965 dönüm (1) 

evlek k i ceman 3051 dönüm 2 evlekten ibaret iki parça tarlanın mülkiyet
leri satılmak üzere 22 haziran 938 gününden 18 temmuz 938 gününe kadar 
şartnam<;Si mucibince kapalı zarf usulile artırmıya konulmuştur. 

Modde: 2 - Yukarda yazılı gayri menkullerin birlikte muhammen 
bedeli 15000 liradır. 

Madde: 3 - Ihafo bedeli peşin alınacaktır. 
Madde: 4 - İhalesi 18 temmuz 938 tarihine müsadlf pazartesi günü 

saat 14 te Kırkb.reli vnkıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar u
mum müdürlüğiinün tasdikine talikan yapılacaktır. 

Madde: 5 - Taliplerın 2490 sayılı kanuna göre hazırlıracakları tek
lif mektuplarını 4 üncü m~ddedeki saatten bir saat evveline kadar Kırk
lareli vakıflar müdürlüğü ihale komisyonu rQisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde: 6 - Teklif mektubile teminatını vaktinde vermemiş olanlar 
arttırmıya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde: 7- Tahmin edilen bedele göre muvakkat teminat 1125 liradır. 

Madde: 8 - Satışn ait şartname Ankarada vakıflar umum müdürlüğü 

emlik müdürlüğünde, İstanbulda, İstanbul vakıflar müdürlüğünde, Kırk
larelinde, vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 
viyatını kabul etmiş sayılırlar. 

Madde: 9 - Art1muya iştirı:tk edenler şartnamenin bütün muhtevi
yatını kabul etmiş sayılırlar. (3924) 

Devlet Oemiryolları ve Limanl<ırı isletme U. idaresi ıl~n ları 
Muhammen bedeli 52455 lira olan 1 No. lı liste ile 39000 lira olan 2 

No. lı liste muhteviyatı 4 cü grup lokomotif yedekleri 11-8-938 perşembe 
No. 1ı liste muhteviyatı 4 cü gurup lokomotif yedekleri 11-8-938 perşembe 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 No. lı liste muhteviyatı için 3872,75 ve 
2 No. lı liste muhteviyatı için de 2925 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütenhhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar kÔ'llİJlisyon reisli~lne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kunışa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (3807) 

* * * Metre mikabının muhammen bedeli 70 lira olan 4.00 X 0.24 - 0.30 X 
0,06 - 0.10 eb'adında takriben 100 metre miklbı me§e kereste 5/ 7 / 938 
Salı günü saat 13.30 da kapalı zarf usulü ile A:nkarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

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

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

*** 
Onuncu İşletme Mildürlüifinden : 
İdaremiz ihtiyacı için mübayaa edilecek 5000 m1 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 tomrukları Kars Orman Müdürlüğünce oltunun Köroğlu er· 

manlanndan Devlet Demiryollan İdaresi için tahais edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sankamışta İdareye aid hizar fabrikasıdır. 
5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe ald şartnameleri 

Erzurumda idare veznesinden, Sarıkamış, Kars istasyonlarından ve 
Haydarpaşa Birinci İşletme, Ankara Devlet Demiryollan merkez vez
nesinden 350 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi müteahhitlik vesikalarını ibrazı şarttır. 

7 - İhale 11-7-1938 günü saat 15 de Erzurumda Gölbaşındaki İşletme 
binasında müteşekki1 komisyonda yapılacağından taliplerin tarihi mezkur 
da 2490 sayılı. arttırma ve eksiltme kanununun 31 ve 32 inci maddeleri 
mucibince teklif mektuplarını ve icabeden diğer vesaiki vaktinde İşletme 
Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri llzımdır. (3826) 

lstanbul Jandarma Satıaalma Ko111lıyo11u11dan: 
Tahmin tııc 

Miktan Cinsi bedeli Teminatı 
Metre L.K. L.K. 

7.000 Çamaıırlık ve astarlık bez 1697 50 127 31 
1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 

7000 metre çamaşırlık ve astarlık bez 8 temmuz 938 cuma günü 8aat 
11 de Öedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonunca açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 
I 

2 - Şartname ve evsaf her gün adı·· geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak 

ve ilk teminatlarile komisyona gelmeleri. (3751) 

,.-IZMIR PAMUK MENSUCATI•"\ 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi ıailamlıiile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
Kazanmıı olan mamullbmız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatlan qafıda ı&terilmiftir : 

No. Tip Atlı 8!5 s. En 36 Metrelik 

" " .. 75 .. " " " 
" .. Değirmenli 90 " " " .. 
" " " 8!5 u il " " 
" .. Geyikli 8!5 " .. " " 
" .. " 75 " " " 

,, 
" " Tayyareli 85 " • " " " 
" " " 75 " .. " " 

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



TAN , ................... . 
Nasıl 

EKMEK 
Hiç bir evden eksilt · 
olmazsa 

NERViN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksik olmamalı 
Çünkü; 

· - ·== -:?illlffll 
SİNİR AtıRILARI 
ASABI ÖKSÜR0KLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 

Rahatsızhkla.,.ı 

iYi EDER 
.. -- Dr. İhsan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

• 

T&T 
iLATDRLERi 

Öksürük ve nefes darlı~. b<ı~
maca ve kızamık öksürükleri iç 
oek tesirli ilaçtır. Her eczancdf' 

•ve ecza denolerın~a t n1TJ,.,,, .. 

Zührevf ve cilt ba.stalıkJan 

ı1n1., Dr. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mı 
karşısmda No. 133 Telefon:4358f 

Bourl• Biraderler Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kalınh -
~nda makine transmisyon, şaft, 

İstanbul -Ankara - izmir 

Mi~ro~~~p . G.ö~teriyor ki: 
Sıtma parazıtlerı sıvr1sınelrlerın ıgnesıle kana karışıyor. Ve müthiş bir j 

afet olan sıtmay~ vücudumuza aşılıyor. 1 

Hayat makines;n i arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret; kanımıztn terkibinde l::ulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyeti
mizde sıtma nöbeti decliğimız titreme, ürperme ve yanma halleı·ini arttı
rıyor. 

Vatandaşl.. Sağlsğmı Bu Af etten Koru 
Kinin, arsenik, çelik ve bir çok acı nebatat hulasalarile hususi bir şekil

da izhar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO· 
GENİN drajeler! sltma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. Sıtma
dan korunmak ve kurtulmak için birinci deva B İ O GEN i N dir. 

BI ' G 'ENI 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmız1 kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açnr, d<.>rmansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgcvşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şektllerincie şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec-

zanede bulunur. 

Sıvas Vilôyetinden : 
Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda inşa edileceği evvelce i~.an 

ediien göçmen evlerinin kapalı zarf usulü ile eksiltmey.e çıkarılan mud
jet 25-6-938 de başlayıp 10-7-938 de ihalesi yapılacağı ilan olunur. (3881) 

kasnak ve yataktan ncuz fiyatla 
~atılıktır. TAN matbaasına mü-

Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan· 
mak ne demek? 

BAŞ AGRISI 
DIŞ AGRISI 
KIRIKLIK 
NEZLE, ADALE 
AGRILARI 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 

şekilde 

Katelerile g~er. icabında günde 3 kqe alınabilir. 
ismine dikkat. Taklitlerinden ıaıkmımz. 

Ve Nevrozin yerine bqka marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ünversitede Roma hukuku, ceza hukuku ve devletler umumi huku

ku, umumi iktısat ve iktısat doktrinleri tarihi, fizyoloji, mikrobiyoloji, 
histoloji, hayati kimya, sinir hastalıkları, umumi kimya, heyet, tecrübi 
fizik, orta zaman garp tarihi doçentlikleri açıktır. Talimatname mucibin
ce ilkteşrin 1938 ayı başında imtihanları yapılacağından isteklilerin 
rektörlüğe başvurmaları. (3798) 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhğından: 
Diyarbakır tayyare alayında çalışmak üzere bir elektrik fen memu• 

ru alınacaktır. Verilecek ücret asgari 108, azami 210 lira.dır. İsteklile
rin evraklarile birlikte Ankaradakiler Ankarada hava müsteşarlığına, 

İstanbuldakiler İstanbulda Yeşilköyde hava aktarma amban müdürlüğü
ne, İzmirdekiler İzmir tayyare alay komutanlığına ve Diyarbakırdakiler 
~e Diyarbakır tayyare alay komuta'n1.ığına müracaatlan (1926) (3717) 

27 - 6 - 938 

Hastalık, ölüm ve 

Fareleri FA 
pislik 9etiren 

HASAN 
FAR ZEHIRI 

ile öldürünüz.' Macun ve buğday ,eklinde olup büyük ve küçük 
her nevi fareleri, aıçanlan derhal öldürür. Tesiri kafidir. Fareler 
kokmaz. Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı 

bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek f ı:ırelerin bulunduğu 
yerlere koymalıdır. 

Macun ve 
Buğday 10 büyük 25 . kuruıtur. 

#m ..................................... --., 

S E i B T 
R A D Y O L A R 1 'nın 

Y apıhtı bütün meraklı dinleyicileri muhakkak memnun 
Memleketin atlıca teliir erinde acentalarımız vardır. 

HAAS VE SAL Ti, latanbul P. K. 627 

BALSAMİN KREMLERİ 
Gece - gündüz - yağla - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmit sıhhi güzellik kremle

ridir. Gece içn yağlı • gündüz için yağaız ve halia acı badem 
çe9idleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

1NG1LIZ KANZUK ECZANESİ . 
Beyoğlu • l&tanbul 

lN 
KENAN 
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. Sahibi ve umum! neşriyatı tdare eden: Ahmet Emin YALMAN 
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