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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunman li

zmı bir kütüphanedir. Çocuiunuzu bundan mah· 
ram bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

5' 
HAZİRAN 

1 9 3 8 5 KURUŞ BAŞMUHAR R i Ri: :AHMET EMiN YA_LMAN 
TAN Matbaası 

Hatayda Yağmacılık Uzak Şarkta 750 ölü 
Vesikalı Çeteler, Tekrar Türk Kanton Yine Bombalandı, 
Köylerine Saldırmıga Başladı, 1300den Fazla Yaralı Var 
Bir Türk Ağır Surette Yaralandı 

t ..,........,.--

Dan BtıfOelıil taralıntlan l,tıhl edilen Hatay heyeti malan, Medi. Rei•İtnİJe biraraJa 

Örfi idareden Sonra: 
Komiser dö Martel, Kapatılan Türk 
Gazetelerinin intişarına izin Verdi 
Antakya, 4 (Husust muhabirimiz- Gece karanlığında yapılan hu ani 

Ortada 
Örnek 
Var 

den) - Hataym idaresi. iki günden- baskın, bütün köyü heyecana düşür
beri askeri makamların eline geçmiş müş ve kargaşalık başgöstermi~tir. 

~Ant.f &.in Y ALllAN bulunuyor. örft idarenin llAnına rat Bu sırada köy halkının hüeumuna 

_.ıı...1~··~~-·~~--;;.:.~tl!lll&l~~~~r-i'11ti-. M~~~~(~~ 
daki münuebetler nuıl lerde çetelerin taarruzu fazlalaşm1ş- lan kurşunlarla kendilerinden üç ki-

olmalı diye kafa JOl"IDIY& hiç ih- tır. şiyi öldürmüşlerdir. 
tiyaç yoldur. Ortada mükemmel Yalnız, AU komber dö Martel, es- Dün Dörtayak mahallesinde Eti 
bir an.ek var: Bizimle İngiltere ki delege Garo tarafından kapatılan Türklerden Abdullah Gali'nin evine 

Türk gazetelerinin intişarına müsaa- de ittihatçılardan mürekkep 15 kifi
arumda; kal'fıhldı emniyete, de etmiştir. lik bir çete tecavüz etmiş ve kul'fW' 
miifterek bant ideallerine daya- Mustafa Sadık ve Hacı Isa tara- yağmuruna tutmuştur. Mütecavizle
nan clottluk... , ... ı · - fından Kuseyir'de teşkil edilmiş bu- rin başında Şefik, Dali, Sadık, Vel-

Tilrlc _ Fransız münasebetlerinin lunan resmi vesikalı çeteler tekrar luh ve Hasan Malik isimlerindeki şe
bu ömeğe uygun olmaması için hiç- faaliyete geçerek Türk köylerini bas- rirler bulunmaktadır. 

Bcqveltil, clün Hatay 
heyetini lıabal a ti 

bir mantıki sebep yoktur. Türkiye mağa başlamışlardır. Bu çetenin Bed 
ile İngiltereyi dost olmıya ve banı rihun köyüne mensup efradından 20 
yollannda yolda§lık etmiye sevke- kadarı, evvelki akşam Fafiriye köyü
den ne kadar sebep varsa bunların ne baskın vermişler ve ilk rastladık- Ankara, 4 (Tan muhabirinden) _ 
hepsi Türkiye ile Fransanın da biri- ları Kara Hanoşun evine saldırmış - Şehrimizde bulunan Hatay heyeti. 
birine k&l'fl candan dostluk ve ya- tardır. Mütecavizler, zavallıyı mav- bugün Başvekil Cel&l Bayar tara!m
Jwılık g&termesini kap ettirir. zer kur§unuyla ağır surette yarala- dan kabul edilmiştir. Heyet azalan, 

m1'1ar ve bütün evi yağma etmişler- fehrimizdeki temaslarına devam l!'ii-

8 tztm bant cejfıedne balbhlı- =di=r=. =====-=========y=or=l=ar=.========== 
nıız en kati imtihanlardan 

ıeçmiftlr. Senelerce, uırlarca ara
ınu!da anlqmamazlıldar veya kinler 
devam eden devletlere ve unsurlara 
el uzattık. Hepsiyle candan dost ol
duk. Balkan ve SidabAd misa1danm, 
dünyanın en sajlam sulh temelleri 
teklinde kurmıya hizmet ettik. Ce
nup hududumuzdan bafka bütün hu
dutlanmızda berrak bir bant man
zarası vardır. 

Fransız siyaseti ayni bant imtiha

nını muvaffakıyetle geçirememi§tir. 

l"rama, Cihan Harbindenberi bütün 
dGnyaya k&l'fl haris, küskün, istik

rarsız bir yüz göstermi§tir. Hele Ha-
' tay meaeleslnin blrlbirinin arkasın-

dan gelen safhaları, barı§a ve anlat

mıya dayanman lhım gelen bir ıi
yuete hiç uymıyan hareketlerle do
ludur. 

Eskiyi unutmıya ve yepyeni bir 
sayfa açmıya daima hazırız. 

Jl'akat böyle bir gidit için bir memur 
değipnesi, muvakkat bir müddet yü
zümüze gülünmesi kili değildir. 

Türk - Fransız münasebetleri için 
esaslı konupnalara ve anlapnalara 
ihtiyaç vardır. Yalnız hldilelerin 
lathında kalmıyarak herweyi açıktan 
konupnalıyız. Anlqmamazhklan 
tasfiye etmek için iki taraf ta en iyi 
lıiyetlerle uğrapahdır. 

Son :hldiselerde dtirilt ve 
doatfll meyiller cösteren ~ 1 

[Arkut: ~a 10, _.otun 2 de] 

.. 

Almanyanın. Protesto Notası 

Prag Hükiimetine Yeni 
Bir ihtarda Bulundu 

Almanya, Çekoslovakya Hududunda Daimi mr 
Gerglnllk idame Ettirmek Tasavvurunda lmiı! 

Çei BllfOelıili B. HoJza 

Prga, 4 <Hususi) - Almanya tara
fından Prag hükıimetine sunulan pro 
testo notasında 11 h&diHden bahso
lunmaktadır. Bunlann 7 si sivil ve 
askeri tayyareler tarafından hudu
du ihlal etmek, 4 il Alınan hududu
na yakın yerlerde Almanları tazyik 
etmektir. Notada hiadiselerin tahld
ki, faillerin cezaya çarpması, hidise 
lerin tekerrürünün men'i ve Çek 
hükumetinin Alman dileklerini tat
min yolunda aldığı tedbirlerin Al
manyaya bildirilmesi istenmektedir. 

Röyterin aldığı malumata göre, 
Prag hükumeti silih altına çağırdığı 
ihtiyat kuvvetleri terhise devam et
tiği gibi bu i§i çabuklaştırmıya karar 
vermiştir. 

Almcıın~ lıarıfllılılr i.tiyo,.,,..,t 
Paris, 4 (A.A) - Oeuvre ıazete

sinde, Madam Tabouia diyor ki: 
"Londra 'ya gelen bazı haberlere 

[Arkuı: SQfa 10, IOtun 1 de) 

lngiltere, Japonyaya Bir Nota Vererek Sivil Halkın Bombarchmanını 

Protesto EttL Japonlar, Mahsur Kalan Fprkalarım Kurtaramadllar 
Nevyork, 4 (Hususi) - Uzak Şark 

taki Çin kaynaklarından alınan ha
berlere göre Japon tayyareleri bu
gün, geçen haf taya rahmet okutan 
bir şiddetle Kantonu bir kere daha 
bombardıman etmişlerdir. Maktulle
rin sayısı 750 yi, yaralılann sayısı 
1300 ü geçmiştir İlk akına kırk ve 
ikincisine 30 dan fazla tayyare işti

rak etmiftir. Röyterin muhabirine 
göre tayyareler. bu şiddetli protesto 
lara rağmen beynelmilel mıntaka ü
zerinde uçmuşlar, fakat bomba at
manuılardır. 

İngilterenin Tokyo sefiri, Japonya 

maslahatgüzan Yuyang, maiyetinde
ki katiplerle birlikte gelecek Cumar 
tesi g4nü Çine gidecek ve o günden 
itibaren Çin sefareti kapalı kalacak-
tır. 

* Paris, 4 (A.A) - Çin hükumeti-
nin, Tokyodaki Çin sefaretinin kapa
tılacağına ve Japonya ile diplomatik 
münasebetlerin kesileceğine dair ge
lecek Cuma günü pek mühim beya
natta bulunacağı hakkında Hankeu' 
da bir İngiliz membaından verilen 
haberler matbuatı şiddetle alakadar 
etmektedir. 

1 hariciyesini ziyaret ederek sivil hal- .. 
f kın bombardımanı aleyhindeki pro
testo notasını tevdi etmiştir. 

l mclat gönderilen Japon 
kuvvetleri ünlaa edildi 

Hankav mehafili J aponlann Kiy
fin fehrine doğru ilerlediğini, Japon 
harp gemilerinin Sorvoy eyaletinin 
merkezini bombardıman etmek üze
re Y angtsi nehrini geçtiklerini ha
ber veriyorlar. 

T olı.yo m1Ulahaf Pzan dönüyor 
Tokyo, 4 (A.A) - Domei Ajansı

nın öjrendijine göre, Tokyodaki Çin 

···························1 
Otobüs 
Fezlekesi de 
D. ~ .. ürasında 

lu lıte Derece Derece 
Sufi• Görilenlerln 
Say111 20 Kadarcbr 
İstanbul belediyesindeki yol

suzluklar hakkında tahkikler 
yapan mülkiye teftiş heyeti, a~ 
ri mezarlık itinden sonra oto -
büs hakkındaki fezlekesini de ta 
mamlamıı, bu fezleke de Dahili 
ye Vekaletinden devlet şUrasına 
gitmiştir. Devlet Şurasında f!V -

veli mülkiye dairesi, sonra u
mumi heyet ite el koyacak, ra
porda muhtelif derecelerde suç
lu diye gösterilenler hakkında 
ya meni muhakeme veya lüzumu 
muhakeme karan verecektir. 

Fezleke, İstanbul otobüs it
lerindeki yolsuzluklardan dola
yı yirmi kişinin derece derece 
suçunu tesbit etmiıtir. 

Bu ~ klfi arasında Vali ve 

Be1edb'e Reı.i Muhiddin Ust0n
dal. eski Beledf7e Rebi muavi

ni ve Kocaeli Valili Hlmit Os

kay, şimdiki ret. muavinlerinden 
~ 

Ekrem Sevencan, muhasebe mil 

[Arkası: Sayfa 10, sOtun 4 de] 
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BEŞİNCİ 

MURADIN 
HAYATI 

PlK \IAKil,~DA TAN DA 

Preıu Konoye 

Hankov, 4 (A.A.) - Kumandanbn 
General Doiharanm dahil olmak üze 
re Lanfende mahsur bulunan Japon 
kuvvetleri k~ndilerlni ihata eden Çi'l 
çenberini yarmak için ümitsiz taar
ruzlarda bulunuyorlar, Hopeiden ve 
Linglingden gönderilen Japon takvi
ye kuvvetleri yolda yakalanarak im
ha edilmişlerdir. Düşmanın muhasa-

[Arkası: Sa)'fa 10, sOtun 2 de) 

Başvekil Çankırıda 
c. Bayar8ogu Ankaradan Hareket 
Ediyor, Zelzele Sahasında Tetkikler 
Yaptıktan Sonra Karabüke Gidecek 
Çankın, 4 (Tan muhabirinden) -

Oğrendiğime göre, Başvekil Celal 
Bayar, Meclis reisi Abdülhalik Ren
da ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
tenezzüh trenine bağlanacak hususi 
vagonla yarın (bugün) Ankaradan 
19hrimize geleceklerdir. 

Bafft1d1, Dgazm 21.ıeıeden hasa
ra utnyan Dengil, Akta§ ve Mesut -
ören köylerini gezecek, daha sonra 
Yozg.t ve k§ehire gidecektir. 

Bqvekllimizin, seyahatini Kara -
büke kadar uzanması ihtimal dahi .. 
lindedir. 

Ankara, 4 (TAN) - Başvekil Ce-

lal Bayar, yann sabah 7,5 ta Çanlu
rıya hareket edecektir. 

Nafıa Velrili Derincede 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Nafia Vekili Ali Çetinkaya, bazı hat 
lar üzerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere bu akşam saat 19,50 de kalkan 
trenle Derinceye hareket etmiştir. 

Hükumetçe satın alınan İstanbul E
lektrik Şirketini tesellüme memur 
heyet te yann Derinciye gelmiş bulu 
nacaktır. 

Ali Çetinkaya, heyetle görüşecek 

ve kendilerinden izahat alacaktır. 

Profesör T aut'un Eserleri 

Akademide Dün Bir 
Mimari Sergisi Açıldı 
1_ -4·-

'Ahi/emi talebeleri, Vnioenil• İllfMfılta ait 
maltetleri tetlrilı ecliyorlar 

.... 

[JUlll 10 uncu aa,.fada] 

.. 
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.TAN 5 - 6 - 8 

No. 80 
. , .Yazan : M. SIFIR 

1. B. İle Bir Çakıntı 
MOTEFERRIK : 

Hamidiye Dün 
Akdenize 
Seyahate Çıktı 

Alemi 
Esat Beyden ayrıldım. Harbiye 

dairesinde yaver yüzbaşı K. Beyi 
buldum. K. Bey tanıdığım ve ica
bında beraber çalıştığım ak yüzlü 
arkadaşlardandı. Biribirimizle bi
raz şakalaştıktan sonra resmi gös
terdim ve sordum: 

~\:,.;' 
- Bu adamı tanır mısın? 
- Şöyle, böyle. Adı t. B. dir a-

ma, kimin ve nenin nesi olduğu
nu pek bilmiyorum. Arkadaşlardan 
biri kendisini bana tanıttı. Sık SLk 

Beyoğlunda görür ve görüşürüm. 
Birkaç defa da ötede beride bir
leştik. 

- Yakında gördün mü hiç? 
- Hayır, ihtimal Anadoluya git-

miştir. Geçende Esat Beyin oda -
sında gördüm. Birkaç güne ka
dar gideceğini söylemişti. 

- Hayır gitmedi ve gidemiye
cek te ... 

- Neden? Fena bir adam mı i
miş yoksa? 

İşi olduğu gibi anlattım. K. Bey 
söylediklerimi dikkatle dinledik -
ten sonra: 

- Vay habis vay, dedi. Ele ge
çirmek gayet kolay... Akşamlan 
Londra birahanesinde içer. 

- Bu akşam oraya gidelim mi? 
- Hay, hay, Beyoğlu inzibat 

yüzbaşısı S. in odasında birleşe • 
lim. 

K. Beyni odasından çıktım. Mer
kez kumandanlığına tekrar uğra
dım. Yaver Burhan Beyden aldı -
ğım izhaat üzerine iki zarf hazır
ladım. Üzerlerini yazdırdım ve 
cüzdanıma yerleştirdim. Akşam K. 
Beyle birleştik. Londra birahane
sine gittik. 1. B. orada yoktu. Saza 
yakın bir masada oturduk ve bek
ledik. Üzüntülü birkaç saat geçir
dik. Gece yarısına yakın bir zaman-

-- ~ .. - O'""' •• --· - -•.ı.ı.JJ..&.JL.oUU.l.L 01w 

çerken K. Beyle selamlaştılar. K. 
gülerek: 

- Galiba, dedi. Siz de bizim gi
bi fstanbuldan ayrılamıyorsunuz. 
Haniya gidiyordunuz? Hala bura
dasınız ya? 

- Muamelem bitti. Nasip olurs:ı 
yarın yola çıkacağım. 

- Ya öyle mi? Demek bu gece 
son bir veda çakıntısı ... Arkadaşı
nız yok mu? 

- Hayır. Şöyle bir uğradım. 
- O halde sizi bırakmam. Te • 

nezziil ediniz de beraber bir iki ka
deh içelim. 

zül ne demek? Emret, şişelerle içe 
yim. 

Benim de istediğim o idi. t. B. e 
teşekkür ederken garson da ısmar
ladığım şişeyi masaya getirdi. Mu
habbet arttı. Meclisin neşesi taş.

ti. Kemençeci Anastasın bir hüzam 
taksimi !. B. yi çıldırttı. Yarım ka
lan şişeyi birden dikip içirtmek te
sirini gösterdi. K. içiriyor. kendi i
çiyor, içiyor, içiyordu. Bir aralık 
dışan c.çıktı. K. e: 

- Ne yapacağız, dedim. zarflar
cüzdanda. 

- Farkındayım. Adamakıllı sar
hoş eder. Şişane karakolunda yü~
başı Ş. in odasına götürür, zarfla
rı alınz. 

Ş. acaba odasında mıdır? 
- O yoksa takım zabitleri var

dır. Oraya götürelim de elbette bil' 
çaresini buluruz. Daha olmazsa zo:ı
la elinden alırız. 

- Sakın ha, zorla almak kuru
lan planı bozmak olur. Bunu sız -
dırmalıyız. Cüzdandaki zarfları sez 
dirmeden alıp yerine başkalarım 

koyacağım. 

- Neden böyle'! 
Cevap vermedim. t. B. yıkıla yı

kıla geldi. Yerine yığıldı. Baygın ve 
süzgün gözleri ilP bi7.e bakıyor: .... 

- Neye içmiyoruz ya? 
Diyor içiyor ve i<:iyordu. Vakit, 

gece yansını geçmişti. Bizim ca
susta da ne içecek ve ne dura
cak hal kalmıştı. Bitkin bir halde 
ellerini iki yanlanna saldırmış, sal 
yaları akıyor ve horuldıyarak uyu
yordu. 

Muallimler 

Hamidiye mektep gemimiz, Akde

niz seyahatine başlamak üzere dün 
akşam hareket etmiştir. Gemimiz 7 
haziranda öğleyin Giride varacak ve 
üç gün orada kaldıktan sonra 10 ha
ziranda !skenderiyeye hareket edecek 
ve ertesi gün İskenderiyeye varacak 
tır. 

Mektep gemimiz iiç giin de İsken 
deriyede kaldıktan sonra Hayfaya ve 
oradan da Kıbrısın Famagosta lima
nına giderek ikiı;er gün de buralarda 
kaldıktan sonra İskenderun limanını 
ziyaret edecektir. 

Hamidiye bu ziyaretten som:ı 

Mersin, Antalya, Fethiye ve Rados 
yoliyle avdet edecektir. Gemimizin 
45 gün kadar sürecek olan bu seya -
hatinde uğrıyacağı limanlarda karşı
lama programları hazırlanmıştır. 

Duma n Çıkmasına 

Mani Oldu 
Şirketi Hayriyenin 68 numaralı va 

purnna konulan ve duman çıkması:ı:ı 
mani olan cihazın tecrübeleri dün öğ 
leyin yapılmıstır. Vapurun kazanları 
tam fayrap edilmi~ bir halde harek<'t 
etmiş ve Ortaköye kadar bir tecrüb~ 
seferi yapmıs ve bu sırada bacadan 
hic duman cıkmadığı göriilm\i<:tür. 

Deniz ticaret erkanı. fen mühen
disleri ve Şirket müdürleri de tec -
rübe esnasında hazır bulunmuşlar ve 
cihazın muvaffakıyetle tatbik oluna 
bilece!!;ini ~örmüslerdir. Bıı cihazlar
dan Şirketi Hayriye ve Akay idaresi 
yeni sipari~ler verecektir. 
Dumanın c;ıkrnasma mani olan bu 

tertibat bacaya )?elen dumam tekrar 
kazanlara sevkcden bir türbinden 
ibarettir. Kazıma l!elen duman aksi -
jenle tekrar kabili i~tifade bir ha1l~ 
getirilmekte ve ki)mi.irden de tasarru 
ra ırırıın "C" t~rtr"'!ı.ı.. ... nı . 

Kara bük lnıaatı ilerliyor 

Vilayetimiz içinde hizmet müd -
detlerini dolduran muallimlerin liste 
leri hazırlanmaktadır. Bu liste maa -
rif Vekaletine gönderilecek, Vekalet 
bunlardan icap edenleri tekaüde sev 
kedecektir. 

Karabükteki inşaatı görmek ve hü 
kumetimizle temaslarda bulunmak 
üzere bir aydanoeri memleketimizde 
bulunan Makenzi Tiryeste yoli -
le !ngiltereye hareket etmiştir. 

Makenzi Karabük inşaatı hakkında 
demiştir ki: 

- Karabük inşaatı hakkında şim
diden söz söylemek mevsimsizdir. 
Bir müddet daha devam edecek olan 
inşaat faaliyeti 19~9 şubatında bite
cektir. Biiylik uçaklar ayni sene mar 
tı başında yapılabilecektir, ümidinde 

Dütkün Çocukların Filmi 

yim. 

BACADAN DUMAN ÇIKARTMIY AN C iHAZ : 

l 
( 

Bu cihazın tecrübesi dan 68 numaralı' Şirketi Hayriye vapurunda yapıldı. Tecrübe 
sırasında alınan bu resimde, cihazın muva!fakıyetlc tatbik edildiğini, vapurun kaza
nı ateşlendiği halde bacasından duman çıkmadığı görülüyor. 

BELEDİYEDE: 

Eminönü 
Meydanı 
Acele Açılacak 

POLİSTE : 

Sol 
Ayağından 
Yaralandı 

Eminönü meydanının istimlaki içi:n Üskü.darda Süleyman ağa mahalle 
evvelce A harıtası beş kısma ayrıl- sinde Bülbüldere caddesinde 15 nu
mış, her kısma birer numara konul~ maralı evde oturan ve bir hamamda 
muş ve istimlaklerin bir numaralı çalışan Hangano isminde biri, ha -
adadan başlıyarak tedricen yapılma- mamda odun taşırken, büyük bir O· 
sı esası kabul edilmişti. Bu şekilde 
bir adanın istimlak işi tamam olun- dun parçası sol ayağının üstüne dü-
cıya kadar diğerlerindeki binalar bo şerek yaralanmıstır. 
şaltılmıyacaktı. Sağ Eli Yandı 

İstimlake bu usul üzerine dev~m Beyoğlunda İstiklal caddesinde Jak 
edildiği takdirde meydanı~ tamamıle ı Davih eczanesinde J ak Davihin oğlu 
açılması uzuı: zamana. baglı oldıı - İsak. dün sabah eczanede oksijenli 
ğ~n~an beledıye bu plandan vaz geç su tazyik makinesile hastalara m!ih-
mıştır. b l · · · k 

Bundan sonra istimlak mıntakast- sus hava verme a onu~u. şışırır en, 
na dahil herh&ngi bir adadaki her - her nasılsa havanın aksı cıhetten çık 
hangi bir bina sahibile sulh yolile ~Te ması yi.izünden sağ eli yanmıştır. 
ya kanuni formalitesi ikmal şeklıle Başından Yaraladı 
istimlak işinde mutabık kalını~ !:a- Perapa.las otelinde çal:şan Ahmet 
lınmaz bu gi~i bin~lar te~ dahı olsa Aydın bir iş yüzünden çıkan kavga 
derhal istimlak edılecektır. . .. 

Bu arada Eminönünde Hilaliah - neticesinde aynı otelde çalışan Azızı 
mer Maden suyunun satıldığı dük- fırca ile başından yaralamıştır. 
kô.um i,iıotünd~ki Bektaş hanının sahip Ri r p,. .. ,. M·~•lct~inda,-
ıerıle oeıecııye aıa:ıiuua a i:(~ıucı . u..ı Kuçükpazarda Baıtacı nanınaa a-

..................................................... : . . 
i Ankaradan i . . 
i Telefon ve Telgrafla i . . :........ . ....... . 
Bir PICinörcümüz 
12 Saat 22 Dakika 

Havada Kaldı 
Ankara, 4 . (TAN Muhabirin

den) - İnönü kampında öğretmen 
namzedi Cemal Aytaçla arkadaşı, 
iki kişilik bir planörle 12 saat 22 
dakika havada kalmak suretiyle 
bir rekor kırmışlardır. Bu rekor 
ayni zamanda dünya ikinciliğidir. 
Dünya birinciliği, 13,59 saatle Al
man planörcülerinden J akliman 
tarafından kırılmıştır. 

Amerika Sefiri Döndü 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)

Bir senedenberi mezunen memleke
tinde bulunmakta olan Amerika Bü
yük Elçisi Mak Murey bu sabah An
karaya geldi. 

Subay Terfi Kanununda 

Y apllacak Değişiklikler 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)

Ordu subay kadrosuna mahsus terfi 
kanununda yapılacak değişikliklere 

dair l.Ayiha , deniz sımfında da teğ
menlikten üst teğmenliğe terfi müd 
detini kara ve hava sınıfında olduğu 
gibi üç seneye çıkarmaktadır. 

Bundan başka fakülte tahsiline tl 
bi subay ve askeri memurların üst-· 
teğmen rütbesinde muharip subay
larla ayni hizaya getirilmeleri. leh 
veya aleyhteki farkların izalesini te
min edecek şu değişiklikler teklif e
dilmektedir: 

"Tıp fakültesi askeri kısmından çı 
kanlara teğmenlik rütbesi verilir. As 
keri tababet tatbikat mektep ve seri
riyatında bir seneyi bitirdikten son
ra ehliyetleri tasdik edilen tabip teğ 
menler üstteğmenliğe ve orduya gön 
derilerek talimatı dairesinde iki sene 
kıta ve hastanelerde staj gördükten 
sonra yüzbaşılığa terfi ederler. 

Tabip teğmenlerden tatbikat mek 
tebinde muvaffakıyetle imtilıan ve
remiyenler kıtalarda ve hastaneler
de terfie liyakat sicilli alıncaya ka
~ .... iisttPi:l'rvu;,nlik rüthP<:İnP tPrfilP'l"'i 
yapılmaz. , 

sıl olmuş, hanın, evvelki gün istı_m- turan Nazif oğlu Necip bir para yü
lak parası veri1miş. tapusu b~le~ı!e zündcn çıkan kavga neticesinde ayni · ·ı · t" D .. n de Emınon'.ln adına geçırı mış ı. . u. • semtte touran Osman oğlu Mahmu-

..... H nı ıstımlak olunmu"-
de Emınonu a '; du bıcakla kolundan yaralamıştır. 

Veteriner falCfiltesin~en çıkan ve-
teriner ve üniversitenin muhtelif fa
kültelerinden çıkan kimyager, dişçi 
ve eczacı talebeye mektepten çıktık
ları zaman teğmenlik rütbesi verilir. tur. . T At 

Bu hanın da tapusu belediye adı- Başına aş mış 
na c;evrilmcktedir. Bakırköyde Sakızağacı caddesin -

Pek yakında Bektas ve 'Eminönü de oturan Naime isminde bir kadın 
hanları da yıktmlacak ve bunları bir alacak yi.izünden çıkan kavga m: 
diğer hirc;ok binalar tııkip e<lccektir. ticesinde ayni caddede oturan Yanı 

EğleJu:e Yerl~rinde isminde birini taşla başından yarala 

Sıkı Kontrol mıstır. 
ihtikarı- Kalp Durmasından Öldü Eğlence yerlerinde fiyat 

Bunlardan veterinerler askeri ve
teriner tatbikat mektebinde, kimya
gerler askeri kimyahanelerde dişçi 
ve eczacılar askeri tababet tatbikat 
mektebinde bir sene staja tabi tutu· 
lurlar. 

Elinden tutarak zorla yanıma o
turttu. Dikkat ettim, sarhoştu. K. 
ile bakıştık. Maksadımı hemen an
ladı. Nefes aldırmadan biribiri ü
zerine kadehini dolduruyor ve 
milli kuvvetler şerefine içiriyor -
du. Muhtelif mevzular bularak o
yalıyordu. K. Bir aralık: 

Düşkün çocukların düşüş şekilleri

le kurtarılma tarzları hakkında ya
pılan ve geçen hafta belediyenin ç•>
çu1clan kurtarma yurdu talebeleri ta 
rafından temsil edilen piyesin terbi
yevi kıymeti gözönüne alınarak fil -
me çevrilmesi kararlaştırılmıştır. 

Belediyeye bağlı çocukları kurtar
ma yurdu bir temmuzda bir ay de -
vam etmek üzere Heybelide bir kamp 
kuracaktır. 

inkılap Kü+ü,,ltanesl 
Tasnif Ediliyor 

Hükumetten gördiiğlimüz geniş 

yardım ve Türklerin sanat kavrama 
hususundaki kabiliyeti şayanı dik
kattir. Son zamanda memleketimiz
de, memleketiniz hakkında uyanmış 
olan sempatinin tamami1e yerinde ol 
duğuna herkes inanmıştır. 

na meydan verilmemesi için geçen 
hafta yapılan kontrolde tarifcle · 
rin büyük levhalar halinde muhtelif 
yerlere asıldığı görülmüş, fakat her 
masada ayrıca birer küçük tarifeye 
rastlanmamı~tır. 

Belediye göze görülecek yerlet'e 
asılacak bi.iyi.ik levhalardan gayri 
mutlaka her yerde her masaya bir, 
musaddak tarife konulmasını da 
mecburi kılmıştır. 

lstinyede itfaiye karşısında 107 nu 
maralı evde oturan Süleyman Rüştü 
isminde biri, evvelki gün akşam üze
ri köprünün Boğaziçi iskelesinden va 
pura binmek üzere iken birdenbire 
düşmüş ve biraz sonra da ölmüştür. 
Yapılan muayene neticesinde Süley
man Rü.ştünün kalp sektesinden öldü 
ğü anlaşılmıştır. 

Veterinerler kıta veya bakteriyo
lojihane, kimyagerler kimya labora
tuvarlarında, dişçiler hastanelerde 
aynca birer sene ve eczacılar ise has 
tanelerde iki sene hizmet ettikten 
sonra sicillen ehliyeti tasdik edil
mek şartile üstteğmenliğe terfi edl-
lirler.,, 

MF.MI .. F.KF.'ITE: 

Kastamonu Eğitmen 
- Sahi, dedi. Yann gidiyor m u

sun? Birkaç gün daha kalaydın ca
nım. 

t. B., kapanmıya başlıyan süzük 
görzlerini açtı ve: 

- Elbette gidiyorum, ağabeyci
ğim. 

Dedi. Cüzdanını çıkardı. Zarflı 
ve zarfsız bir çok kağıtlar arasın
dan zorla bulduğu vapur biletini 
Kamile uzattı ve ilave etti: 

- İşte, dedi. Vapur biletim. Ya
nn İnebolu yoluyla gidiyorum. Bu 
akşam son ~ecem artık, neye içmi
yoruz ya? Gel garson buraya .. Bil.' 
bilecik daha getir. Masaya da biraz 
bak. K. beyciğim, müsaade et de 
bundan sonrası benden olsun. 

K. Bey vapur biletine bakarken 
ben de cüzdandaki kiğıtlan gözlü
yordum. Aradığım zarflar yüzüme 
gülmüşlerdi. Artık benim de ne -
şem artmıştı. t. B. biletini cüzda
nına korken içimden gülüyordum. 
K. e: 

İnkılap kütüphanesinde tasnif işle 
rine devam edilmektedir. Bu husus -
taki çalışmalara hız verilmiş ve tas · 
nif işinin yakında bitirilmesi için ted 
birler alınmıştır. 

Şiıli Terakki Lisesindeki 
Sercıi 

Şişli Terakki lisesinde bir sergi a
çılmıştır. Ziyaret saatleri öğleden ev
vel saat ondan on ikiye öğleden son
ra saat ikiden dörde kadardır. 

Nafıa Müsteıarının 
Tetklklerl 

Tedavi ve istirahat maksadile İstan 
bula gelen Nafıa Vekaleti müsteşan 
Arif, dün bir aralık Metro hana uğ
nyarak elektrik şirketinin devir ve 
teslim edilmekte olan muameleleri
ni tetkik etmiştir. 

Müsteşar, alakadarlardan izahat al 
miş, ve tesellüm muamelesinin asgı:ı 
ri bir zaman zarfında yapılması h-ak 
kında talimat vermiştir. 

* Amerika Birleşik Cümhuriyetle 
rinin Moskova elçisinin Siklaud isim 
li yatı evvelki akşam Odesadan li
manımıza gelmiştir. Yat buradan kö 
mür alıp Amerikaya gidecektir. 

• "BE İsviçrenin yeni Ankara sefırı . · 
Lar di dün şehrimize gelmiştir· 

Buna riayet etmiyenler ilk defa -
sında cezaya carptırılacak, tekerrür 
ederse muvakkat kapanma cezacı v~ 

rilecektir. 
Halkın da bu gibi vaziyetler hak

kında belediyeye şikayette bulunma 
sı istenmektedir. 

• 
Başvekil 

An karada 

• 

Kursu için Yeni Bina 
Kastamonu, 4 (A.A) - Dün Kas

tamonu'nun Göl köyündeki köy eğit 
menleri yetiştirme kursu bahçesinde 
yeni bir binanın temel atma töreni 
yapılmıştır. Törende, Vali, Kültür 
Direktörü ve büyük bir kalabalık ha 
zır bulunmuşlardır. İlk temel taşı 
Vali tarafından konulmuştur. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
5 Haziran 1938 

PAZAR 

6 ıncı ay Gün: 30 Hızır: 31 
Arabt· 13!17 Rumf 1354 

• Rebiülll.hır: 5 Mayıs: 23 
Güneş: 4.30 - Öğle: 12.12 
İkindi: 16.12 - Akşam: 19.313 

. 

Yatsı : 21.35 - İmı;Ak: 2.1~ 
--·-••lillll•:ıııı.·~-Xfıl'""4• # MW ...... 

YURTTA HAVA V AZ1YETI 

- İzin verir misin, dedim. Şeref
li vazifesine gidecek olan bu arka
daşa bir ikram da ben ye.payım. 

Bilmem t. B. Bey kabul tenezzü • 
lünde bulunurlar mı? 

Sarhoş adam y1kılarak ayağ'a 

kalktı. Boynuma sarıldı. Yü~ümü, 
gözümü öptü ve yaladı: 

İtimatnamesini Reisicümhurumu • 
za takdim etmek üzere bugün Ankı:ı
raya hareket edecektir. 

• İngiltere sefiri Sir Persi Loren 
memleketine gitmek üzere mezuni -
yet almış, evvelki akşam Londraya 
hareket etmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, evvelki gün Anka-raya döndü. Yukardaki 

resim, Başvekilimizin istasyonda karşılanışına ait bir intıbat tcsbH 

ediyor. Yandaki resimde de Londra seyahatinden avdet eden Ankara 

Mebusu ve iş Bankası Genel Direk tör ü Muammer Erişi A nkara istas

yonunda, İzmir Mebwıu Hamdi Aksoyla beraber görüyoruz. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı 
nan malümata göre hava yurdun Karade
nizin şark kıyılarında çok bulutlu ve mev 
zit yağışlı, Akdeniz kıyıları, Ege ve cenup 
doğusunun diğer bölgelerinde az bulutlu 
geçmiş, rüzgdrlar umumiyetle şimali is~l

kametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün istanbulda hava açık geçmiş. rilz
gdr şimali şarkt istikametten saniyede 5 
illi 6 metre hızla esmiştir. Saat 14 te baro· 
metre 760 milimetre idi. Hararet en "ClK 
25.1 ve en az 13.6 santigrat ~larak kayde
dllmi~tir. 

- Ben, dedi. Sizin gibi arkadaş
larla kmeyi şeref sayanın. Tenez-
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f]uGüN_j 
Fransada Hükumetin 

Vaziyeti 
Yazan: Ômer Rıza DOCRUJ:. 
Fransa Meclisi 7 hafta süren bir 

. tatilden soıua toplanmış ve 
~Şe başlamıştır. Fransanm bu sırada 
ıç siyasa hayatında en mühim hadi
se, sosyalistlerin hükfunete karşı a
lacakları vaziyettir. Bu nokta, sos
Yalist kongresinin toplantısı sırasın
da anlaşılacak ve sosyalistlerin mu
lıalefete geçip geçmiyecekleri tavaz
~ulı edecektir. 

Fakat Fransa sosyalist kongresi de 
bit sürü ihtilaflarla karşılaşacaktır. 
~osyalist Partisinin Sen şubesi, di-
81Plinsizlik gösterdiği ve Parti mer
keıine karşı geldiği için kapatılmış
tı. Bu mesele bir sürü hararetli miİ
llakaşalara yol açacak, ve bu yüzden 
itidal ile ifrat arasında mühim mü
tadelelcr vuku bulacaktır. Fakat, ne
ticede mutedillerin kazanacaklan 
lannolunuyor. 

Sosyalistlerin asıl karar verecek
leri nokta, iktidar mevkiinden uzak 
~ld.ukJarına göre muhalefete geçme
el'i lazım gelip gelmediğidir. Bun
lar, meseleyi şu şekilde hulasa edi
:torJar: "İktidar veya muhalefet,,. B. 
llıllnı iktidardan ayrılmanın muha
lefet manasına gelmiyeceğini söylü
~01' ve bu vaziyetin hem parti men
iaa~leri, hem memleket menfaatleri 
ehınde olmıyacağını anlatıyor, hü
~llnıeti, daima hareketleri ve icraatı 
lle nıuhakeme etmk ve bunun için 
~Yanık davranmak lazıtn geldiğini 
1~ah ediyor. Blumun muvaffak ola
~ağı ve ekseriyeti toplıyacağı mu-
llkkali sayılıyorsa da birçok güç

lüklerle karşılaşacağı da şüphesiz 
körüJüyor. 

Çünkü sosyalistlerin çoğu, Blu
lıııın son iktidar mevkiinden çekil· 
ltıesini hiddet ve asabiyetle karşıla
lıuya devam ediyor. Bunlara göre 
llıeınteketteki en büyük fırkanın ik
~dar mevkiinden uzak kalması ta-
aınmül edilir birşey değildir. Ve bu 

\'ıtziyctin devamına imkan verilme
ltıelidir. Fakat Blum da bunlara, ik-

İ;r~ür etti;~ckt~~ .. b·~şka birşey ~a
hlınıyacağı, çünkü kendisinin yine 
~enato ile mücadeleye girişeceğini 
~e bunun da memleketi iyiden iyiye 
-~ıracağım söylemektedir. 

L Sosyalistlerin son feri seçimlerde 
'\ltybetmelcri ve radikallerin kazan
"ıaları sosyalist fırkasının gayri
lııenınun unsurlannı takviye etme:K. 
~edir. Fakat iki taraf gazeteleri de 

l1 hadiseleri küçüksemek için uğ~ 
•aşıyor. 

~ Uülasa Daladyc kabinesinin mu
lldderatı sosyalist kongresinin ve
•eceği kararlara bağlıdır. 
lıu kararlar neticesinde Daladye, 

lfısyalistlere güvenebilip güvenemi
~·eceğini anlıyacak ve ona göre vazi
l'et alacaktır. . 

~e sivilleri bombardıman: 

Çin ile İspanyadaki sivil halkın 
havadan bombardıman edil

lıteteri, bütün insanlık dünyasında 
~ef~e~le ~ar~ılanmaktadır. Amerika 
~ lltıcıyesı, dun bu korkunç hadiseler 

1 ~erine bir tebliğ neşretmiş ve bun
al'ln mahiyet itibariyle "barbarca 

ııı v ,, 

dugunu anlattıktan başka insan~k 
\>e nıcdeniyct zihniyeti ile telif edile
~:Yeccğini anlatmıştır. İngiltere hü
·"'rneti de Tokyoya bir nota vererek 
•ıv·ıı . ı erın bombardımanını protesto 
~trn · t· ış ır. 

il) l"akat bütiin protesto]ara ve umu-
i nefreti anlatan tezahürlere rağ

lıt~ll. sivil halk Uzak Şarkta da İs-
~~ ' d' llyada da tekrar bombardıman e-
h'1rniştir. Ve Kantonda yapılan bom 
d '-tdıman şiddet ve zayiat bakımın
~ aıı geçen haftaki bombardımannı 
~at aşmıştır. 

f=ransa • ltalya lhtilcifı 
Roma, 4 ( A.A.) - Roma - Paris 

~ .. 
t 
ıtn.asebetlerine telmih eden gaze -ez · . 

l er, bır çok yanlış kanaatlerin an-
QşQrn.amazlığa sebep olduğunu yaz
~aktadırlar: 
h A.vvenire gazetesi, "Fransa Pirene 
't{dıtdunu kapamalıdır.,, diyor. 

?" '.l'ribuna, "Italya ile Fransanın ba
bıkadın. iki tarafında bulunmalarının 
~ ?nemleketlerin birleşmelerine 

~<ini olduğunu yazıyor. 

'1' AN 

ALIKANTE VE V ALENSIY A 
DÜN TEKRAR BOMBALANDI 

i..--.w•• ... ••••rm•c••www••---·=-==---••• 

i 
5 Kaçırıl an Çocuk 

Hala Aranıyor! 
ı-----=ıı 

Mister Barnes'in 
Bir Çok Ölü ve Yaralı Var/ 

Valansiya, 4 CA. A.) - Asi tayyareleri geceleyin 
limanı ve civarını bombardıman etmişlerdir. Bomba
lardan ikisi lngiliz Marin vapuruna isabet etmiştir. Basından Geçenler 

M. Barnes teltaviden evvel 

Londra - A Ifred Barnes namın
da 56 yaşında bir adam, bir kaza ne
ticesinde vaktinden evvel ihtiyarla
mış, saçları kısmen dökiilmiiş, kıs
men ağarımş, kendisini tanıyanlar 
tanımaz olmuşlar ve tanıyabilenler 
de y<l§ının (70) e vardığını söyleme
ğe başlamışlardır. 

Fakat girişilen tedavi onu yeniden 
gençliğe iade etmi§tir. Mister Bar-

M. Barnes tedaviden sonra 

nes'in kendisi Londra gazetelerine 
şu sözleri söylemiştir: 

Saçlarım yeniden karardı. Yalnız 
bir hayli zayıfladığım için fazlaca 
yürüyemiyorum ve eskide ' yediğim 
yem:eğin ancak dörtte birini yiyebi
liyorum.,, 

Doktorlara göre, bu adamın uğra
dığı kaza, guddeleri iizerine tesir et
miş ve kendisi bu yüzden ihtiyarla
mıştır. Bu tesirin izalesi üzerine a
dam da eski haline dönmeğe başla
mıştır. 

Vapurun lngiliz olan baımakinisti ölüler arasında
dır. Diğer birçok mürettebat da yaralanmıştır. 
Limanı bombardıman eden isi tayyareleri dört tane idi ve Ma

jorktan geliyorlardı. 
Asi tayyareler ayni zamanda Valansiyayı da bombardıman et

. mişler ve on altı kitiyi öldürmüşlerdir. 32 de yaralı vardır. Bunla
rın ekserisi kadrndır. 

iSPANYANIN VERDIGI NOTA : 
Londra, 4 (A.A.) - İspanya hükUıneti Barselonadaki İngiliz 

ve Fransız elçiliklerine birer nota vererek askeri ve hava ataşele
rini sivil ahalinin geçende bombardımana maruz kaldıkları ma
halleri gezmiye davet etmiştir. Bundan maksat hu mahallerde as
keri hedeflerin mevcudiyeti mevzuu bahsolmıyacağım isbat ve 
bu hususta bir rapor netredilmesini temin etmektir. 

Londra, 4 (A.A) - Muhalefet ga- Frankoya noktai nazarlarını zorla 
zeteleri sivil ahalinin bombardıman kabul ettirmişlerdir. 
edilmesi hakkında tahkikatta bulun- Fakat biitün bu teşebbüslere 

mak üzere bitaraf bir komisyon teş- rağmen bombardımanlar, ancak 
kili projesini iyi bir şekilde karşıla- müdafaayı sertleştirmiştir. 

maktadırlar. Son harp vaziyeti 
Tekli/ kabul edilmiyor Valensiya, 4 (A.Al - Günün en 

Paris, 4 (A.A) - Figaro gazetesi
nin Londra muhabirinin zannettiği
ne göre, İngiltere hükumetinin İs
panyada tavassutta bulunmak tekli
fine Roma, Berlin, Burgos ve Barse
lon kati bir "hayır,, la cevap vermiş
lerdir. 

Bombardımanlar müdalaayı 

sertleştiriyor 

Deyli Heraldin siyasi muharri-
ri yazıyor: 

"İspanyadaki İtalyan ve Alman 
Generalleri yeni bir muvaffakıyet 
kazandılar, ve General Frankoyu ·-- ....... 
te, ve Valensiye'nin bombardıman 
edilmesinin sebebi budur. 

şiddetli muharbeleri Albocacer'in 
cenubu garbisinde Sierra d'Elbuec 
ile Sierra Carbo arasında yapılmış

tır. On saatten fazla süren şiddetli 

çarpışmalar esnasında mevziler bir
kaç kere elden ~le geçmiştir. Akşa

ma doğru Frankistlcr Orta] sırtlarını 
ele geçirerek orada yerleşmişlerdir. 

Asiler sabah erkenden Albokazer 
üzerine şiddetli bir taarruzda bulun 
muşlardır. Muharebe bütün şiddetile 
devam ediyor. . - . r. 

Her geçen saat 
cümhuriyetçilerin lehinde 
J.>erJ>iı?:nan, 4 (A.AJ - İ3ı! nsa 

Ciunhufiyctı uevıet naJCa~ı lrojo 
Parise gitmek iizere buradan ge
çerken kendisine sorulan suallere 

ALMANYA 
Yakalanan Yahudiler 

Zavallı James Cash 
Amerikanın Florlda ayaletlndel<I 

Prenceton'da haydutların bef yaşın
dakf Jameıs Caıslı adlı bir çocu/iu ka
çırmaları civardaki bütün halkı a
yaklandırmıştır. 

Çocuk bir petrol tacirinin oğludur. 
Sarı saçlı, mavi gözlU aevlmli bir yav 
rudur. Haydutlar çocuğun babasından 
10.000 dolar istemişler ve zabıtayö\ 

haber verlldlğl takdirde çocuğu öl
düreceklerini blldlrmlşlerdir. Arag -
tırma devam etmektedir. 

Fakat küçük yavruyu hayatta bul
mak ümidi kalmamıştır. Deniz tayya· 
releri cesedi bulmak ümidi ile dolaı· 
maktadır. 

········--·······-·········--·········---··--.... 
verdiği cevapta İngilizlerin tavas
sut ve teşebbüslerinin insani dü
şüncelerden doğınakta olduğunu 

ve maamafih bunun tahakkuku 
pek muhtemel olmadığını ve ge
çen her saatin Cümhuriyetçiler 
lehinde tecelli ettiğini söylemiştir. 

İrojo cephede artık siyasi ihtilaf
lar kalmadığını, General Frankonun 
anı::.11'. bUl.üu ._.:puc•"•..._. 1.U.Ut:.U J 1A11 

masile muzaffer olabileceğini halbu-
ki böyle bir şeyin hiç zannedilmedi
ğini söylemiştir. 

AMERİKA 

Hull'ün Nutku 

Franko, sivil halkı bombardıman 

etmenin Frankist İspanyada çok fe
na tesirler yaptığını görerek bundan 
vazgeçmiye karar vermişti. Franko 
evvela Valensiyayı, sonra Alikantı 

zaptederek Madiridi tecrit, ve onu 
teslim olmıya mecbur ettikten sonra, 
nihayet Katalonya ile meşgul olma
yı daha muvafık bulmuştu. Fakat 
Alman ve İtalyan generalleri harbin 
bu şekilde idaresi neticesinde kati 
zaferin ancak gelecek baharda elde 
edileceğini, belki de daha sonraya 
kalacağını tahmin etmektedirler. 

Viyana, 4 ( A.A.) - Havas ajan- Nevyor, 4 (Hususi) - Radyoda bir 

Harbin bir sene daha uzaması 

ise, bilhassa İtalyanlar için tehli
keli olduğundan, Cümhuriyetçile
ri yıldırmak \'c siiratlc nihai neti
ceye varmak için ısrar etmişler ve 

smın muhabiri bildiriyor: Salô.lıi - nutuk söyliyen Hariciye Nazırı Hull, 
yettar mahfiller, bu hafta zarfında dünyanın birçok mıntakalarında ha
Viyanada 250 Yahudi tevkif edilmiş şin kuvvetin en esaslı politika vasıta 
olduğunu söylemekte ve bumın bil- sı olduğunu söylemiş ve Amerika
hassa döviz kanununa mııhalif hare- nın. enternasyonal iş birliği zihniye
kette veya rejim aleyhinde siyasi fa- tinin yeniden doğması, kollektif bir 
aliyette bıılunan Yahudiler hakkında anlaşma jle harbi insanileştirmek ve 
yapıl_an no.r~al aclli takibat:an ibaret 1 silahların azaltılmasına amade bu-
oldugunu ılave eylemektedırler. lunduğunu anlatmıştır. 

·Amerikoda Büyük 
Tayyare Manevraları 
Amerikada Lııng Ayland'da 

büyiik hava manevraları yapıl
mıştır. Manevra da bilhassa tay 
yareye karşı müdafaa topları dl' 
ncnntiştir. Amerikanın şarkın . 
daki 18 hava üssü muvakkat ÜS· 

ler vazifesini görmüş ve bu iis· 
lerde 222 tayyare ile 3000 tay· 
yareci barınmıştır. Bu resimle1 
manevraları tesbit etmektedir 
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Ateşli Adam! 
Yazan: B. FELEK 

:... Ne oldu bu adama? Gençliğinde 
ne ateşli idi! Ne kanlı, ne imanlı idi! 
Bu suali, hakkında tekrarladığımız 

tipler vardır! 
Gerçekten gençliğinde ateş gibi 

kaynar, içi içine sığmaz. cıva gibi a· 
dam iken yavaş yavaş durulur, söner, 
siner ve biter. Bunu görür: 

- Ne oldu bu adama? deriz. 
Bu sualde biraz hayret ve pek az 

teessüf vardır. 'Üst tarafı da çene ad~ 
lesinin şuursuz hareketinden ibaret
tir. 

Bu sönen, sinen ve biten ateşli a
damların muhitleri için ne faydalı 
unsurlar olabileceğini düşünmeyjz, 

düşünemeyiz. Çiinkü böyle şeyleri 

diişünmi:re vaktimiz yoktur. Sabah 
iş, öğleyin yemek, akşam eve dön
mek, gece uyku ve sabahleyin tekrar 
iş. Bu meşgale arasında ö~·le vahi ve 
havai: şeyleri düşünmiye vakit olm 
mu? 

Halbuki bu ateşli, bu kaynar a
damlann ne olduğunu bilmek güç 
değildir. 

* Dün sabah elektrik prizinde kay. 
nasın diye tıraş suyu koydum. Nor
mal zamanda iki, iiç dakikada kaynı
yan suyu ateşte unutmuş, başka işe 
gitmişim. Zavallı orada yanın saat 
kaynamış, kaynamış, kaynamış ve 
tabii o kadar kaynamanın neticesi O· 

larak tebahhur etmiş, bitmiş! 
Elimi suratıma sürüp sakalımı hb

. setti~im zaman aklıma tıraş suyn 
geldi; gittim. Su kabını hemen he
men boş buldwn. Biraz daha gecik
se idim elektrik cezvesi de yanacak
mış. 

Kaynadığı zaman istifade edilmi
yen ve sıcaklığını bir faydalı cihete 
sarfetmesine imkan bulamıyan ateş 
gibi adamlar da bu tıraş suyu gibi
dir. Kaynar, kaynar. Kimse ondan 
istifade etmeyi diJşünmez. Her şeyin 
haddi olduğu gibi hu kaynamanın da 
sonu gelir. Biter, söner ve siner. tş. 
te: 

- ...... 1,:..1 __ -- ~ · --'" - .2--..1- -

oldu buna? 
Diye sorduklarımızın hepsi böyle 

boşu hoşuna kaynıya kaynıya suyu
nu ~ekmiş ve sönmüş ateşparelerdir. 
Kabahat ne onların, ne bizim. Sade
ce ateşin! 

Amerikada Yakalanan 
Alman Casusları 

Tohlciliat, Hôdisenin Mühim 
Olduğunu Göstermelcfedir. 

Nevyork, 4 (Hususiı - Büyüli 
federal jüri heyeti son casusluk 
tahkikatına devam etmektedir. 
Birçok büyük zabitleri saatlerce 
dinlemi• ve bunlardan Kızılhaçlı 
Alman casusu F ohanna Hofman 
ile yardımcısı Gustaf Gumrich 
hakkında malumat almış, ve ca
susların Amerika hava kuvvetle
rine ait sırlar petinde kottuklan 
anla,ılmıştır. 

Gumrich ile Hofman halihazırda 

mevkufturlar. Gumrich'in itirafına 

göre, miralay Eglin Nevyorkun hava 
müdafaasına ait p18n 1.arını bir otele 
getirmiye sevkedilecek, kendisi öl.:iü 
rülecek ve bütün bunlar elinden alı
nacaktı. Fakat bu teşebbüs boşa git
miştir. 

Gumich bundan başka elli sahte 
pasaport tedarik edecek ve bunla'!'.' 
da kullanılacaktı. Amerikanın gene 
zabitlerini ve bahriyelilcrini izaz 
etmekle tanınmış hir sosyete kadı
nının da te\·kif edildiği haber ve
riliyor. 

Büyük federal jüri heyeti casusluk 
meselesi dolayısiyle şahitlik edecek 
olan Alman gemilerinin iki kaptanı 
için kefalet olarak 2.600 dolar iste -
mektedir. Şahitler Kemnitz vapuru
nun kaptanı Heinrih Lorenz ile Hin 
denburg vapurunun kaptanı Fran~ 
Frisky'dir. 

Müthiş Bir Vapur Kazası 
Kahire. 4 CA.A) - Evvelisi gün 

Magağa gölünde vuku bulan bir va · 
pur kazasında elli kişiden fazla ın· 

san boğulmuştur. 
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Vazifeyi Suiistipıal 
Eden Komisyon Azası 

Arazi Yazımında Para ile Bir 
Takım Kanunsuz işler Yapılmış 

Hall<evi Mezun 
Talebeye Bir 
Çay Verdi 
Sandıklı, (TAN) - Halkevi, genç

liğin yetiştirilmesi için her sahada 
çalıştığı gibi, ilk mekteplerdeki yav
rularla da meşgul olmaktadır. Her 
sene çocuk bayramında ilk mekt<:p 
talebesine, üzerinde "Halkevinin ar
mağanı,, yazılı defterler dağıtan hal 
kevimiz, ilk mektep mezunlarına da 
ziyafet vermektedir. 

Radyo 
lırıtanbul Radyosu 
Öğle neşriyatı: 12.30 Plakla Türk rnu; 

sik.isi, 12.50 Havadis, 13.05 Plakla Til~ 
musikisi, 13.30 Muhtelif plfık nesriY8 

14 Son. 
ın:J• 

Akşam neşriyatı: 19.30 Pll\kla dans le 
sikisi, 18.45 Kızılay haftası: Konferans, do 
tor Süreyya Kadri (Kızılay ve sosyal yar: 
dım), 19 PlAkla dans musikisi, 19.15 J{o!I 

ferans: Prof. Salih Murat (Radyo ders1~· 
ri), 20 Nihal ve arkadaşları tarafındııil 
Türk musikisi ve hnlk şarkılotı, 20.45 f19

• 
ıı· va raporu, 20.48 Ömer Rıza tarafından. 

rapça söylev, 21 Klfısik Türk musikisi: NU; 
rl Halil ve nrkndaşları tarafından. (S:ıll 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi dün ımışlar, evlerinde cetvelleri tanzim e
bir vazüeyi suiistimal davasına baktı. derek alakadar makamlara vermiş -
Davanın suçlulan Bakırköyün Mah- ler ve ücretlerini de tamamen al -
mut Bey muhtarı Recep, Ayapa muh- mışlardır. Bilhassa Nüos Çıfıtbur -
tan Mümin ve tahriri arazi komisyo- gaz, Ayapa ve Kalfa köylerinde iş ta 
nu reisi Hüsnü ile komisyon azasın- mamen böyle olmuştur. Dün mahke
dan Halit idiler. İddia şu idi: mede bu köylerden gelen şahitler 

Geçen sene Millet Meclisinden Çl dinlendi. Bunların hepsi de: 
kan bir kanunla İstanbulda arazi ya- _ Komisyon bizim tarlalanmı7.a 
zılmasınn başlanmış, vilayet tarafın- ~elerek kanunun tarif ettiği şekilde 
dan da Bakırköy kazasındaki araziyi ölçmek suretile iş görmediler, bizden 
yazacak komisyon riyasetine Halit korucu tapu senetlerini topladı. Bu 
ve azalığına Hüsnü seçilmişlerdir. senetlere göre iş görmüşler, dediler. 
Köy muhtarlnn da bu komisyonun ta Komisyon bu suretle hazırladığı 
ibü azalarıdır. Bu komisyon kendi mm defterleri köy muhtarlarına da imza 
takalarındaki bütün araziyi ölçerek )atmak istemiştir. Fakat muhtarların 
tesbit edecekler ve şimdiye kadnr birçoğu: 

Bu yıl, Sandıklının içindeki mek
teplerden mezun olan 86 talebe şere
fine 200 kişilik bir çay ziyafeti vermiş 
tir. Ziyafette çocukların velileri, bü
tün mualUmler ve maarü memurlan 
muhtclü teşekküller başkanları bu
lunmuş, nutuklar söylenmiştir. Pek 
iyi derecede mezun olan 26 talebeye 
de halkevi namına başkan Ahmet 
Gevrek tarafından hediyeler veril
miştir. 

Kızılay haftası münasebetile dün Fatihten Şişliye kadar devam etmek 
üzere bir geçit resmi yapılmıştır. Merasime, Kızılay tiınsallerile süslenen 
kamyonlar girmişler ve güzergahta halk tarafından alkışlanmıştır. K am
yonlard an Kızılaya yardıma teşvik eden vecizeler atılmıştır. Taksimde 
Cümhuriyet abidesine çelenkler konmuş ve nutuklar söylenmiştir. Kn:ı
lay haftası münasebetile Kızılay kolları tarafından mahallelerde İı'ıa 

ber· ayarı) . 21.45 Orkestra. 22.15 Ajans ha t 
leri. 22.30 Pltıkla sololar, opera ve ope?"C 
parçalan. 22.50 Son haberler ve ertesi gu· 
niln programı. 23 Son. 
Ankara Rad,·osu 

cŞrl· Öğle neşrlyntı: 12.30 Karışık pltık n \IC 
yatı. 12.50 Plak: Türk musikisi ve illi 
carkıları. 13.15 Dahili ve hnrici haberle!· '( ıı· 
Akşam neşriyatı: 18.30 Çocuklara rn 

gizli kalan toprakları ortaya çıkara- - Biz bu şekilde evde doldurulan 
caklar, bu suretle de devletin alaca- defterleri imzalamayız, demişler. Yal 
ğı vergiler artırılmış olacaktır. ruz Mahmut Bey muhtarı Receple 

Bu komisyon da Bakırköy kazala- Ayapa muhtan Milinin im7.alamış ve 
nnın köylerindeki toprakları yaz - dörder lira "da ücret almışlardır . • 
mışlar, fakat bu yazış yerlerinde tet- Şahitlerden bazılarının ismi doğru 
!kikat yapılmak suretile değildir. olarak tesbit edilmediği için, muha-

Komisyon korucular vasıtasile köy keme, bunların çağırılması için 9 tem 
lerden arazi tapu senetlerini topla- muz sabahına bırakıld. 

BiR ZiNA DAV ASI : 

Kadın, Kocam 
Beni 100 Liraya 
Sattı Diyor 
Asliye birinci ceza mahkemesi 

dün şimdiye kadar İstanbul adliye -
sinde benzerine rastlanmıyan bir d:.ı 
vayı neticelendirdi. Davanın zahiri 
vasfi zina idi ve mahkemeye de böy
le bir iddia ile intikal etmişti. Mab
!kemede suçlu olarak kunduracı Kar-
··- - - --J -4& .&A\.4.&.&.A'O. UY&W.&4WJ ..,,._. 

dı. Davacı da Karniğin .meslektaşı 

ve Adirnanın kocası Artind.i. İddiaya 
göre Artinle kansının arası son za -
manlarda bozulmuştur. Sevişerek ev 
lenen bu çiftin aralarının soğumasın 
da bir gönül meselesi amil olmuş -
tur. Adirna gönlünü Karniğe kaptır
mıştır. Son zamanlarda kan koca 
arasındaki soğukluk aile rabıtasını 

koparacak bir hale gelmiş ve Artin 
kansını kapı dışarı etmiştir. O da 
;I<arniğe gitmiş ve beraber yaşamı -
ya başlamışlardır. Bu defa Artin 
müddeiumumiliğe müracaat ederek 
bunlar aleyhine zina davası açmış -
tır. Mahkemede Karnik hadiseyi te
ville itiraf ediyordu. Bayan Adirna 
ise kendisini müdafaa ederken: 

- Kocamın paraya ihtiyacı vardı. 
Beni 100 liraya Karniğe sattı. Ben sa 
tıldığımı biliyordum. Bedelim de a
lınmıştı. Ayni zamanda da beni ev
den kovdu. Mecbur oldum Karnikle 
beraber yaşamıya ..• 

HIRSIZLIK: 

PJaj Hırsızı 
3 Ay Hapse 
Mahkum Oldu 
Geçen sene, plajlara dadanarak bir 

çok kadınların çantalarını, dürbünle 
rini, fotoğraf makinelerini, paralarını 
ve yükte hafif pahada ağır olan eşya 
lannı çaldığı iddiasile Bürhan ismin
de bir genç tevkif edilmişti. Sayısı 
birkaç düzineyi geçen bu hırsızlık id 

·------... ı""' .. ""-- &..,... .. --

kik edilmektedir. Sultanahmet üçün 
cü ceza mahkemesi dün bu davalar -
dan birisini neticelendirdi. Davacı 

Nazmi idi. İddia da şu idi: 
Bay Nazmi Cerrah paşa hastanesin 

de yatarken Bürhan bir ziyaretçi gibi 
koğuşa girmiş ve bir masanın üstün
de bulunan Bay Nazminin 30 lira kıy 
metindeki altın saatini çalmıştır. Bür 
han kendisini müdafaa ederken: 

- Ben bu saati çalmadım, ban:ı 
Mehmet Ali isminde bir arkadaşım 
getirdi. Ben de bu saati gazetecilik 
yaptığını söyliyen Rüstem isminde 
birisinin vasıtasile Hacer isminde bir 
kadına terhin ederek para aldım. Bu 
işe Rüstemin anası Afüe de delalet 
etti. Diyordu. Hakim Hacerle bera
ber kızı Naciyeyi ve gazeteci oldu -
ğunu söyliyen ve Cihangirde Kum -
rulu yokuşta 4 numarada Rüstemle 
anası Afifeyi de şahit olarak dinle
di. 

Mahkeme bu müdafaayı kabul et 
medi. Şahitleri dinledikten sonra su 
çun sabit olduğu neticesine vardı. Fa 
kat davacı Artinin de kansını kov
masını suçu hafületici sebep olank 
aldı. Her iki suçluya da üçer gün 
hapis cezası verdi. 

Bürhanın yine çaldığı bir tabancayı 
da yine bu Rüstem vasıtasile Hac.?re 
terhin ettiği Sultanahmet sulh birin 
ci ceza mahkemesinde sabit olduğu 
için bu yüzden de hapis cezası almı~
tır. 

Şahit Rüstem şunlan söyledi: 
- Bürhan benim eniştem Nacinin 

ahbabıdır. Bir gün bize bir tabanca 
sonra da bir altın saat getirdi. Ben 
ve annem tavassut ederek Bayan Ha 
cerle kız.ından faizle para aldık. 

İFTİRA: 

Ekmekçi Ali 

Beraet Etti 
Diğer şahitler de ayni şekilde şeha 

dette bulundular. 
Hakim suçu sabit görd ü. Bürhana 

3 ay hapis cezası v.erdi. 

lpek6 Kumaşı 

Cebine Koymuş 

yazılmaktadır. 

SAFRANBOLUDA : Yoksul Talebeye 

Yemek Veriliyor 

sal (Masal dede), 18.50 Karışık plak r.eŞ' 
riyatı. 19.15 Türk musikisi ve halk şarlt;~ 
ları (Makbule Çakar ve arkadaşları). ,. 

Makineli Vasıtalar 

Muayene Edlliyor 

...:lfl> Saat ayan ve arapça neşriyat. 20.15 .. ~ 
musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin '~ 
arkadaşları). 21 Edebi konuşma (Behçc. 
Kemal). 21.15 Stndyo orkestrası. 22 /. 
jans haberleri. 22.15 Yarınki progrnrn vt 
istiklal marşt. 

lı Bankası 

Kumbara ikramiyesini 

Kazanan Talih6 Za!ranbolu, (TAN) - Karabükt('
ki inşaat hasebiyle işliyen otomobil
lerin adedi fazlalaşmıştır. Bunların 

seyrisefere elverişli olup olmadığını 

muayene için, Sümer Bank mühen
di~;Ierinden iiç kişilik bir heyet teşkil 
edilmiştir. Bu heyet, her ayın birin
den onuna kadar olan Salı, Perşemhe 
ve Cumartesi günleri bu işle meşgul 
olmaktadır. 

SENFONİLER: 
10 Berlin losa dalgası: Berlin filhar· 

monisi (Beethoven). 14.45 Roma ıcıss 
dalgası: Senfonik konser. 

llAFİF KONSERLER: 
7 .10 Berlin kısa dalgası: :Musikili pa• 

zar selilmları. (8.15: Ke7.a). 9.15 Şür ve 
halk ;ıarkılnrı. 10.30 Berlin mU?:ika. l~ 
Berlin kısa d:ılgası: Ha!if konser (14.15· 
Df'vamı). 13.25 Bükreş: Juleıı orkestı'3-
aı. (14.30: Devamı). 16 Peşte kısa daıga
sı: Karışık, musikili program. 17.45 aer· 
lin kısa dalgası: Neşeli akşam musfldSl 
(18.50: Devamı). 18.35 Brüno, orkestr8•, 

Sopran. 19.15 Bükreş: Askeri bando. t9.l· 
Berlin kısa dalgası: Bando muz.ika. J9.50 
Peşte: Orkestrn konseri. 20 Bükr<?Ş: Rad· 
yo orkestrası. 20.20 Ostrava: Ra~··o fil• 
mi (Şarkılı, enstrümantal). 20.45 Rornıı• 
Bari: Kanşık musiki. 20.45 Milfıno, To· 
rino: Keza. 21 Bclgrat: Büvük radyo or· 

Emsal Ali 

İş Bankasının 1 Haziran 938 Kum
bara Keşidesinde Bin Li~alık İkrami 
ye İzmire çıkmıştır. 500 liralık ikra
miyelerden bir tanesi de İş Bankası 
Beyoğlu Şubesinde küçük cari ' hesa 
bı ve kumbarası bulunan Bayan Em 
sal Aliye çıkmıştır. 

Bayan Emsal on sekiz yaşında bir 
genç kızdır. Cihangirde oturmakta
dır. Şimdiye kadar harçlıklarından 
..... •• •.aa. ı:ı:1, Datik1ttl1t ,,_,,~.,......,. 0 " - -

sur lira parası vardı. Bu defaki ikra-
miye ile birlikte bu meblağ 600 li
raya yakınlaşmıştır. Kendisile gö
rüşenlere bu paraya dokunmıyaca

ğını ve biriktirmekte devam edece
ğini söylemiştir. 

İHTİLAS: 

Büyük Müesseselerden 

·Fazla Para Almış 
Telefon idaresi tahsil amiri Aciil 

Pamir ihtilas yaptığı ve zimmetine 
para geçirdiği iddiasile tevkif ed!l
miş ağır ceza mahkemesinde ı'nuhake 
mcsine başlanmıştı. Muhakemesi ya 
pılırken Nafıa müfettişleri de Adil 
Pamir hakkındaki tahkikatlarına de 
vam ediyorlardı. Bunun için fasıla 

ile suçlu hakkında iki dosya daha 
mahkemeye intikal etmişti. MüddP.i
umumilik dün sfördüncü bir dosya
yı daha ağır ceza mahkemesine ver
miştir. Son dosyadaki suçun vasfı 'Jah 
tekiırlıktır. İddiaya göre Adil Pa -
mir sahte ihbarnameler tanzim etme!c 
suretile yüksek telefon ücreti ödi -
yen müessese ve idarelerden fazla 
para almış ve zimmetine geçirmiştir. 

Muallimlere Ziyafet 
Verildi 

Zafranbolu, (TAN) - Halkevi, ka
zamız muallimlerine bir cay ziyafeti 
vermiştir. Başvekil Celal Bayarın he
diye ettiği fotoğrafı da bu vesile ile 
layık olduğu yere asılmıştır. 

Ziyafetten sonra spor komitesin
den Kemal bazı bedeni hareketler 
yapmış, milli oyunlar oynanmış, dar.
sedilmiş ve geç vakte kadar eğlenil

miştir. 

J ki Zabıta Yakası 
• Zafranbolu, (TAN) - Karabükte 
h:laıanı~t ncıuuH mau ı anır ve arKa-
daşı Mustafa, gümrük muhafaza me
muru Cahit Doğan ile kendilerini ka
rakola götürmek istiyen Çelik fabri
kası bekçilerinden Mehmet Ün'lüye 
hakaret ettkileri iddiasiyle mahkeme 
ye verilmişlerdir. 

Karabükte şoför Bursalı Ali Bacak, 
beraber rakı içtiği arkadaşı şoför Hi
lali çakı ile üç yerinden hafif surette 
yaralamıştır. Ali Bacak yakalanmış
tır. 

İstanbul 37 inci ilkokulda üç sene f!V 

vel kurulmuş olan h imaye heyeti şim 
diye kadar muntazaman 120 çocuğa 
yemek vermiştir. Aynca, bu kol ta lc 
benin kitap, defter ve giyim ihtiya~
larını da temin etmiştir. Bu resim, 
mcktcRte bir yemek esnasın,la 

alınmıştır. 

YENi NEŞRIY AT : 

ÜLKÜ 
Bu Halkevleri dergisinin Haziran 

sayısı çok dolgun bir mündericatla 
çıkmıştır. İçerisinde Profesör Afe
tin güzel iki yazısından başka daha 
birçok tanınmış ilim ve edebiyat a
damlarının makale, şiir ve hikayele
ri vardır. 

Gittikçe daha çok güzelleşen ve 
Namusa Tecavüz iddiası olgunlaşan bu dergiyi 'bütün edebi-
Zafranbolu, (TAN) - Karabük or- yat, ilim ve sanat meııe.klılarına ha

man işlerinde çalışan Adapazarmın raretle tavsiye ederiz. 
Osmanbcy köyünden Kadir oğlu 24 SAFO - Alrons Dode'nin bu maruf e
yaşında Hüseyin Gündüz, Orhan Ga- seri Mua1.zez Tahsin Berkant mrafınd:m 

tcrcumc edilmiş ve güzcl bir kitap halln
zili Mustafa oğlu Alişan tarafından de çıkmıştır. 
namusuna tecavüz edilmek istenild~- MANON LESKO - Abbe Prevo'dan 
ğini iddia etmiş, şahitler de ttöstermiş Fikret Adil tarafından forcUme edilmiş, 

ketrası. 21.10 Bükreş: Akşam konseri-
21.30 Milüno, Toriııo: Karışık pl!iklal'· 
22.30 Bükreş: Plilk konseri. (23.15: J{c· 

1.a). 23 30 Viyana: Gece musikisi. 23.30 
Uyp:z.ig: Gece kom:erl. 

OPER ALAR. OPF.RETLER: 
17.111 Roma Jtısa dalgası: Lirik opef!I 

lnrdnn bir perde. 19.30 Prag: Cek oPCJ'' 

orak). 20.35 Peşte: Bir operet temsfllnirı 
nakli. 21 Viyana: Milöcker'iJ "BettclS· 
tudent,. opereti. 22 Roma, Bari: Rosslni• 
nln "İ'taliana'ın Algeri,. operası. 

ODA MUSiKİSİ: 
13.15 Roma kısa dalgası: Gitar - sar· 

kı diieU. 18.30 Romn kısa dalgası: Od:l 
musikisi konseri. 21.30 Florans, NapOU; 
Hafif oda musikisi. 
RESİTALLER: 

11 Berlln kısa dalgası: Org mustlddt' 
11.45: 12.15 Roma kısa dalgası: Güzel -
talyan şarkıları. 18.30 Peşte: Zimbal re" 
sit:ıl!. 19.45 Rerlin kıı;a dalgası: Etn8 

Sack tarafından şarkılnr. 21 :uıypılf 
Neşeli şarkılar. 22.10 Prag: Strau!ls'ı.l" 
ş:ırkılarından. 23 Berlin kısa dnlgıısı: 
Org resitali. 23.20 Belgrat: Org konseri· 

DANS MUSiKİSİ: 
23.30: Florans, Napoli. 24.15 Peşte. 

MUHTELİF: 
19.10 Bnrl, Roma kısn dalgası: ArapÇ8 

musikili program. 20.37 Bari: TürJ<çf 
musikili neşriyat. 21.15 Bari: Yunan!S-

~========-=t=an==lç=ln==m=u=s=lk=i=ll=n=esr==i=y=at=.======.;::::,;:;? tir. Alişan, müddeiumumiliğe veril- kitap halinde çıkarılmıştır. 

miştir. 

Nişanlanma 
,,_ NATTA'nın YAZ SEYAHATi 

Halıcıoğlu Turşucu yokuşunda 18 'I 
numaralı hanede oturan Raif Serin 
ile ayni sokakt& 22 numarada otu
ran Bayan Belkis 4-6-38 tarihinde 

nişanlanmışlardır. 

...................... 
Avrupa Seyahati 

1 • 
16 Temmuzdan 20 Af ustosa kadar 

1 O gün lüks vapurla Akdenizde 
Izmir, Pire, Korfo, Saranla, Valona, Draç, Kotor, Dal

maçya, Dübrovnik, lspilit, Venedik, Trieste 

11 • 22 gün tren ve otokarla Avrupada 
Münih, Kolonya, Berlin, P rag, Viyana, Peşte, Bükreş 

(Ren nehrinde bir günlük vapur gezintisi) 

111 • 3 gün Karadeniz plCiilarında 
Köstence, Varna, Bureaz 

15 temmuzdan 23 ağustosa kadar İzmirden gelecekler limanlarından vapura bineb ilirler. 

-

40 giinlük Yunanistan, Italya, Viya- • • Vapurlar birinci 

na, Almanya, Prag, Peşte, Bükreş, 1 35 G u N Oteller birinci 290 L·ı ra 
Köstence etüd seyahati, yemek, otel, Trenler birinci ~ 
t ren, pasaport, her şey dahil 225 Ii- - Müracaat: NATTA ACENTALl(iI Galatasaray, Tel. 44914 ~ 

Meşhut suçlara bakan asliye dör· 
düncü ceza mahkemesi dün çirkin 
bir iddianın muhakemesini neticelen 
diroi. İddiaya göre ekmekçi Ali 11 
yaşında öz kızı Safiyeye tecavüz et 
tiği için tevkif edilmişti. Dün de mu 
hakeme gizli olarak devam etti. İd
diayı yapan ekmekçi Alinin metresi 
Hidayetti. Hidayet Aliyi tevkif et -
tirdikten sonra Saf iyeyi almış ve 
başka bir yere götürmüştür. 

Mahkeme Hidayetin iddiasını va
rit görmediği için Ali hakkında be
raet karan verdi ve derhal serbest 
bıraktı . Ali ayni zamanda kızının ve 
lisi olduğu için şimdi hiçbir hukuki 
sıfatı olmıyan Hidayetten kızını ala
caktır. Mahkemeden ayrılırken: 

Suitanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi dün şahitleri hakim ve mah 
keme katibi olan bir hırsızlık dava
sını neticelendirdi. Hadise meşhut 

suçlar arasında mahkemeye intikal et 
mişti. Suçlu da seyyar satıcı Dikran
dı. 

Bu müesseseler arasında inhisar • 
lar idaresi de Cibali tütün fabrika
sı , hava gazi şirketi, Çimento fabri
kası, bira fabrikası, liman idaresi ele 
vardır. Yakında bu iddialar da mah
kemede tetkik edilecekt ir. 

radır. Fazla talip olduğundan 20 ha
ziranda kayıt kapanacaktır. Müraca
at: Beyoğlu Perapalas karşısında 

(lTA) acentası. Tel. 45542. 

görmüşler, hemen kend.isini yakalıya 
r~k cebinden floş~ çıkarmışlar ve 1, a. 
bır zabıt varakasıle Dikranı polise , 

«:~Hm etmişlerdir. İşte hakim Reşit N o v o T N ı 
dun bu davayı neticelendirdi. Hakim 
le katibini şahit olarak dinledi. Suç

Bahçe, lokanta ve birahane
sinde aevimli okuyucu 

Sabahleyin, ö{lleyln 
ve akşamleyin 

ağızın ızı iyice Odol suyu ile yıkarsanız ve 

dişlerinizi Odol dişmacunu ile fırçalarsa nız 

nefesiniz daima hoş kokar ve a rtık ağızı· 

n ızda dişleri nizi çOrütebilecek şeylerden eser 

kalmaz. Dişlerinizin gazel ve sağlam olma

sını istiyorsa nız bu dediğimizi yapmakdan 

başka çare yoktur. 

- Şimdi dava açmak sırası bana 
geldi. Ben de iftiracı hakkında mah 

!.:~eye müracaat edeceğim, diyor -

Hadisenin şekli de şudur: 
Beyoğlu hukuk tereke hakimi Ce

vat yanına katibi Osmanı alarak ken 
disinin idare ettiği bir müzayedeye 
gitmiş ve satışa başlamıştır. Dikran 
da alıcılar arasında bulunuyormuş. 

Bir aralık Dikranın satılan eşya ara 
sından bir yumak floşu alarak ka -
ğıda sardıktan sonra cebine koydu -
ğunu hakim Cevatla katibi Osman 

lu kendisini: 
- Ben cebime koymadım. Elimde 

tutuyordum. Şeklinde müdafaa ed~
yordu. Hakim müdafaasını varit gör 
medi. Suçun işlendiğine kanaat ge
tirerek Dikrana 3 ay hapis cezası vt>r 
di. Suçun teşebbüs mahiyetinde kal

KATO LESZAY 
ve Opera tenoru 

masını ve çalınan şeyin kıymetinin IAKEAS ve muganni YUNKA 
az olmasını hazarı itibare alarak ce-
zayı 20 güne indirdi. 
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'TAN'ın hedefl: Haberde, fikirde, her• 
leYde temiz:, dDrDat. aamlml olmak, 
karlln gazeteal olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
A• 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr: 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MillcUcrarası posta ittihadına dahil ol
nuyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tlnnek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lanı 10 kuru~luk pul UAvesi llzımdır. 

Italyanın Dış 
Siyasetinde 
Libyanın Rolü 

[coNON MESELELER! 1 

2,ooo,ooo Muhaciri 

Nasal Getirtebiliriz 7 

Yazan: M. ZEKERIY A' 
Muhacir meselesinin iki safhası 

"ardır. 

Biri Türkiyenin nüfusa ihtiyacı 
~e bu muhacirleri bir an evvel mem 
le.kete getirtip müstahsil birkaç mil
:Yon insan kazanması. 

Diğeri de bulunduklan yerde ar
tık rahat edcmiyen ve bir an evvel 
~rkiyeyc gelmek için can atan iki 
ınilyona yakın Türk muhaciri. 

Yani bizim ihtiyacımızla yaban
cı illerdeki ırkdaşlarımızın arzu ve 
:İhtiyaçları birleşiyor. O halde bu 
bıeselenin radikal bir tarzda hallini 
temin edecek bir yol bulmak lazım
dır. Bu lüzumu hadisat ta bize zor
lamaktadır. 

S on İngiliz • İtalyan iti
lafı için yapılan Roma 

konutmalarma mevzu olan ıi
yui ve ukeri meıelelerin en 
çetini fÜphesiz Libyaya ait o
lanı idi. Eğer F ranıız - İtalyan 
müzakereleri kesilmeseydi, İ
talyanın bu Şimali Afrika üs

ıülharekesi, Fransızlarla pa
zarlrkta da, Roma.nm elinde, 
yine mühim bir ıiyui ve aske
ri koz olacaktı. 

Libya meselesi lngilizlerle ko
nuşmalarda, epey zorluklara mey

dan vermiş; fakat, iki tarafın gös
terdiği kati anlaşma arzusu, niha

yet bütün güçlükleri yenmişti. 
Libya'ya bu derece eheMmiyet ka
zandıran şey, şüphesiz, burasının 

Italyaca, müstemleke icaplarından 
çok aşırı ve ancak taarruzi mak
satlarla izah olunabilir bir tarzda 
tertip ve tanzim olunması ve a
deta büyük bir müstahkem ordu,. 
gah haline getirilmesidir. Bu va
ziyet, tabiatile, lngiltere ve Fran
saca yalnız hoş görülmemekle 
kalmıyor, ayni zamanda şüphe ve 
endişelere sebep oluyordu. 
Osmanlı imparatorluğunun eski 

Trablusgarp ve Bingazi eyaletleri 
ile hinterlandlarından ibaret ve 
Berberilerle meskun olan bugün
kü İtalyan Libya'sı bütün şimali 
Afrika sahilleri ile birlikte, eski 
Romanın daima siyasi bir he~efi 

Runıanyada Türkiyeye hicrete ha-
2tr 800 bin Türk '·ardır. Romanya 
Ue yaptığımız anlaşma mucibince 
l>eyderpcy bu Türklerin hepsi ana 
\'atana geleceklerdir. Romanya 
~rklerinin nıühim bir kısmı şimdi
den ellerindeki mal ve mülklerini 
•atmışlar, hicrete hazırlanmışlardır. 
ltumanya hükumeti de onlarm bir 
an evvel hicretini kolaylaştırmakta, 
hatta onlan hazan buna teşvik ve 
bıeebur etmektedir. 

Bulgaristanda ayni vaziyette 600 111 
hin ve Yugoslavyada 400 bin insaiı 1 

\r~d1!· ... - ---3 -.--••U.11~ ~llll3.l.ll• H 
da bir iki gün için Ustrumcayı ziya- ~~~~~~~~~· 
ret etmiştim. Orada kalan Türkler 
heni gördükçe yanıma sokuldular. 
t'ürkiyeye ne vakit, ne şekilde ve ne 
§artlar içinde gelebileceklerini sor
dular. BugünkU nziyetleri muvak
kat olduğu için pek acıklıdır. Mad
deten rahat, fakat manen huzursuz
durlar. 

Fakat bunları biz getirtemiyoruz. 
Çünkü, Türkiye Balkan Harbin

den beri muhacir meselesile meşgul
dür. Plansız, programsız, hazırlık
sız ve parasız yapılan iskan siyaseti
tıin ne kadar feci neticeler verdiği 
tıi çok acı tecrübelerle öğrenilmiştir. 
lıalkan Harbinden sonra memlekete 
gelen Türk muhacirlerinin yüzde el
lisinden fazlası yo yollarda, ya is
kan edildikleri yerlerde kırılıp git
bıişlerdir. 

Bugün hiikfımetin büdcesi bu iki 
lnilyon Türkü bir hamlede iskana 
btüsait del,-ildir. Yapılan tecriibeye 
göre beş kişilik bir ailenin iskanı as
t'ari bin liralık bir masrafı istilzam 
eder. Çü°'ü bunlan sıhhi şartlar da
hilinde iskan mıntakalarına kadar 
Scvketmek, oroda her aileye bir ev, 
bir miktar arazi, bir iki hayvan ve 
~iraat aletleri vermek, ve müstahsil 
bir hale getirmek lazımdır. Bunu 
:Yapamadıkça muhacir getirtip yol
larda öldürmenin manası yoktur. 

Tanıyacak11nızl Hele biraz dUtünD· 
nUz mutlaka hatırınıza gellr' Adını eöy· 
lemlye hacet yok. ÇoOunu adıyla de· 
ğll, ldetlerl, huyları ve merakları ile ta. 
nırsınız. Adedi çok deijlldlr amma kıt da 
değlldlr. Hatırlıyamadınız mı? Öyle ise 
ben ıize bunlardan bir kaçının göze çar· 
pan huıuılyetlerlnl yazayım da belki 
derhatır ederalnlz. 

* O baOırır: 
- Üıtatı Üıtatl 
K5prUde dalgınca giden ve vapura ye· 

tlıememek endlıulle itiyadı harici biraz 
da hızlı yUrUyen babayani bir adam bu 
nidayı ıvıtmez. Öteki ardından ıeylrtir 
ve bir daha ıulenir: 

- Üıtat, dargın mıyız? 
Yolcu döner, onu görür ve durur. 
- Bu ne dalgınlık ıahım? 
- Vapura gidiyordum. 
- lylılnlz ya lnıallah? 
- Hamdolıun. 

- Kayın vallde na11I? 
- O da iyi. 
- Hacamat oldu mu? 
- Bilmem vallahll 
- Olmadıy1a bizim taraftan geçiyor, 

Yedlkulell bir Rum var. Onda gilzel ıO· 
IUklcr var. Ben bizim valldeye aldım . Pek 
rahat etti. lıteraeniz ıize de göndereyim. 

- TeıekkUr ederim aorayım da ... 
- Amma ihmal etme hal Kadın kan· 

lıcadır. 

- Etmem, merak etmeyin! 
Bu bir. 

* 
İşte hiikümet mazının acı tec

tiibelerinden ders alarak iskan işini 
lllanlı, programlı, hazırlıklı yapmıya 
k Tramvayın arka aahanl11iındB11nız. E· 

arar vermiştir. Biidccsinin miisaa- mlnönUnde durdunuz. Kartı cihetten 
desi nisbetinde her !>ene ancak 10 - gelen arabadan birisi ıizln tarafa ba~ı· 
2o bin kişi getirtip iskan edebil- rır. 
tncktedir. Gelecek muhacirlerin ye- - All Rıza Bey.Ali Rıza Bey" 
Jc.-. Yolculardan gözlüklü bir zat dönüp 
i ~nu iki milyon olduğuna göre, bu bakar. 
§ın bitmesi için yiiz sene ister. - Boncuktan ne haber'l 

Uu işin yiiz sene siirmesi demek, Öteki yolcu biraz aıkılarak ve gUlüm-
halledilmemiş olması demektir. l\la- ılyerek: 
de k" .. h ·1 "'f "h • - iyidir, çok ıükür kurtuldu, l'll ı ınusta sı nu usa ı tıyacımız 
" - Kaç tane. ardır. Mademki topraklarımız is- ı 
ı ~ - ki!. 
\'enrrıek için çalışan kola muhtaçtır ____ _ 

e ınndcnıki bu topraklarda çalış- ortaya sürmek, diğer memleketle
tnak arzu ve hevesini gösteren iki rin bu işi nasıl hallettiklerini göz
bıilyon rnüstahsU, çalışkan, sıhhatli den geçirmek, ve daha radikal bir 
~·e zinde insan vardır. O halde bu yol tutmak zaruridir. 
•şin daha esaslı , .e daha radikal bir Bu yol nedir? Biz bu 2 milyon nii-
lekilde halledilmesi lazımdır. fmm az zaman içinde nasıl getirte-

Bugün tutulan usul, takip edilen biliriz? 

•iYasetle bu işin halline imkan yok-ı Bu sualin do cevabını yarın ver
tur. Davayı daha esaslı bir surette miye çalı acağım. 

YAZAN: = 

GENERAL H. EMİR ı 
. ~ 

AK DEN 

Bugünkü Libyanın hucl utlarını gösterir harita . 
olmuş ve Arapların şimali Afrika
yı istilaları ile Romanın buradaki 
nüfuzuna son vermelerine kadar, 
yüzlerce sene, Romalılara mah
kum ve müstemleke olmuştu. ltal
ya, geçen asrın ikinci yarısında 
müstakil bir devlet halinde, yeni
den vücut bulduktan sonra, yine 
Akdenizin cenup kıyılarına ~öz 

dikmiş bulunuyordu; o vakit Afri
kanın şimal sahillerinin çoğu he-

• • 

- Kız mı oğlan mı? 

- Kız" 
- lklılde mi? .. 
Ve arabalar hareket ederler .. O yine 

ltaretıerle bir ıeyler ıöv ler. Bizim ara. 
badaki yolcu da hafif teMip: 

- Zevzek .. der ve yanındakine: 
- Bizim keçi var. dol)urdu da onu 

ıoruyor, diye llive eder. 
Bu da iki. 

* - Vay efendimi ŞükUr görUıtU(!Umil· 
ze, nereden böyle? 

- Uzunçartıdan geliyorum. 
- Hayrola parmaklık mı çektlrdln ? 
- Hayır .. Orada bir dükkinımız vır 

da ... 
- Ne dUkklnı? 
- Tornacı dUkklnı. Kiracı para ver· 

mlyor ... 
- Bak hele( Alamadın mı? 
- Hayır ... 
- Ben beraber geleyim. 
- Zahmet etme! 
- Ne zahmet canım, hadi dön gide· 

llmoM 
- Bugün olmaz. 
- Ne zaman? 
- Ba9ka bir gUn. 
- Yool GUnUnU tayin eti 
- Sen blllrıln? 

- Çar9ambaya olur mu? Saat 
doOru. 

- Olur. 
- Amma unutma rica ederim, Ben se· 

nl Bayazıt camlinln yanındaki kahvede 
beklerim. 

- Hay, hay! 
- ihmal etme hal. 
Bu Uç. 

* - Ben ıenln bu 
Oenmlyorum. 

- Neden? 

kunduralarını be· 

- Sea veriyor, kardeılm. 
- Ne yapalım? 
- Ne yapalım olur mu? Kunduracı· 

yı deOlftlr. 
- Yirmi ıenedlr alı9m191m. 

- Bot llf. Ben teni bizimkine götU· 
reyim. 

Olur. 
- Ne zaman? 
- Bir gün giderir. 
- Yoo! Böyle fey ihmale gelmez. OD-

nüz Osmanlı imparatorluğunun bi
rer eyaleti idi. 

Roma, buraları evvela tatli
hkla, yani Italya ile şima

li Afrikanın bazı kıyıları arasın
da ticaret münasebetleri kurarak 
hulüle çalıştı ve muhacir akınla
rının bir kısmını Tunusa tevcih et
ti. Kuvvetlenmcğe başlayınca da, 
tasarladığı yeni umumi, müstem-

nDnU keatlrellm. 
- Öyle lae ay batına. 
- BugUn ne? Cumarteal. Demek baı 

gUn ıonra. 
- Eveti 
- Tamam .. 
Bu da dört. 

* - Topallıyoraun. Romatizma mı? 
- Hayır. Na11r. 
- Fena ıeydlr. Neden çıkartmıyor· 

ıun? 

- Kazalı ıeyl 

- Ne münaaebet, hele gel ıu kahve· 
ye giderim de bir bakayım. 

- Olur mu yahu? kahvede naeıra ba· 
kılır mı? 

Bakılır. Şöyle bir kenarda baka· 
rım. 

Rezil oluruz kuzum! 
- Hayat her ıeydcn üstündür. Neden 

- Ben gidemem. 
- Vallahi yUzüne bakmam. Ben ar· 

kadafımın eziyet çekmealne dayana. 
mam. Gel hele ,öyle .. 

- (Kahveciye) o(iluml Sen bana bir 
narıılle doldur. Beye de bir gazoz. 

Biz de ıöyle ocaOın arkuın• oturur> 
bir heaap yapacaöız. lıte bul. Şimdi çı · 
kar kunduranıl 

Bu da ııltı. 

Nereve böyle kan ter lcl .. ıi .. ? •• 

Örücüler kapıaına ıı ldecel:jlm da. 
Buradan ne gldlyorıun? 
Nereden gideyim ya .. 

- Şöyle Tarakçılardan geçersin. Seni 
doOru yeni hanın arka11na çıkarır. 

- Ben o yolu bilmem. 
- Gel ben ıenl götUreylm. 
- Git itine yahul Benim için ne Y'>· 

rulacak11n ? 
- Tee11üf ederim. insan arkadaıına 

hizmet ederee yorulur mu? 
- TeıekkUr ederim. 
- Hal Birader ne llemde. 
- iyi fükUr. 
- Onun aaç kıranı vardı. Ne oldu? 
- Hill ufıra,ıyor. 

- Amanı Altımermerde bir berbe:-
var, ona bir gitaln. Bizim dairede bir 
arkadaf var. Saç kırandan bir haftada 
yumurtaya döndU. Ona gltmlı. •imdi ya . 
vaı yavaı ayva tüylerl çıkıyor. Aman ih· 
mal etme! 

- Peki .. 
- Ben 1ana berberin adrulnl yazı· 

rım. Nereye yazayım? 
- Eve. 
- Nerede idi? 
- Zeyrekte.. 8ormaglrde. Ketmeket 

aokaOı. 13 numarada. 
- Selim ıöylel Yarın yazarım. Aman 

unutma! 
Daha sayayım mı? 
Allah ekılk etmealn bu umumt klhya. 

larıl 

leke programı dairesinde şimali 

Afrikanm bazı yerlerini alıp iıgal 
etmeği düşündü ve 1911: 12 Os
manlı - Italyan harbi işte bu yüz
den çıktı. Babıali, üstelik bastı

ran Balkan harpleri yüzünden ve 
uğraştığı müteaddit düşmanlar
dan hiç olmazsa birini eksiltmek, 
için, Garp Trablusu ile Bingaziyi 
İtalyanlara terkettiği zaman (Bi
rinciteşrin 1912), buralardaki Os
manlı askeri kuvvetlerinin pek 
zayıf ve denize hakimiyetsizlik se
bebile Anavatanla irtibatları bile 
olmamasına rağmen takriben bir 
senelik muharebeler neticesinde, 
Italyanlarm bütün kazandıkları 
Trablus ve Bingazi sahil şehirle
rinden ibaretti. 

Osmanlı devleti ile İtalya ara
sında resmen barış aktolunduktan 
sonra da, bir avuç Türk gönüllü
sünün kumandası ve Sünüsi tari
kat başlarının nüfuzu altında, yer
li Berberi kabileler harbe devam 

p 

ettiler ve bir kaç defa ltalyanları, 
ancak donanma himayesinde tu
tabildikleri Trablus ve Bingazi şe
hirlerine kadar takip ettiler. İtal
yanın siyasi zafı ve üstelik Büyük 
Harbe girmesi, onun Afrikadaki 
durumunu o kadar fenalaştırmıştı 
ki, nihayet nüfuzunu sahilde bir 
kaç mevkie münhasır bırakmak ve 
başlıca kabilelere İstiklal bile ga
ranti etmek şartile, yerli başlarla 
uzlaşmaya ve onlarla muahedeler 
aktetmeye mecbur oldu. 

Büyük Harbin sonunda, 1918 de, 
Italya Libya'ya 100.000 asker dök
tü ve alışık olduğu üzere, kabile
lerle olan ahtlerini bozdu. Fakat 
bu ordunun büyiik bir kısmı mem
lekete dönünce Sünusi başlarının 
ve yerli kabilelerin müthiş inti
kam savletleri başladı ve bunlar 

o kadar şiddetli oldu ki ltalyan
lar, yeni baştan sığındıkları Grap 
Trablus ile Bingazi şehirlerinin 

içinde bile, emniyetsizlik içinde 
kaldılar. Bu sebeple ltalyanlar, 
Libyaya yeniden kuvvetler geti
rerek, 1919 dan 1922 ye kadar 
yaptıkları harekat neticesinde ni
hayet Trablus - Misda - Misu-
rata müsellesi ile Bingazi - Tob
ruk sahil şeridine hükmedebildi
ler. 

F-1.~ı, raştzm, Libyada bü
yük tiır azimle işe girişti; 

evvela, 1923 ile 1926 arası, Binga
zi eyaleti, cenuben Djarabub dağ
larına kadar, ve sonra 1928 de baş
lıyan büyük harekatla, daima asi 
kalmış olan büyük Syrte körfezi-

nin sahilleri ve nihayet bütün Lib
ya teshir olunabildi. Bu son işe 
memur olan General Graziani, em
rindeki iyi teslih ve teçhiz edilmiş 

ve mahalli ahvale vakıf ve tecrü
beli komutanlarla kumanda edil
miş kıtalardan birer kol teşkil e
derek evvela Bingazi ve Trablus
tan doğu ve batı istikametlerinde 
yürümüş ve bu suretle bütün Lib
ya sahillerini ele geçirmeğe mu
vaffak olmuştu. Ondan sonra diğer 
kollarla Audjiala, Sella ve Sokma 
hedeflerine yürünüldü. B. Mus
solini, maksat için, insan veya pa
ra, her şeyin sarfını göze almıştı. 
Yalnız, Libyanın doğusundaki 

tehlikeli mıntakayı, 300 km. uzun
luğunda üç kat dikenli tel çeke
rek, Mısır hududuna karşı kapat

mak için, 100 milyon liretten faz
la sarfedildi. Bundan başka mem-

' leketin dahilindeki harekat esna
sında, her şüpheli adam yakalan
dığı için 80.000 Berberi sahil mın

takalarına getirilerek buralarda 
kurulan üsera ordugahlarında hap
sedildiler. Libyada müstamel bü
tün tüfek ve makineli tüfeklerin 
çapları değiştirilerek bu suretle 
kabilelerin evvelce zaptettikleri 
ve ellerinde bulundurdukları kül
liyetli cephanenin kullanılması 

için silah zaptetmek heveslerine 

set çektiler. Fakat bu tedbirler 
meyanında pek kanlı ve gayriah
laki olanları da vardı: Fazla in
san kanı dökülmesini men için, 
Trablusa gelmiş ve dehalet etmiş 
olan Sünusi reisleri, günün birin-

de, halife ibni Asker başta olmak 
üzere, biri diğerinin yanında, me
rasimle asıldılar. 

1930 da, 1000 İtalyan askeri, 
225 otomobil veya tank, 15 uçak 
ve 5000 deve ile, sahilden ayrıldı
lar ve 200 km. lik susuz bir çöl
den geçmek şartile, 700 km. içeri
de bulunan Kufra'yı zaptettiler; 
Sünusi kalesini yıkan ve ihvanı 
dağıtan bu kuvvetli darbe bütün 

(ArkaSl: Sayfa 11, sütun 1 de) 
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Okumak Aşkı 5 '. 3K 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Genç bir okuyucudan mektup al
dım. Diyor ki; "Bence okumak en sa
dık, en ebedi bir aşktır. Bu aşkın 

herkeste devam etmesi için acaba ne 
yapmak li~ımgelir. Okumak aşkını 

herkese aşılamak için muharrirler 
şahsi menfaatlerinden feda edemez
ler mi? Kitapların pahalılığı yüziin
den kahir halk kütleleri kaybediyor
lar. içimizdeki okumak arzusu söniip 
gidiyor. Meseli ben okumıya fevka
lade düşkünüm. Fakat devlet talebe
siyim. Ayda yılda elime geçen para
yı, en zaruri ihtiyadarımı bırakarak 
kitaba veriyorum. Mali \•azi~·etim bu 
kadar düşük olduğu halde bu kadar 
pahalı kitapları nasıl alıp okuya • 
bilirim? Bir talebe için ekmek, su ne 
ise okumak ta öyle bir ihtiyaçtır.,, 

• Bizde halkın ve gençlerin okuma-
sı meselesi mühim bir yaradır. Öy
le bir yara ki, tedavi edilmediği talı: 
dirde içtimai bünyemizde bir kül
tür kanseri yapabilir. Halk okumu
yor, gençler okuyamıyor. Cehlin hil
küm sürdüğü yerde felaket cirit oy-
nar. 

Gazinolar doludur, kahvehaneler 
tıklım tıklımdır. Sinemalar boğazına 
kadar. Kliiplerde, e,•lerde kumar ma
saları, etrafına bal kovanı gibi, arı çe 
kiyor. Fakat kütüphaneler, kıraatha 
neler boştur. Okuyanların adedi, eğ 
lenceye düşkünlerin adedi yanında 

pek ecüc mecüc kalır. 
Niçin okumuyorlar? .• Halk okumu 

yor, bunların muhtelif tabakaları 

arasında okuyamamanın muhtelif se
bepleri vardır, kimisi işten vakit bu
lamaz. bir kısmı okuma yazmadan 
mahrumdur, kimisi vakti ve okuma
sı olduiu halde okumak ibtiyacını 

ve zevkini duymamıştır. Entellek • 
tüe11erin btiyltk bir kısmı kitabı toz
lu kütüphanesinde bırakmış, zevk ve 
eğlence yerlerinin müdavimi olmu~
tur. Gençler okuvamıyorlar, okuyu • 
cumun dediği gibi kitaplar pahalı -
dır, her muhitte her gence okumasını 
kolnv]Acf ........... 1 • • 1.::.::-ı..'l .... 1 .... '''>"' 0 hır. Bunun rrıbı daha bırçoıt ıçtımaı 
sebepler vardır. J ' 

• Okumak bir zevk ve ihtiyaç hali
ne gelmedikc;e, aşk haline gelemez. 
Gençlere ve halka okuma zevkini 
nasıl vermeli, bunu bir ihtiyaç ve iti
yat haline, bundan sonra da aşk hali
ne nasıl getirmeli? Avrupada, Ame 
rikada, hatta Balkanlarda bu okum• 
zevk ve ihtiyacmın bizden kat kat 
fazla olduğunu göriiy'>ruz. Oralarda 
kitap ve gazete satışları akıllara hay
ret verecek kadar çoktur. Biz mazi· 
nin her sahada bıraktığı gerilikleri 
geçmek mecburiyetindeyiz. Kitapla
rın, gazetelerin, mecmuaların pahalı
lığı şüphesiz büyük bir amildir. Bil
hassa gençlerin okumasında bu fiyat 
yüksekliği çok biiyük bir rol oynu
)'Or. Fakat kitapları ucuzlatmak mu
harririn elinde değildir. Kitapçı ken 
di kiir ölçüsüne göre fiyat tarin e • 
der. Bundan başka kağıt, matbaa. ma 
liyet fi:ratları da çok yüksektir. Kita
bı ucuzlatmak fertlerin teşebhüsile 

başarılacak bir iş değildir, hükumet 
buna el koymalı, hir halkı okutma se 
ferberliği yapmaıdır. Acaba kitaplar 
ucuzlasa, okuma zevkini almıyan, 

okuma ihti~·acını duymıyan, zevk ve 
eğlenceyi kitaba tercih eden halkı htt 
ucuzluk sebebile okutmak mümkün 
müdür? Bence hayır. Halkı okutmak 
davası ve hunun usulleri ayrı. genç
leri okutmak meseleııi ayrıdır. Kitap 
ların ucuzlaması. yeni nesillere oku
ma fırsatını verir. fakat kahillerin 
okuması için halk dersanclnine da -
ha hii~·iik chP.mmiyet vermek, kiitiip
haneleri çoi!altmak, \"e gençlerin 
muhtaç olduğu kitapları ve vesaiti 
temin etmek lazım. Rir taraftan ki
tap1an ucuzlatmak. diğer taraftan da 
halkı daha sıkı bir kontrol altında o
kutmak, halka okumanın zevkini ve 
heyecanını vermek lazımdır. Ru da 
metot ve teskilat meselesidir. Oku -
ma seferherli i?'i. hul!'iinkii terakki he 
defimizin çok lüzumlu bir merha -
lesidir. 

Köy Çocuklarının Temsili 
Zafranbolu, <TAN) - Eflani nahi

yesine bağlı Karacapınar köyü mua i
limi Cel81 Salih G iiney. "Durmuş 1<"-
fe., adlı manzum b ir piyes yazmıştı r. 
Bu piyes, ayni köy ta lebesinden hir 
grup tarafından Halkevi salonunda 
temsil edilmiş ve beğenilmiştir. 
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GÜREŞ: lstanbul Radyosu 

Hakkında Şikc1yet 
~ Y AGMUR DUASI 1 
= = Serbest Güreş 

Birincilikleri 
Dün Başladı 

- -S Yazan : HALIKARNAS BALI KÇISI ; 
İstanbul radyosu abonelerin

den imzası mahf u.z bir okuyu -
cumuz yazıyor: 

iınmnmRHll1Ullll9ıı • • llll lllllUJlllllJUUl• 

lki •ikletin birden fatnpiyonluğunu kazanan Arm•trong 

Seyircileri Ağlatan Bir Maç 

iki Zenci Boksör, 
Yeni Şampiyonluk 
Kemerini Kuşandı 

Amerikan boks meraklılannın Dünya tüy sıklet şampiyonu 
Armstrong bugünkü tartısında 60 

Ankara, 4 (A.A.) - 1938 senesi 
Türkiye serbest güreş birincilikleri 
bügün 19 Mayıs stadyomunda bin -
lerce seyirci önünde başladı. 

Başvekil, Dahiliye, Adliye ve Güm 
rük Vekilleri, mebuslar ve daha bir
çok zevat güreşleri takip edenler a
rasında idiler. 

Güreşlerden evvel 11 grupun şam 
piyonları bir geçit resmi yaptılar. 
Federasyon reisi, istiklil marşındıın 
sonra bir nutuk söyledi. Güreşlere 

başlandı. 

Bugün gür~şçilerin iki turu ikmal 
edildi. 

Neticeler yann sabah saat sekizden 
itibaren başlıyacak müsabakalar so 
nunda alınacaktır. 

Futbol: 

Galata sarayla 
Güneş Bugün 
Karşılaşıyor 
Milli Küme maçlarının son karşı

laşmalan, bugün Taksim Stadında 

yapılacak, saat 15.15 de Beşiktaş 

Klübü Fenerbahçe yerine ikame e
dilen altı klüp muhtelitiyle karşıla
şacaktır. Bu maçın puvan tasnifinde 
rolü olmadığı için ehemmiyeti olmı
yan bir karşılaşma addediliyor. Altı 
klüp muhtelitiyle karşılaşan Güneş 

ve Galatasaray Klüplcri puvan üze
rinde rolü olmıyan bu maça sırasile 
B takımlarını çıkarmışlardı. Bugün 
Beşiktaşın da ayni şekilde hareket 
edip etmiyeceği sahada belli olacak-

"Biz radyo meraklılan, "İstan 
bul radyosundan memnunuz!,, 
dersek acaba radyo direktörlüğü 
inanır mı? 

Bizce İstanbul radyosu, "abo
nelerine yalnız parazittir!,, Bit' 
ptağı değiştirmeden iki defa çal
dırtır ve bize ister istemez dinle
tir. Hem de çarşıda yirmi beş 
kuruşa satılan bozuk, eski plak
ları. 

Bundan başka - demek caizse -
biz zavallı abon~ler, ayni plağı 
her hafta birkaç kere dinlemiye ! 
mecburuz. ı 

Bütün Avrupa istasyonlarında , 
her gün program değişir. Her 1 

haftanın programlarında bam- j 
başka yenilikler vardır· Askeri ı 

bandoya, milli marşlara sık sık 
yer verilmektedir. Bizim radyo- 1 

muzda Allah nazardan saklasın, 

böyle §eyleri bir defa dinlediği-
mizi hatırlamı~·oruz. ı ı 

Yeni Ankara istasyonunun fa
aliyete geçmesine üç aylık bir 

, zaman var. Ben ve benim gibi 
b ir çok r adyo meraklıları bu iiç 
ayın gelmesini dört gözle bek
liyoruz. 

Ve müddeti biten abonelerimi
zi de yenilemek niyetinde deği
liz. Alakadarların dikkat naza
nnı çekmenizi çok rica ederiz.,, 

!~!!!!!!!!!!!!!!!~ .... ~ Wiiiiiii~~ 

Dr. Şükrü Mehmedin 

Bir Tekzibi 
19 Mayıs Bayramı münasebetiyle 

neşrettiğmiz bir yazıda Atatürkün 
Anadoluya geçmesinin o zaman İs
tanbulda bulunanlar tarafından na-tkalbleri pek serttir. Onları hüngür 

hüngür ağlatacak kadar dehşetli ve 
kai!M bir maçı ltekaıı taı:ihi şimdiye 
lro~~,. lrJı:oıııint~""7"iS'f1 jjcyaz ooksorıerın en mattın sa-

kilo 100 gram geldi. 
Seyirciler arasında fısıltılar baş

lıyor. 
.no~ gıuı u:.ıu11.K oır uo, .. 'f'.r .. ;p: ı.1-

tır. sıl telakki edildiğini gösterir fıkra
Günün en mühim karşılaşması hiç lar vardı, Bunlardan birinde doktor 

!~phe~iz Güneş - Galatasaray mü- Sükrü Mehmedin ismi 2eciyordu. 
• ,...,VTT, oagaa~Iau ut.AWl .;>UKl lC lVletıın~~ 

yrfa yan vasat sMet ailnya şampi
yonu meşhur Bamey Ross kendin
den iki sınıf hafif sikletin dünya 
şampiyonu zenci Armstrong'tan her
kesi ağlatan bir dayak yedi. 

yahinin dört kilo farkla göğüs gcre
miyeceği söyleniyor. 

Birinci Devre: 
Dövüşü açan çan sesiyle beraber 

iki hasım ellerini sıkmıya lüzum gör 
meden hemen yumruklaşmıya başlı 
yorlar. Müsabaka yirmi senedir gö
rülmemiş bir süratte devam ediyor. 
Beyaz boksör bütün meharetiyle dö
vüşüyor. Siyahi biraz mütereddit. 

Bu klüpler şimdiye kadar beş defa Sekbov imzasıyle bir mektup aldık. 
karşılaşmışlardır. Galatasarayın i:a- Doktor Şükrü Mehmet, Pantikyanı 
!ebesiyle neticelenen ilk karşılaşma- hiç tanımadığını, kendisine atfedilen 
dan sonra iki defa berabere kalan iki sözü hiÇbir zaman söylemediğini id
Sarıkırmızı takımın bu sene zarfın- dia ediyor. Sonra diyor ki: 

Bu suretle, zenci boksörlerin pek 
yakında bütün dünya şampiyonluk

larını beyazlardan alacaklarına dair 
söylenen söz biraz daha hakikate 
yaklaşmış oldu. 

da yaptıklan dördüncü ve beşinci "Uluların Ulusu Ulu önderin A-
karşılaşmalar Güneşin galebeleri ile 
nihayetlenmişti. Altıncı defa olarak 
bugün karşı karşıya göreceğimiz bu 
iki Sarıkırmızı takıma muvaffakı-

Tüy siklet dünya şampiyonu iken 
iki siklet üstün dünya şampiyonlu
ğuna namzetliğini ilan edip kazanan 
zencinin N evyorktaki korkunç ma
çını Avrupalı muharrirlerin yazdık
ları şekilde naklediyoruz: 

Bu devre Ross'un lehine bitiyor. yetli bir oyun temenni ederiz. 

İkinci Devre: Pera • Şiı li KarıllaJıyor 

Elli yedi kilonun dünya şampi

yonu zenci Armstrong yirmi senedir 
görülmemiş bir şekilde iki sınıf daha 
ağır şampiyonluğa namzetliğini koy
duğu vakit herkes şaşırmıştı. Çünkü 
zencinin dövüşmek istediği adam 
Barney Ross ismindeki dünyanın en 
teknik beyaz boksörü idL 

Nevyorkun Mdison Garden mey
danına soğuk ve rütubetli bir gecede 
1oplanan 60,000 seyirci siyah boksö
rün inanılamıyacak müthiş galebe
sini seyrettiler. 

Maç iki kere tehir edildi: 

Son yirmi senede seyredemediği
miz bir şiddet ve süratte tam on beş 
devre devam eden bu dehşetli maç 
iki kere yağmur yüzünden tehir olun 
muştu. Sanki bulutlar bile Ross'in 
boksörlük hayatını tüketen dayağı 
evvelden hissederek beyaz dövüşçü
ye acımışlardı. 

Zenci beyazla yakın dövüşmiye Apoye Matini gazetesi tarafından 
çabalıyor. Fakat Ross mütemadi et- gayrifcdere klüpler arasında tertip 
rafında dönerek vuruşuyor. Maama- edilen kupa maçlarına bu sabah sa
!ih zenci iki defa sokulmıya muvaf- at 9,30 da Taksim Stadında devam e
fak olarak şimşek gibi dört yumru- dilecek ve bu takımların en kuvvet
ğu birden yapıştırıyor. Bu devre de lilerinden olan Şişli ile Pera karşıla-
biraz beyaz boksörün lehine. şacaktır. 

'Üçüncü Devre: Bu maçın galibi önümüzdeki hafta 
Zenci kudurmuş gibi saldırıyor. finalde bekllyen Galataspor takımiy

Her ihtiyatı bırakıp bir yumruk mit- le karşılaşarak kupanın şampiyolJ.u
ralyözü gibi hasmına darbelerini ya nu taayyün edecektir. 
pıştırıyor. Ross büyük meharetine * 
rağmen bu yıldırım hücumlardan ka Fenerbahçe Stadında bugün Fener 
çınamıyor. Ağzı, gözü kanamıya baş 1 ve Arnavutköy takımları karşılaşa-
lıyor. Bu devre siyahinin. caklardır. 

Dördüncü Devre: 
Armstrong gittikçe artırdığı sür- Yüzme : 

atle rakibinin yüzünü, kaburgalarını 
çekiç yumruklarile zedeliyor. Beyaz 
boksör yorgun gorünüyor. Devre ta- y arıılar Geri Kaldı 
mamen siyahinin hakimiyeti altında 
bitiyor. 

Yedinci Devre: 
Dördüncü devreden itibaren başlı-

yan ölüm dayağı daima şiddet ve sür 
atini artırarak devam ediyor. Her
kes Arabın o dehşetteki dövüşü de
vam ettirebildiğine hayrette. Ross 
sallanıyor. Fakat fevkalbeşer bir 
metanetle dayanıyor. 

İstanbul Susporları Ajanlığı tara
fından tertip edilen yüzme yarışları
nın birincisi bugün Şeref Stadındaki 
yüzme havuzunda yapılacaktı. 

Nihayet üçüncü defa olarak evvel 
ki akşamı ilan etmiştiler. Hava so
ğuk, yağmur bulutları Ring'in üs
tünde dolaşıyor. Ahali rütubete ve Sekizine.~ ~e~e: . • . • .v. . 
soğuğa rağmen stattan içeri müte-' Siyah dovuşçu rakıbını ıstedıgı gı 
madi doluyor. Maç saati yaklaştığı bi sağlı sollu mahv~ecek ~°2ruk
vakit meydanda 60,000 den fazla lannı işletiyor. Ross un s~ğ gozu ka-

Haber aldığımıza göre, havuzun 
kenarlarında müsabakalara iştirak 
edecek sporcular için tertibat yapıl
madığından bu yarışlar tehir edil
miştir. Ajanlık tarafından bu yarış
lann hangi tarihlerde yapılacağı iler 
de gaıtelerle ilan edilecektir. 

seyirci birikmiş. panmış, yüzü tanınmaz hır hale gel-

ik. b k _ k l miş h{ıla ayakta tutunuyor. 
ı o sor fl ıyor aT : 

Evvela beyaz şampiyon Barney 
Ross çıkıyor. Sürekli alkışlarla kar
şılanıyor. Zenci Armstrong ringe gi
rerken siyah seyirciler kıyamet ko
parıyorlar. İki rakibin kiloları şöyle 
ilan olunuyor: 

...!_ Dünya yan vasat siklet şampi
yonu Barney Ross bugünkü tartılı
lısında 64 kilo 410 gram geldi! 

Dokuzuncu Devre: 
Halk mezbahaya dönen rin~ sey

redemez hale geliyor. Hakeme maçı 
durdurmasını bağırıyorlar. Hakem 
Ross'a pes etmesini teklif ediyor. 

Beyaz boksör: Ben dünya şampi
yonuyum. Kendimden hafif bir bok
sör karşısında maçı terkedeceğime 
ölürüm. diye reddediyor. 

[Arkası: Sayfa 8, sQtun 8 c!a) 

Halkevl Kupası Maçları 
Emlnönil Halkevine ballı kl!lpler ara. 

sındaki takımların bugün yapacakları !ut 
bol maçları flklstOrü şudur: 

Karagümrük stadı: 
' -ı .. - Ltınga saat 9 da B takımı 
Albok - Demirspor saat 10.30 B takımı 
Yıldız - LAnga saat 13.30 A takımı 
Altıok - DemirıJpOr saat 15 A takımı 
Halıcıoğlu Stadı: 

Akınspor - Halıcıoğlu saat 14 B takımı 
Akınspor - Halıcıoilu saat 16 A takımı 
Saha komiseri: Fethi Tulpar 
Rami Stadı: 
Rami - Alemdar saat 15,30 B takımı 

Rami - Alemdar aat 17 A takmu 

nadoluya Mayısta geçeceğinden ve 
ne yapacağından birçokları gibi ben 
de haberdar değildim ,.e olamazdım. 

Bana atfedilen sözler, benim gihi 
ÖZÜ SÖZÜ TÜRK OLAN BİR 
J\IÜDRİK TÜRKÜN hiçbir vakit 
hatırından geçemez. Başkalarının 

hayalinde nasılsa yer bulmuş bir ri
vayetten başka birşey olamaz . ., 

llURSADA : 

987 Lira Ne Olmuı? 
Bursa,( TAN) - Zimmetine 987 li

ra geçirmekten maznun ve mevkuf 
hususi muhasebe köy tahsildarların
dan Nuri Argunun muhakemesine 
başlanmıştır. 

Nuri, bu parayı yatırmak üzere 
bankaya götürdüğünü, banka kapan
dığından öğleden sonra gelmek üze
re oradnn çıktığını ve parayı yolda 
kaybettiğini iddia etmektedir. 

---o~--

iZMlRDE: 

Mütehassıs Mühendisler 
Geliyor 

İzmir, (TAN) - Fuarın dekorasyt)n 
ve mimari işlerinde çalışacak olan 
profesör Gatye. Paristen gelmiş ve 
işe başlamıştır. Holand:;ıh Zil. fuarın 
elektrik ve ziya oyunları planlarım 
hazırlamıştır. 
W2E2±!1!±±2 

Sökeliler, Çinelileri 
Yendiler 

Aydın, (TAN) - !kinci devri? lig 
maçlar'ına devam olunmuştur. Sü -
merspor sahaya gelmediğinden Ka
rapınar hükmen galip sayılmış, Sö -
ke - Çine maçını da 2 ye karşı 3 gol 
le Sökeliler kazanmışlardır. 

Boksa Heves Uyandı 
Aydın, (TAN) - Halkevi "'~Jonun 

da açılan ve iş dairesi müfettiJ.i ~lus
tafa Atak tarafından idare erlilen 
boks dersleri çok allka görmüştur. 
Kısa bir zamanda bir çok gı?'1Ç!er 

yetişmiştir. Kursta ders alan boksör
ler, bu hafta bir gösteriş müsabaka
sı yapacaklardır. 

K el Mehmet kıyı köylüsüy
dü. Deniz kenarında on dö

nüm tarlası vardı. Bu toprak Meh
medin malı değil Mehmet bu 
toprağın malı idi. Çapanın sapı 

vardı. Sapın da Mehmedi vardı. 

Onun gövdesi, tarihi kadim zira
at aletlerinin yüz altmış santimet
re boyunda bir fer'inden ibaret
ti. Yaradılışın eliyle kesilip bi
çllmiş ve yeryüzünün şu on dö
nüm toprağını sürmek için oraya 
mıhlanmıştı. Bütün cihanda ona 
göre bu on dönümden gayri ne 
başka toprak, ne başka su, ne baş
ka orman ne başka insan, ne baş
ka dünya, ne başka düşünce, ne 
ümit ne de sevgi vardı. Evveli de 
ihın da on dönürr. tarlaydı. Yal
nız iki korkusu vardı. Birisi ku
rak ötekisi de sel. Kurağın ilacı 
gökten yağan rahmetti. Rahmet su 
yu Allahındı. Küpteki suysa ken
disinindi. Rahmet aşırı yağarsa, 

rahmetlikten çıkar "Mat" olurdu, 
sel olur tufan olurdu. 

lşte tam o sene büyük bir ku
rak oldu. Oyle bir kurak ki cihan 
tarihinde devir açtı. Çünkü do
ğan çocuklann bile yaşları, koca 
kuraktan şu kadar sene evvel veya 
şu kadar sonra diye hesap edilir
di. 
Yağmur haftalardanberi yağ

maktan vazgeçm!şti. Otlar sıcaktan 
yorgun düştüler. Soldular, toprak 
rengi oldular. Elde mevcut saman 
ve kuru ot tükendi. Sığır sıpanın 
suyu ta uzaklardan sarnıç ve ku
yulardan taşınıyordu. Hava tefes
süh ediyordu. Otede beride her 
nasılsa yeşil kalabilmiş çalılar toz 
toprakla örtüldüler, kuşların ço
ğu yiyeceksizlikten, susuzluktan 
öldüler. Tavuklar uyuzlaştılar. U
fak ve toparlak gozlerile yerlere 
yan yan bakma bakma taş gibi 
katı toprakları nafile yere. gaga
layıp tırmalıyorlardı. Gökte ne 

' ··-··- -- .:t - , .. _ • 

vardı. Tamtakır kuru bakır bir 
gökten kızıl kızıl yanan bir güne
şin ışığı en kurşuni ve karanlık 
kış gününün kasvetine taş çıkar
tıyordu . Akdeniz uyuyordu. Çıt 
bile yoktu . Denizin o halini gören
ler, onu artık hiç uyanmıyacak sa 
nıyorlardı. Susamış, kurumuş. çat
lamış yeryüzüne bakmaktansa 
köylüler izbe obalarına kapanı

yorlardı. 

Bir gün, iki gün, bir ay yağdı, 
büyüyen otlar, yıkıldı, sarardı, sol· 
du, çürüdü. Dereler seller aktı, 

taştı. Duvarlar çöktü. Rutubetten 
insanların koltuk altlan az 
kalsın güherçile bağlıyacaktı. Gü
ne, gündüz denecek ışık yoktu. 
Sırsıklam ve batak zaman parçala
rı gelip gelip geçiyorlardı. Fakat, 
yağmur bir kaç saatlik olsun bir 
fasıla vermiyor hiç dinmiyordu. 

R ahmet! rahmet! diye se-
vinçle etekleri zil çalan 

Kel Mehmedin suratı adam akıl
lı asıldı. !mama gitti. "Sen gali
ba yağmur duasını fazla kaçır· 
dın, sana yağ dedisek bizi boğ de
medik a" diye ~kayet etti. Ve 
yağmurun makO.su olan kurağı ge
rl~in qP1'ivP. eetirmek için dua'lyı 
oaşınaan sonuna aogru uegu, -
kat tersine olarak sonundan başı
na doğru okunmasını ve yahut bu 
olamazsa duanın aksine olarak 
vine ancemaatin deniz kenarında 
küfre çıkılmasını, imama teklif et
ti. Fakat yağmur lokomotif değil
di ki tornistan edilsin. lmam "yağ
mur duracağına bu sefer al sana 
diye, denizi de tepemize dökerse!" 
diye itiraz etti. 

Kel Mehmet eni kor.u düşünüp 
taşındıktan sonra, bir hal çaresi 

~-,,.____ _ buldu. Köyün yüzme ve dalma bi___ , 

F akat kurak devam ediyor
du. Onun için yağmur du

asına çıkmak lazımdı. Kel Meh
met imamı buldu. Taşların üzeri
ne, suda erimiyecck olan ziftle 
"Veccalna minelmaen kiillüşey'in 

hay!" yazıldı. imam başta. Ve çu
valın içine doldtırduğu taşları sır
tında taşıyan Mehmet te arkada 
yürüyorlar, ardlarından da köylü
ler inekleri, koyunları, eşekleri 

beygirleri, süre süre getiriyorlar
dı. Dualar okunuyor. Kuzular me
liyor, beygirler kişniyor, inekler 

böğürüyorlardı. Böylelikle ance
maatin deniz kenarına varıldı. 

Yazılı taşlar denize atıldı. 
O akşam güneş batıya akarken 

deniz serin serin esti. Ufkun öte
sinden Himalıiya dağları gibi laci
vert bulutlar biribirlerinin üzeri
ne ağır ağır abanmaya başladılar. 
Bulutların kenarlarını, haritalar
da memleketlerin hudutlarını ayı
ran renkli çizgilere benzeyen bir 
altın ışık çizgiledi. 

Gece deniz kenarı fısıl dadı. Top 
rakların üzerine düşen yağmurun 
patırdısı duyuldu. Hayvanlar , in
sanlar sevinçlerinden yerlerinde 
oturamaz oldular. Yağmurun altı
na çıkıp ıslanıyorlardı, "rahmet! 
rahmet!" diye gülüşüp hoplaşıyor
lardı. Susamış topraklar, otlar su
ları açlıkla emiyorlardı. · 

lenlerini yanına alarak kıyıya 
gitti. Onları denize daldırıp, yazı
lı taşları denizden çıkartırdı. E
vine taşıttı. Ocağın karşısına o
turarak, taşları kestane kebap e
dermiş gibi birer birer kuruttu, 
kızarttı. 

Ertesi günü sabayledin odası
nın kapısını açınca fiskesiz, du
mansız masmavi bir gökle karşı
laştı. Memnun oldu. Hiç inanma
dığı insanlan gökleri, topraklan, 
suları, ve inandığı imamı da, ku
rağı da, sulağı da Allahı i:ıa aldat
mış olr'uğunu sevinerek ellerini u
ğuşturdu. Karısına "Bu sene kırk 
kile arpa, yirmi eşek yükü de sa
man alacağız.,, dedi. 

Belediye Sarayı Yapıhyor 
Hükumet dairelerin!r. 3ultanah -

mette yeni yapılacak Adliye sarayı
nın yanında toplanması Prostun yaP 
tığı imar planile kabul edilmişti. Ret 
mi daireler beş yıl sonra tamamilı! 
yapılmış ve Sultanahmette hep bir ~ 
rada işe açılmış olacaktır. 

Bunlardan ilk yapılacc:.~ Adliye s•
rayının mümkün olduğu kadar ace
le başlanıp bitirilmesi için tertibat 
alınmıştır. İkinci olarak belediye s• 
rayının yapılması muvafık görül -
müştür. Belediye daireie:i şehri1' 
muhtelif yerlerinde köhne binalar i
çinde dağınık halde bulıJ'lclağunda" 
belediye sarayının pro~esi hazırlan • 
maktadır. Belediye sarayının yapıl· 
masına 939 mali yılı başında başlan' 
caktır. 
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BAHÇE VE ÇiÇEK: Şu Garip DünyoClo : 

F.d 1 ç· ki • Kibrit , 1 an arı ve ıçe erı Çöplerinden 
Kuvvetlendirmeli Keman 

B ahçe hayatında haziran ayı 
yaz başlangıcıdır. Çiçekle

rin, sebzelerin, fidanların neşvü

nema devresine girmesi iyi bakıl
malarını icap ettirir. Bunun iki 
mühim sebebi vardır: Biri, nebat 
hayatının muntazam olarak devam 
edebilmesini, tam bir inkişafa maz
har ol amil besini temin etmek; di
ğeri de, dikilmiş veya ekilmiş o
lan her fidanın neslini koruyabil
mesi için ihtiyacı olan besleyici 
maddeleri zamanında verebilmek
tir. 

Bahçenizde yetiştirdiğiniz her 
çiçeğin bu sebeplerden iyi bakıl
ması lazımdır. Fidanları otlardan, 
yabancı ve zararlı nebatlardan ta
mamile temizlenmiş bir toprakta 
bulundurmalıdır. Otlar, kısa ö
mürlü oldukln ve çabuk büyüdük
leri için köklerile besleyici madde
deleri emerek toprağı kuvvetten 
düşürürler. Kuvvetten düşürül

müı bir toprakta bulunan fidan
lar da hak.kile beslenemediklerin
den zayıf kalırlar. Boylan uzamaz, 
yapraklan cılız, çiçekleri küçük ve 
katmersiz olur. işte bundan dola
yıciır ki, bahçenizde tarhların 

içinde büyümüş olan her nevi ya
bancı otlan henüz çok büyüme
den el çapası ile ve kö'klerile bir
likte söküp atmalıdır. Kökleri çı
kanlmadan yalnız yaprakları ko
panlaran otlar tekrar ve daha 
kuvvetli olarak büyürler. Bahçe
nizde tufeyli olarak yaşıyan bu ot
ların tohumlan rüzgarlarla etraf
tan gerilrelr. Bunun için bahçede 
3 - 4 defa çapa i§ini tekrarlama
lıdır. Hele, çiçek açmış olan bu gi
bi yabancı otlan vakit geçirme
den köklerile sökmelidir. Çünkü 
erken tohum veren bu gibi otlar 
bahçeyi tekrar istila edebilir. Top
lanan otlan - tohumsuz olmak 
prtile - bahçenin bir kenannda 
~ .w. ....... a.ldunap Ud 
aene kadar kendi haline bırakır
sanız orada. çürüyerek iyi bir ü
müslü gübre olur. Bu gübreyi to
hum ekmek için yapılacak kasalar
da, saksılarda veya yastıklarda kul 
lanabilesiniz. 

:ayı1 lü:lanları 

lnıvoetlendiriniz: 

T oprağm kuvvetsiz olman 
iki sebepten ileri gelir: Bi

rf, her sene oraya ekilen nebat
larm toprak içindeki besleyici 
maddeleri emmesinden; diğeri de 
toprağm iyi işlenmemesindendir. lyi 
i§lenmiyen toprağın alt tabakala
n üst kısma getirilemezse ve üst 
tabakaya dikilecek fidanlar bura
daki besleyici maddeleri alırlarsa 
toprak kuvvetsiz kalır. Bunun için 
her sene sonbaharda toprağın alt 
tabakalarını üste getirmek için 
bahçeyi derin olarak işlemelidir. 
Bundan başka toprağa her sene 
besleyici maddeleri havi olan hay
vani veya fenni gübre katmak la
zır gelir. Hayvan gübresini sonba
harda, fenni bürbeyi ilkbahar so
nunda kullanmalıdır. Kuvvetsiz 
kalmış fidanları kuvvetlendirmek 
için yapılacak en iyi iş fidanları 
gübre şerbeti ile haftada iki defa 
sulamaktır. Bunun için kullanılan 
hayvan gübreleri koyun, keçi, ta
vuk, güvercin, gübreleridir. Bazan 
sığır gübresi de kullanılır. Bu güb
relerden onar kiloluk kadarını el
li kilo su alabilen bir fıçı içine 
kqymalı, ve üı.erini tamamen su ile 
doldurduktan sonra fıçının ağzını 
tahta ve çuvalla örtmelidir. On gün 
kadar böylece duracak olan bu 
gübreli su (şerbet) ile zayıf kalan 
fidanlan akşamlan sulamalıdır. 
Hayvan gübresi yerine azotlu veya 
potaslı fenni gübreler de kullanı
lır. Fakat fenni gübreler çok ya
kıcıdır. Bunları dikkatle kullan
mak lazımdır. Bir gaz tenekesi su 
içine ancak 4-S gram kadar fen
ni gübre koyup eritmeli ve bu güb
reli su ile {yapraklarmı ıslatma
mak prtile) haftada iki defa ak
pmlan fidanlan sulammıdır. 

Çipği Karwnrq •ftmlar ı 

ç içekleri geçmtı w yaprak
lan kuruınala baflamıı ~ 

~ YAZAN: ; 

~ Liıtf i Arif ~ 
~ Kenber ~ 
~"~ 

PEMBE PYRETHRUM 

Sofan Şakayıln 

lan soğanlı çiçeklerin soğanlarını 
toprakta bırakmayınız. Bu gibile
rin soğanlarını topraktan çıkarma
dan evvel kuvvetlendirmek lazım
dır. Yapraklar henüz tamamile ku
rumadan evvel bu soğanları da 
gübre şerbeti ile haftada iki de
fa sularsanız soğanlar kuvvetlen
dirilmiş ve ertesi sene için büyük 
çiçekler açabilecek bir hale geti
rilmiş olurlar. Soğanlı çiçeklerin 
soğanlan yavrular. Yani ana soğa
nın dibinde ve etrafında küçük so
ğancıklar husule gelir. Eğer so
ğanların yaprakları kurumadan ev
ve! gübre şerbeti ile sulanmazsa 
yavrulayan ana soğan kuvvetten 
düşmüş olur. Soğanların bütün 
yaprakları tamaile kuruduktan 
sonra daha on gün kadar gübre 
şerbeti ile sulayıp topraktan çıka
rılmalıdır. Bunları ıslak olmıyan 

bir yerde ve gölgede 5-15 gün 
tutup topraklarını silktikten sonra 
yavrularını ayırmalıdır. Böyle te
mizlenmiş soğanları serin, fakat 
havadar bir yerde bir sepet içine 
koyarak dikim zamanına kadar 
muhafaza etmelidir. Topraktan çı
karılacak soğanlar şunlardır: 

Sünbüller, Zülfüarus, lalelerin 
her nevi, Rönikül, Anemon, sün
bül teber, lksia, Monbretia, Yıl
dızlar, Safran, Soğaniris, Begon
ya, Gloksinia, Frezia, turfanda çi
çek açtırılacak olan Narsis cinsle
ri gibi. Soğuk iklimlerde ise her
hangi bir cins çiçek soğanı olur
sa olsun mutlaka topraktan çıkart
malıdır. Kışın donan topraklar
da hiç bir cins soğan yaşıyamaz. 
En dayanıklı olan kanalar bile do
nabilir. Zambakların soğanları da 
kışa dayanamazlar. Laleler ise ken 
di kendine toprağın derin ve alt 
tabakalanna doğni saplanarak ol 
duğu yerde çürürler. 

Ömürlü riçelılm •ökmeyiniz: 

O mürlü olan çiçek fidanları
nı, yaprak ve çiçekleri ku

nıduktan sonra bile, toprağından 
çıkarmayınız. Bu gibilerin ömür
lü olufU köklerinin toprakta ya-

yılarak kışın bile bozulmadan kal
masıdır. Soğuk iklimli yerlerde 
bile ömürlü fidanların kökleri bo
zulmaz. Yaprak ve sapları kuru
mağa başlamış olanların bu sap
larını, köklerine yakın bir yerin
den makasla kesmelidir. Omürlü 
fidanlar, yaprak ve sapları kuru
duktan sonra tekrar sürgünler ve
rerek yaprak ve dallar husule ge
tirdikleri için daima canlı olarak 
büyürler. Her kökün etrahnda ye
niden fidancıklar sürer. Bu fidan
cıklar ana kökten ayrılarak başka 
yerlere f idelenir.Eğer ömür -
lü fidanların kökleri top -
raktan çıkarılırsa yeni sür
gün veremezler. Tohumlan dö
külmüş ömürlü fidanların tohum
larından da olduğu yerde yeni fi

decikler meydana gelir. Bunlan bi

rer birer çıkararak başka yere 

dikmelidir. Gübre şerbeti ile ö
mürlü fidanlan da sulayınız. Bun

lar kuvvetli büyürlerken ayni za

manda diplerinden yeni sürgünler 
verirler, yavru fidancıklar husule 

getirirler. Bunlan da şaşırtma et

meden dikerseniz ve şerbetle su

larsanız gürbüz fidanlar yetiıtir

miş olursunuz. Omürlü çiçekler bü 

yük ve geniş bahçeler için en • 
konomik nebatlardır. 

Salon fidanlarını 

gölgelendiriniz: 

Y az gelince, salonlardaki fi
danları, güneşe ihtiyacı 

vardır diye hemen bahçeye veya 
balkona çıkarmayınız. Çünkü sa
lon fidanlarının hemen hepsi göl
geden hoşlanırlar. Güneşte der
hal sararırlar. Bu sararma salon
da gölgede yapmanın tesirile ne
batın alışkanlığının aksine ola
rak bol ışıkla karşılaşmasından 

hwıule gelen bir reaksiyondan baı 

Almanyada, 
Oder nehri sa
hilindeki Şve
det şehrindP., 

keman yapıp 

satmakla ha-
yatını kaza-
nan Müler, 

son günlerde kibrit çöplerinden bir 
keman yapmıştır. Sanatkar adam, bu 
kemanı yapmak için 2071 kibrit çö
pü srafetmiştir. Kemanın verdiği ses 
~iyi imiş. 

* J\nasım öldüren bir talebe 
Geçenlerde 

Şikagoda, a
nasını öldür
meltle suçlu 
Daniels ismin
de bir talebe
nin muhake
mesi yapılmış
tır. Bu davada, Daniels'in musiki mu

allimi olan bir kadın da şahitliğe çağ

nlmıştır. Muallim, sınıfın diğer bü

tün talebesini de, muhakemenin naSıl 

yapıldığını görüp öğrenmeleri için, 

hak yerine götürmüştür. 

Talebesinin önünde sorguya çeki
len muallim, bildiklerini anlatmış, 

suçlu çocuğun, annesi öldüğü günden 

beri, hiç durmadan keman çaldığını 
söylemiştir. 

ka bir şey değiltiir. Salon fidanla
nnı bahçeye çıkardığınız zaman 
bunları gölgeli bir yere bırakma
lı ve akşamlan serinlemeleri için 
fıskiyeli tulumba ile yaprakları
nın üzerine ve altlarına temiz su 
serpmelidir. Şayet gölgeli bir bah
çeniz yoksa bu fidanları salonlar
da, bol hava alan ve güneşi doğ
rudan doğruya görmiyecek bir ye
re, mesela pencereden biraz uza
ğa koymalıdır. Bu halde de yap
raklan su ile serinlendirmeyi u
nutmamalıdır. 

, Muzelerdeki 
-ı 

Saheserler' 
1 

(16) 

Bugün Türk ve lslam eserleri mü- örnekli ve bir elbiselik kumaşlar yap 
zesinin üçüncü salonunun kıymetli e- tıkları için bunların gerek dokunuş 
serleri arasında bulunan tarihi bir ve gerekse desen itib8l'ile eşleri yok
kaftanın resmini koyuyoruz. 17 inci tur. Sultan Ahmet türbesinden alı.

asırda Catma kumaş=Kadifeden ya- nan bu kaftan da öyledir. Kaftan, bi
pılmııtır. İstanbul hüluimet merkezi 

çimi ve dikilişi itibarile de tetkike 
oluncıya kadar bu çeşit kumaşlar 
Borsada yapılırdı. Sonra Bilecik, ts- şayandır. Türk kumaşlannın dünya 
tanbul ve 'Osküdarda bir çok tez- müzelerinde ve hususi koleksiyonlar
gahlar kurulmuştur. daki yerleri pek mühimdir. Tarih hiç 

Hükümdarlar, ııehzade ve sultan- bir milletin Türk kumaşları ayarın
lar için tezglhlar hususi surette tek da kumq dokuduğunu kaydetmiyor. 

7 

Paris Mektubu : 

Parü BeleJiyen, fehrin büyülı lıalabalığına ralıat~a 
yol vennelı için çırpınıp duruyor 

Pafiste Seyrüseferi 
Ta~:z~m için Yeraltı 
Yolları Açıhyor 

paris, (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Paris şehrinin sey

rüsefer işleri gün geçtikçe ehem
miyeti artan ve alfiltadarlan dü
şündürmiye başlıyan bir mesele ol 
muştur. Şu rakamlara bakınız: 

1938 senesinde Pariste işliyen 
otomobillerin adedi 238 bin radde
sindedir. Şehrin başlıca 5000 soka
ğı üzerinde taksim edildikleri va
kit sokak başına aşağı yukan 50 
otomobil düşer. Demek ki ayni za
manda Parisin her sokağı üzerin
de 50 otomobil görmek kabildir. 

Bu hesapta otobüsler, tramvay
lar, at arabaları, bisikletler, moto
sikletler el arabaları ve şehrin ban 
liyösünden, mficav1r departman
larından gelen otomomiller yoktur. 

İki senedenberi bu rakamlar 
yüzde 37 artınca, Paris belediyesi 
belediye nizamnamesindn belli 
başlı fedakarlıklar yapmak mec
buriyetini hissetmiştir. 

Yapılan tetkiklere göre, saat 15 
ile 19 arasında Konkord meyda
nından Şanzelizeye 17 bin, Royal 
caddesinden Sent Onore'ye 19 bin 
otomobil geçmektedir. 

B u kadar sıJoşık seyrüsefer 
manzarası karşısında alı

nan tedbirlerden biri yer altında 
birçok garajlar yaptırarak otomo
billerin sokak kenarlarında dur
malarına, beklemelerine meydan 
vermemek olmuştur. Bugün Paris
te mağazalardan yük alıp verme 
işi gibi her türlü durak yerin altı

Pari.in her sokağı üzerinde 
ayni zamtında 50 otomobil 

görmelı kabildir 

cekleri yerde yer altı caddelerinin 
karanlığından kati derecede haz 
duyamıyacaklan için bu fikri is
tekle alkışlamıyorlar. Hatta itiraz 
lar gün geçtikçe ehemmiyet alan 
bir hale geliyor ve Parisin büyük 
kalabalığına bu şehrin sokakların 
da rahatça yol vermek belediye 
için halli müşkül bir mesele halin
de kalıyor. 

na intikal etmiş bulunuyor. Buna ı · · 
rağmen Paris şehrinin seyrüseferi- IZMIRDE: 
ni düzeltmek , 0tomobil, otobüs, a- 1 

raba, motosiklet gibi vasıtaların ve 
yaya yolcuların kolayca gidip gel
melerini temin etmek mümkün o
lamıyor. Parisliler şehrin güzelli
ğini bozmamak için kalabalık A
merika şehirlerinin baş vurdukla
rı bazı tedbirlere yanaşmıyorlar. 
Amerikanın Fladelfiya şehrin

de otomobillerin geçmesi için as
ma köprüler, dnha doğrusu havai 
yollar inşa edilmiştir. Bu yollar 
bazı yerlerde üstüste iki üç kattır. 
Gidiş ve geliş ona göre tanzim edil 

miştir. Parisliler bu kabil inşaatın 
şehir çehresine çirkinlik verebile
cğini söyliyerek başka türlü çare
ler arıyorlar. 

Orada bu işle uğraşanların gözü 
zemin altındaki yollara, bilhassa, 
yayalar için müteharrik kaldırım
lara çevrilmiştir. Şimdilik şehrin 

altında üç muazzam caddenin açıl 
ma ameliyesine başlanmıştır. Bun 
lar yine yer altından biribirini ka
tetmk üzere üç muhtelif istikame
te teveccüh etmişlerdir. 

Ş ehrin seyrüseferine biraz fe
rahlık veren bu teşbbüs, di

ğer taraftan birçok tenkit ve şi
kayetlere de yol açmamış değildir. 

Otomobil meraklıları yeryüzü
nün geniş havasını teneffüs ede-

Sarhoıluk Yüzünden 
lılenen Cinayet 

İzmir. (TAN) - Keçecilerde Ha
mam sokağında geceliyin bir cinayet 
işlenilmiştir. Tepecikte Mısırlı soka
ğında oturan sabıkalı Ahmet oğlu 
Şerif Mengül, Mehmet oğlu Haşim 
Karalın binek arabasiyle giderken, 
sarhoş olan berber Ali Ulvi tarafın
dan yolu kesilmiştir. Aralarında bs~ 
lıyan kavga neticesinde Şerif, Ali tn 
viyi bıçakla öldürmüştür. 
Katil ve cürüm arkadaşı sanılan •
rabacı tutulmuşlardır. 

lir Sabıkah Yaralandı 
İzmir, (TAN) - Sabıkalılardan Sü 

leyman isminde biri, bir kadını teh
dit ettiği için karakola çağrılmıştır. 
Kemer polislerinden Süleyman Da
laçı bu esnada Süleymanın bıçakla 

hücumuna maruz kalmıştır. 
Polis, nefsini müdafaa için. sabı

kalıyı tabanca ile ayağından yarahı-
mıştır. 

250 Bin Liraya Garal 
Yapllacak 

lzmir. <TAN) - Alt kısmı otobii11-
lere, üst katı taksi otomobillerıne 

aynlacak olan şehir garajının temel
leri atılmıya başlanılmıştır. Garaj, 
250 bin liraya çıkacaktır. 
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:ARAPKIRDE : 'ARAPKiR ORTAOKULUNUN MOSAMERESI: 

Orta Okul 

. 
YALOVADA: 

Kaplıcalar için 
Artistler 
Temin Edildi 

Ziraat Bankası 
Köylüye Mühim 
Kredi Açtı 

Seyircileri 
Ağlatan Bir Maç 

(Başı 6 ncıda) 
Onuncu Devre: 

Tal ebesi Bir 
Müsamere Verdi 

Aydın,( TAN) - Ziraat Bankası 
şubesi son aylarda çiftçilerimize tak

sitle 20 çapa makinesi ve 600 çuval 
kükürt vermiştir. 

Ahali insafsız ve merhametsiz de
vam eden, feci dövüşü ağlıyarak ta
kip ediyor. Barney Ross'un boksör
lük hayatını tüketecek şekildeki 
yumruk bombardımanı devam edi
yor. 

Arapkir, (TAN) - Bu yıl açılmış Yalova, (TAN) - Kaplıcalarımızı 
olan orta mektep, yakında ilk mezun- dünyanın en güzel ve her türlü ihti-

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan 
gönderilen 220 bin kilo pamuk çekir
değini de köylüye bedava dağıtmıştır. 

On Birinci Devre: 
Hakem de tahammül edemiyerek 

tekrar beyaz boksöre yaklaşıyor. Dö 
vüşü terketmesini yalvarıyor. 

lannı vereceği için bir veda müsa- yaçları karşılıyan kaplıcaları haline 
meresi tertip edilmiştir. Arapkirde getirmek için çalışmıya devam edi-
şimdiye kadar hemen hemen görül- liyor. Su yollarının bütün borulan 
memiş şekilde geniş programlı olan ve muslukları değiştirilerek yenile~-
bu müsamerede "Devrim" yolculan,, tirilmiş, eski otellerin iç ve dışları 
ve "Şair evlenmesi,, "Kibarlık bu- temizletilip boyatılmış, yatak ve kar-
dalası,, komedileri temsil edilmiş, mo yolaları tamamen elden geçirilerek 
noloğlar söylenilmiş, zeybek oyunla- tertemiz bir hale getirilmiştir. 
n ve yerli oyunlar oynanmıştır. Kaplıcalara girilen yerde kübik bir 

Halit, talebeyi takdirle seyretmiş, kabul yeri yapılmıştır. Burada, oto-

Geçen yıl, kendisine bağlı koope
ratifler vasıtasile ortaklarına 450 
bin lira ikraz eden Ziraat Bankası, 
bu sene de, kooperatiflere 450 hin 
lira plasman vermiş, kooperatifler, 
buna kendi sermayeleri olan 100 b!n 
lirayı da ekliyerek 550 bin lira da
ğıtmışlardır. Ekim fazla olduğu için 
ortaklarına tekrar para istemişler, bu 
talepleri de yerine getirilmiştir. 

Ross: Yere yuvarlanıncıya kadar 
müsabakayı durdurmamanızı sizden 
şu halimde rica ediyorum! cevabını 

veriyor. Hakem de, halk ta ağlıya
rak gladiyatörleri hatırlatan o kor
kunç mücadeleyi takip ediyorlar. 

Sonuncu De\·re: 
Son devrenin başlangıç çam çal

dığı zaman, Ross kendine sahip ol
mıyan bir adam tavrile, gözleri ka
panmış yardımcıfarına soruyor: 

müdür Tahir ve muallimleri tebrik büslerden inenler karşılanacak, ve 
eylemiştir. kendilerine oteller, banyolar hakkm-

Yeni orta okul binasının yapılma- Arapkir orta okulu talebesi gilzel bir müsamere vermiştir. Bu re- da ilk malumat verilecektir. 
sına da başlanmıştır. simde rol alanlardan bir kısmı görülüyor. f l Kışın dağlardan gelen suların o gü-

Bina, 29 teşrinie.vvelde bitmiş ve ============================= zel bahçeleri mahvetmemesi çaresi 

* Aydın, (TAN) - Kırşehir zelze

le f elaketzedelcrine yardım faaliyeti 

devam ediyor. Kızılaya verilen yar

dım yekunu 2600 lirayı bulmuştur. 
Daha kaç dakika ayakta kalırsam 

maç bitecektir! 

teslim edilmiş olacakhr. Bunun için ZONGULDAKT A : SURITE : bulunmuş, bu suların bir yere top-
halkın teberru ettiği para, maliye • }anması için beton borularla tesisat BORHANIYEDE : 

veznesine yatırılmıştır. Bina, icabın- Ereğliye Bir Sokaklarda yapılmıştır. 
da lise olarak ta kullanılacak şekil- Çınar otelinin yanındaki kurşunlu 
de yapılacaktır. Deniz Gezintisi Çirkef Sular hamamlara bitişik olarak, çok güzel 

bir "lçme" binası vücude getirilmiş-

SAFRANBOLUDA : yapıldı . Açıktan Akıyor tir Kaplıcalarda büyük ve zarif bir si-

Yoksullara ilaç 
Verildi 

Üç dakika daha tahammül ederse 
puvan hesabiyle kaybedeceğini söy
lüyorlar. Bu son devrenin üç dakika 
sı içinde seyircilerin gördükleri ha
ile bütün tahminleri aşıyor. 

Ross kollannı kaldınp yağmur gi
bi yağan yumruklan çelecek kadar 
takatsiz, yalnız bir yumruk topu gi
bi dayak yiyor. Fakat çenelerini sık-Küçük Bir Çoban 

Boğuldu 
Safranbolu, (TAN) - Kılavuzlar 

köyünde Mehmet Acarın çobanı Hü
seyin oğlu ıı yaşında Hidayet Al-

Zonguldak, (TAN) - Zonguldak 
Hava Kurumu şubesi tarafından ter -
tip edilen Ereğli deniz gezisi çok iyi 
olmuştur. 29 mayıs pazar günü saat 
9 da Zonguldaktan Ferah vapurile ha 
reket edilmiştir. Vapurda bir cıız 

ve şehir bandosu vardı. Kozlu, Kireç
lik, Kandillik, Çamlı ve Ereğliye uğ
ranmıştır. Ereğliden saat 19 da dö
nülmüş ve gece saat 24 te Zongul • 
dak limanına gelinmiştir. 

Siirt, (TAN) - Nuh peygamberjn nema binası inşa edilmiştir. Burada 
oğlu Yafes tarafından bina edildiği her gün sinema gösterilecek, pazar 
rivayet olunan Batan suyu kıyısın- akşamları için de tiyatro ve miizik 
daki metruk Siirtten biraz ötede ku- temin edilecektir. Her gün varyete 
rulu olan bugünkü Siirt, niifusuna numaraları gösterilmesi de mümkün 
nazaran, en çok çocuklu kasabamız- olacaktır. Bu iş için artistler angaje 
dır, denilebilir. Ev sayısı iki bin ka- edilmiş, gelmişler ve işe başlamışlar
dar olup nüfusu 17 bindir. Böylece dır. 

Burhaniye, (TAN) - Halkevi sos

yal yardım kolu azasından beşi, Bü

yükdere, Dutluca, Kızıklı, Börezli 

köylerine gitmişlerdir. Halkevi dok· 

toru, buralardaki yirmi beş hastayı 

muayene etmiş, fakir hastaların ilaç 

lan da parasız temin edilmiştir. 

mış yere düşmüyor. 
• 

Maçın nihayet çanı vurduğu vakit 
herkes derin bir nefes alıyor. Ross 
ringten aşağı inerken yüzü tamamen 
değişmiş ve başka bir adam haline 
girmiş bir vaziyete düşüyor. 

Zenciler ırkdaşlarının bu umul
maz galebesini alkışlarlarken 938 se 
nesinin en mahir bir beyaz boksörü 
ihtimal son maçını kahramanca bitir 
miş olarak hastaneye gidiyor ... 

tın kaybolmuştur. 
Elbiseleri Araç çayının kenarında 

bulunmuş, yıkanmak için girdiği çay
da boğulduğu tahmin edilmişse de 
cesedi bulunamamıştır. Tahkikata de 
vam ediliyor. 

her evde oturanların ndedi vasati se- Kaplıcaları deniz kenarına bağla
kizi buluyor. Bunların çoğu çocuktur. mak için Dcnizbankın otobüsler ala
Filvaki burada her ailenin en az 5 - cağı, bunların her yarım saatte bir 
6 çocuğu vardır, 9 - 12 çocuğu olan- hareket edecekleri ve Yalova ile Kap
lar da çoktur. lıcalara gidip, gelme on beş kuruş iic 

Genç lerin Yardımı 

4 Zelzele Oldu 

Bu gezintiye mahsus olmak üze -
re, Zonguldak hava kurumu şubesi ta 
rafından "Türk kanadı,, isimli hır 
broşür de çıkarılmıştır. 

Siirdin etrafı zengin tuzlalarla çe\•- ret alınacağı kuvvetle söylenilmek
rili olduğu icin civar illerin tuz ihti- tedir. 

Burhaniye, (TAN) - Halkevi tem

sil kolu gençleri ve orta mektep ta

lebesi, hasılatı orta Anadolu zelzele

si felaketzedelerine tahsis edilmek 
Ross'u döverek yan vasat sıklet 

şampiyonluğunun kemerini de kuşa
nan zenci ayni zamanda namağllıp 

olduğu kendi sıkletinin de şampiyo
nu olarak ilan olunuyor. 

Safranbolu,( TAN) - Bir hazlrsn 
gecesi saat 20 de, iyice hissedilen 
ve kısa :fasılalarla pekaz devam eden 
dort zelzele olmuştur. Zelzelenin, du 

-o-- yacı t:ımamen burndnn karşılanmak- Ç iftçi Kükürt Bekliyor 

üzere müşterek bir müsamere ver

mişler, "Vatan ve vazife,, piyesini 

PATNOSTA: oynamışlardır. 

Bir Kat il Teslim Old u 

tadır. Dokumacılık ve bilhassa bat- Yalova, (TANl - Ziraat Bankası 
taniyecilik çok ilerlemiştir. Geçen Istanbul şubesinin emri üzerine ziraat 
sene İzmir fuarına gi;nderilcn batta- kredi kooperatifi, Yalova bağcılarının 
niyelcr, kapılırcasına satılmıştır. Bu kükürt ihtiyacını üç ay evvel tesbit 
yıl da İzmir fuarına battaniye gönde- ederek bildirdiği halde buraya he
rilecektir. Görülen rağbet karşısın- nüz kükürt gönderilmemiştir. Halk, 
ela, fiyatlar m:ıhsiis derecede art- ziraat bankasının 425 kuruşa verdiği 
mıştır. bir torba kükiirdü başka yerlerden 

- ... --=-""-~=-=--~=-------=-------=----=::=:! 
yanlara teliiş ve korku vermekte:ı 
başka zararı dokunmamıştır. 

Radyo Merakı Arttı 

Patnos, (TAN) - Yolunu kesen bir 
adamı öldurmektcn suçlu Hacılar kö
yünden Faki Kamil, şiddetli tnkipten 
kurtulamıyacağını anlıyarak ilçe
bay Günene teslim olmuştur. 

TRABZONDA: 

Safranbolu, (TAN) - Evvelce bu
rnda radyo ancak bir, iki otomobilde 
dinlenebilirken şimdi çoğalmıştır. 

Kahvelerin hemen hepsi radyo almış 
tır. Halk, bilhassa ajans haberlerini 
büyük bir dikkatle radyodan takip 
etmektedir. 

Otobüs Getirt iliyor 
Trabzon, !TAN) - Belediye, say

fiyelere işletmek iızere iki otobüs al
mıştır. Bugünlerde gelmesi bekleni
len otobüsler, şimdilik Soğuksu say
fiyesine işliyecektir. 

Siirdin geçim vasıtalarından hiri 625 kuruşa almak mecburiyetinde 
de kısın yapılan tilki ve sansar avı- kalmaktadır. Ziraat bankasının he
dır. İyi cins snnsar derileri ·İstanbul men kükürt göndermesi beklenilmek 
piyasasında 30 liraya kadar alıcı bul- tedir. 

Baş, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralj i, kınklık ve bütün 
ağTılann:z1 deThal keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

İki radyo satış şubesi açılmıştır. 
maktadır. 

Siirt belediyesinin bütçesi pek men geçememiştir. Maamafih, vilayet 
dardır. Buna rağmen, vilayetin de ve belediyenin müştereken tedbirler 
yardımile asri ve konforlu bir beledi- alarak bunun önüne geçecekleri mu
ye binası yapılmıştır. Temizlik bakı- hakkaktır. Ve bu, bir an evvel haki
mından Siirdi, eski Napolinin Av- -kat olmalıdır. 

- ------. ; . . - . . 

Kazamızın iiç nahiyesi namına, mü
dürleri tarafından radyo makineleri 
alınmıştır. 

. .~· . ~ . Y . E N İ T E F R İ K A M 1 'Z 

G:ONAJ.I BENiMfli? TAVŞANCILDA : 

lstanbula Bol Kiraz 
Geliyor 

{Bütçenin miisandestne göre ilerd~ 
diğer sayfiyelere de. işletilmek üzere 
otobüsler getirtilccektir. 

nık olarak yapılan kiraz ihracatı bir
denbire fazla\şmış, bir giinde beş bin 
kiloyu bulmuştur. Bunun çoğu İs
tanbula gönderilmiştir. 

rupada kazandığı şöhretle mukayese Siirdin bir derdi de, bilhassa yazın 
etmek mümkündür. Çirkef dereleri kendisini gösteren susuzluktur. Maa
sokaklardan a'Çıkta akmaktadır. Yer- mafih bunun halli için müsbet adım
liler alışmış olduğu için hunu fen:ı lar atılmış bulunuyor. Yakında da 
karşılıyanlar çok değildir. Belediye faaliyete geçilerek Siirdin susuzluk
bu vaziyetin ve pisliğin önüne tama- tan kurtarılması bekleniyor. 

• • • . ; YA-ZAN: KERiME NADIQ 
··10 HAZİR~N SA'<IM\ZDA Tavşancıl, (TAN) - Bu sene blı

tün meyvalarımızın bol olduğu gö
rülmektedir. Bir haftadanberi dağı-

Tam uykuya dalmıştım ki, bizim hatlarda birisi
nin, ateş işaretiyle düşman hatlarından biriyle te
mas etmekte olduğunu haber verdiler. Mutat hain
lerden biri. Dışan fırladım, bir iki mil arkamızda 
ml'~"lle ile acı acı işaretler verdiğine kani oldum. Uy-
kusuzluktan ayakta bacaklarım titriyordu, fakat 
Leon, Bodin'le bana bu işle meşgul olmamm rica et
ti. Bodin bir motosiklete ben de bir diğerine atladık. 
Uzaktaki ışığın yardımiyle Gabanas'a gittik. Gece
nin rütubetli soğuğu, yüzümüze vuran rüzgar, göz
lerimizi yaşnrtıyordu. Göz yaşlanyle ıslanan çenele
rimiz biribirinc çarpıyordu. Fakat ışık da bizim önü
leri gözden kaçırmıyorduk. Fakat ışık da bizim önü-
müzde ilerliyor gibi göriinüyordu. Motosikletleri 
köyde bıraktık, köyün dışına doğru ile~ledik. Işık bir 
daha göründü ve kayboldu. Bunun Bodin'in zannet
tiği gibi bir dağın tepesinde ışıldayıp sönen bir yıl
dız olmadığını, dağın eteğinde yanan bir ışık oldu
ğunu anladık. Bu böyle olunca, işaret cihazı bize yn
kın demekti. Bunun tekrar yanmasını beklemek üze
re oturduk. Uzun zaman bekledik. İşaretler köyden 
görünmüyordu. Casus, saklandığı yerde gayet emnı
yette ıdi. Bunun, dağın bize doğru olan tarafında ol
duğunu anlayınca sevindik. Casus bizden beş yi.iz 
metreye yakın bir yerde yerleşmişti. Bodin tekr:lr 
köye gitti. Burada ihtiyat olarak bırakılan on beş 
milisi, ve kiiyü gayet iyi bilen bir köylüyü aldıktan 
sonra bunlarla beraber yanımıza geldi. Gecenin ka
ranlığı işimizi kolaylaştırıyordu. Köylü yıldıza bak
tı ve başını eğdi: 

- Bu Anton'da olmalıdır, dedi 
Anton'un çütliğini murat ediyordu. Çiftliğe gittik, 

buradcı kimseyi bulamadıktan başka, işaret edilen 
yeri de kaybettik. Tekrar müşahade me\'kiimize dön
dük. T~krar heklemiye başladık. Biz gelir gelmez ışık 
yine parlamıyn başl:ıdı. Köylü hayretler içinde idi. 

- !şıklar geceleri çok aldatıcıdır, dedi. 
Köylünün istikameti tayinini bckliyerek bir saat

ten fazla vakit kaybettik ve hiç bir netice de elde et-

- . 
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medik Nmayet ışıga aoı;ru, auz yoıaan gıtmıye karar 
verdik. Köylü: 

- Nehrin kenarından gitmeliyiz, dedi. 
Köylü bizimle beraber gelmek için çok ihtiyar ol

duğunu, ve yolda rastgeleceğimiz müşkülleri anlath. 
Şehri geçtikten sonra bir takım kayalıklara rast gele
cek, hunun üzerinden atlıyacakmışız. Sonra bir buğ
day tarlasına girecek, oradan da mezarlığa varacak
mışız. 

- ~e? Mezarlığa mı? 
-Evet ... 
Bodin derhal ilham aldı: 
- Cihaz oradadır, dedi. 
Köylü, tekrar boynunu büktü: 
:- Işığın orada olduğu aşikardır, dedi. .Hunlar harp 

te olagan şeylerdir. 
İçinde suyu azalan nehri geçtik, kayalıkları atla

dık, yolumuzn devam ettik. Işık hazan kayboluyor, 
sonra tekrar görünüyordu. 

Bodin, yava§Ça fısıldadı: 
- Bu def:ı. elimizden kurtulmıyacak. 
Fakat birdenbire bir köpek havlamıya başladı. Işık 

kayboldu. 
- Çabuk, mezarlığın duvarlanna yanaşalım. Ba· 

kalım kim dışan çıkacak ... 
Köpeğin havlaması belki de mezarlığın içinden gc· 

liyorciu On beş adam, mezarlığın duvarına tırman
dılar. Bodin'le ben, mezarlığın bir zincirle bağlı de
mir kapısından girdik. Kapının zinciri, demirler a-

rasından el sokunca açılıyordu. Uzun bir selvi mezar 
lıkların arasında yükseliyordu. Bir köşede mavi bir 
ı~k p.1rlıyordu Revolverlerimiz ellerimizde, gözle!'ı
miz karanlığı yararak, dikkatle yiırüyorduk. Tahta 
haçbt tahta kollarile yürümemize mani olmak istı
yor gıbiydiler yerler yağmurdan çamur olduğu içi:ı 
müşkülatla ilerliyorduk. Bodin cebinden bir hırsız fe
neri ;ıkardı. Işığı köşeye doğru tuttu, bu köşede sa
dece naçlar mezarlar vardı. Bodin telaşlandı: 

- Acaba kc.çtı mı? 
.Mezarlıkta kimseler yoktu. Yosun ve çoban post

larile üstü örtülü bir damın altında, yağmurdan ma
sun bir yerde iki mezar vardı. Bodin: 

- Ru iki kibar mezarı olacak, dedi. Öldiikten so:ı
ra dahi ev kiralarını ödiyenlerin mezarı. 

Kli~ede karanlıktan bir gölge doğruldu ve bize doğ
ru g~ldi Bunun üzerime doğru geldiğini görünce ben 
geriledim ayağım bir mezara çarptı, düştüm. Bo
din'in bıçağı elinde parlıyordu. Açılmış kuyular var
dı, gölge bunları atlıyarak kaçmıya başladı. Bodin 
bağırdı: 

- Köpek neredeyse. sahibi de oradadır. 
Bodin benim kalkmama yardım etti, mütemadi

yen: 
- Köpek nerede ise, sahibi de oradadır, diye tek

rarlıyordu. 

Bodin mezar taşlarından birini yerinden çekmiye 
çalıştı. Mezarın içinden derin bir aksi sadn geldi. Taş 
yerinden çıkmadı. Bu dakikada bunun yanındaki 

mezarın kapağının aralık olduğunu gördük. Buna do
kunur dokunmaz kapak yere düştü. Bu mezann için
de iki çıplak ayak gördük. Hareketsiz duruyorlardı. 
İkimiz birden: 

- Çık dışan diye bağırdık. 
Mezarın içinden tamamile sakin bir ses cevap ver-: 

dl: 
- Ateş etmeyin, çıkıyorum. 
Hemen mezardan atladı. Mezardan çıkarken diz

kapağına yapışan kefen parçalarını, ölünün kopmuş 
parmak kemiklerini de beraber çıkardı. Dışarı çıkınca 
teslim vaziyetinde iki elini yukarı kaldırdı ve durdıJ, 
fakat Bodin, mezarın içine ne sakladı ise hepsini çı
karmasını söyledi. O cevap vermeden itaat etti. Meza
rın içinde insan artıkları, çürümüş kefen, kemikler, 
bir pnço. sarı fanile, gözükünce Bodin fenerini meı.a
rın için~ doğru tuttu. Burada mezarın arkasında işa
ret v~rdiği ışığı sakladığı kese görünüyordu. 

Bodin mezarın içine girdi. Bunu aldı. Casusun fts
tünü aradık Üzerinde bir revolver, bazı yazılı ka
ğıtlar, büyük bir bıçak bulduk. Bodin güldü: 

- Bütün bunlan niye üstünde taşıyorsun? 
Casus yalvardı: 
- Beni burada öldürmeyiniz. 
Onu köye götürdük, eğer dayak yemek istemezse 

bildiklerini söylemesini dostça bir lisanla söyledim. 
Bana kendisini ne zaman öldüreceğimizi sordu. O

na- evvela Oli:ıs'a gideceğimizi ve onu merkeze teslim 
edeceğimizi söyledim. Onu konuşturacağımı ümit edı
yordum 

- Sen ölüme mahkumsun, dedim. Evvela bize düş
mana ne malumat verdiğini söyle. Siyasetten beri ka
larak. bir adamın hayatını mertçesine, insancasına n~
hayetlendirmesi için bu yapılacak en yüksek iştir. E
ğer bunu bize söylersen, yann sabah daha bir çok a
damlann haye.tını kurtarmış olursun. 

Casus yüzüme baktı. Benim konuşma tarzım belki 
onu hayrete düşürmüştü. 

(Devamı var) 
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1 E K o N o M i ' 
amil, Herşeye Karşı 
ymağa Uğraşıyordu 

Çar hükfuneti, muharip devlet
lerle sulh akdeder etmez, artık bü
tün kuvveti ile Şamilin üzerine yük 
lenmişti. Kafl<as ordusunun mevcu
du 400 bine iblağ edilmekle bera
ber, bü müthiş ordunun başku
:ınandanlığı General Barineskiye 
Verilmişti. 

Bu kudretli ve cevval fikirli ku
ınandan, evvela muhitin cereyanla
rını tetkik ettikten sonra, seneler
<fcnberi devam eden bu uzun mücn 
deleden yorulmuş ve bıkmış olan 
Unsurları iyice tetkik ederek, bun
larla Şamilin arasına girmişti. Muh 
telif Rus kolları, adeta Çeçenistan 
Ve Dağıstanı muhtelif kısımlara 

ayırmışlardı. Ve, harp aleyhtarı ka
bilelere umumi aflar, mükafatlar, 
Çeşit çeşit menfaatler vadederek et 
?aflarına toplamışlardı. Şamilin is 
tinat ettiği kuvvetler, artık yavaş 
~avaş inhilale başlamıştı. İmamlık 
lnerkezi olan Dargoyu kuşatmıya 
Çalışan kan ve ateş çemberi de da
raldıkça daralmıştı. 

Şamil, birdenbire aleyhine dö -
ben bu vaziyeti eski şekline çevi
l'ebilmek için son bir enerji gös1er
?nek istemişti. Fakat, tam otuz beş 
senedenberi fasılasız bir şekilde 

devam eden harpler, onu iyice yıp
l'atmış olduğu gibi, aldığı sayısız 
Yaralardan da vücudü delik, deşik 
bir hale gelmişti ve nihayet yaşı da 
altmışı bir hayli geçmişti. 

Belinin hafifçe bükülmüş oldu
ğu hissediliyordu. Çevikliğini, es
kisi kadar gösteremi)'f)rdu. 

Ata, ha ağır öınip inıyor .. Kı
lıcını, artık yıldırım üratil ocke
miyordu. Maiyetindekilere ihtiyar 
Ve çökmüş görünmek istemiyordu. 
Onun için memleketin eski bir ade
tine uyarak, sakalının beyazlığını 
kına ile örtmiye lüzum görüyor
du. 

zun müddet Şamilin maiyetin -
de bulunarak onu çok yakındllJl 
tetkik etmiş olan müritlerinden bi 
l'i, arapça olarak yazdığı hatıratın
da, aynen şu sözleri söylüyor: 

liyor .. Ondan, niçin bu kadar telaş 
ile kaçıyorsunut. 

Dedi ve sonra arapça bir beyit 
okudu ki, meali şundan ibaretti: 

- Dışımdaki sabır ve sükun, bir 
örümcek ağı gibidir. Fakat içimde
ki ıstıraplar, bir akrebin sokma
sından daha §iddetlidir. 

O zaman anladık ki, artık Şa -
mil, eski Şamil değildir· O, her şe
yi görüyor, hissediyor, hataları dii 
zeltmek, çelik iradesi ve çevik ha
reketlerile harbin talihini deği~
tirmek istiyor. Lfikin ihtiyarlığı ve 
yorgunluğu bunlara mani oluyor.,, 

* Bu hal, son harpte, pek bariz bir 
şekilde görülmüştü. Muhtelif kol-

lardan yürüyen fırkalarla Şamili bü 
tün kuvvet mcmbalarından ayırau. 
ve onu yeni Dargo kalesinde bas
tırmıya çalışan Ruslar, her taraf
tan ihata hareketine baı:1amışlardı. 
Şamil, birkaç defa bunların üze
rine saldırmış, çevirme kollarını 
dağıtmıştı. Fakat etrafındaki kuv 
vet o kadar azalmış ve kendisi de 
o derecede takatsiz kalmıştı ki, bun 
dan daha fazlasını yapmıya muvaf
fak olamamıştı. Artık. kaleye ka
panmak mecburiyeti karşısında kal 
mıştı. 

Ruslar, 1275 - 1859 senesi sonun
da, kaleyi tamamile muhasara al -
tına almışlardı. Şamil, mutadı veç 
hile, süktinetini muhafaza etmişti. 
Kahraman oğlu Gazi l\'lohammede, 
kalenin müdafaası vazifesini ver
mişti. Kendisi de, küçük bir kuv
vetle. kalenin yanındaki küçük bir 
tepeye çekilmiŞ!i. Buradan muha
sara kuvvetlerine mütemadiyen 
baskınlar yaparak, düşmanı bu su
retle izaç etmek istemişti. 

Vfıkıtı Şamilin bu hareketi, kah
ramanlığın en yüksek bir nümune
si idi. Ancak şu var ki, tehlikesi 
çok aşikar olan bir vaziyetti. Ni
tekim Ruslar, derhal o tepenin et
rafına siperler kazarak orada da 
bir abluka çemberi vücude getir
mişler, Şamilin karargfıhını şid

detle bombardımana girŞnişler
di. 

Kafkas ordusu başkumandanı ile i
tilaflar akdetmişlerdi. 

Şamilin yanında bulunanlar, bu 
acı haberleri alır almaz, artık ne 
ticcden ümitlerini kesmişler, üçer, 
beşer, dağılıvermişlerdi. 

Şamilin tahmin ettiği veçhile, 
Ruslar tekrar harekete geçmekte 
gecikmemişlerdi. Artık Şamile son 
darbeyi indirmek için. tam altı kol 
dan hücuma geçmişlerdi. 

Şamil, etrafını sarmıya çalışan 

Rus kuvvetlerini şaşırtmak için bir 
kaç defa yerini değiştirmiş, böyle
ce tam iki ay daha anudane muka
vemet göstermişti. 

Fakat, çok çetin şerait altında 

yapılan bu müdafaa harplerinde 
nuslara pek fazla zayiat verdir -
mekle beraber, kendi de bir hayli 
teJcfat vermiş. maiyetindeki biitün 
kuvvet, 400 saf ve sadık müride in
mişti. 

* 
Şamil, son günlerinin yaklaş-

makta olduğunu anlamıştı. Maddi 
ve manevi varlığının artık bir ak
şam güneşi gibi sönmiye yüz tut
tuğunu hissetmekle beraber, zerre 
kadar meyus ve müteessir olma
mıştı. Bütün ailesinin efradını top
lıyarak yanındaki dört yüz müri
di ile Gotiye (1) dağındaki küçük 
avula çekilmiş .. Burada. son mü
dafaaya hazırlanmıya başlamıştı. 

Bu mevki, uzun bir müdafaııva 
elverişli vesaite malik değildi. F,ğer 
müsait bir vaziyette olsaydı, hiç 
şüphesiz ki Şamil böyle bir yere 
çekilmezdi. Fakat, etrafını ~eni~ 

1 

bir çemberle saran Rus ordusunun 
ihata sahası içinde çaresiz kalarak 
bu mevkie çekilmek mecburiyeti 
hissetmişti. (Devamı var) 

( 1) Bu rnevklln ismi, bazı meh:ızlerlmlz
de; (Gotiyye), ba7.1Sında da (Gonye) §Ckfüı 
de yazılıdır. 

İHRACAT: 

Italya Bizden 
Mal Almıya 
Başladı 

~ .... ~~·······~········· 
t GUNLUK 

1 
PiYASA 

Ziraat Bankası ntımına getirilen 130 
bin kilo yumuşak buğday kilosu 5.28 

İtalyanların dolmuş olan konten- 5,31-5,36 kuruş arasında alıcılanna vc-

kuruştan satılmıştır. Tüccar namına 1 
gelen 150 bin kilo yumuşak buğday 

janları dolayısile permi vermedikleri · rilmlştlr. Dün piyasaya sert buğday ge 

ve ltalyaya son günlerde pek az mal . tirilmcmi5Ur. 
gönderildiği anlaşılmıştır. Halbuki ·• * 
gümrüklerimizde Italyadan getiril- Mersin teslimi şarUlc yüz bin kilo. $ 

• luk yeni mahsul çavdann satışı yapıl- + 
miş birçok mallar vardır. Bu malları $ mış ve kilosu 5,02 kuruştan verilmiş- : 
ithal etmek için Ankarada Iktısat Ve f tir. Yeni mahsul çavdar için şimdiden : 
kaleti ile temaslarda bulunan İtalyan .ı tnleplcr başlnm15t*ır. •t 
lara kolaylık gösterilmiş olduğun- • • 
dan, Italyanlar da kontenjanları mu Çuvallı olarak Antalya malı su&ım-
cibince. Tiirk mallarından ince ke- ı• lardan on bin kiloluk bir parti S 
pek "misket", arpa, paçavra vesair yemlerinden 24 bin kilo çuvallı fop o-
bazı maddelerin ltalyaya ithaline mü Iarak kilosu 7,07 kuruştan satılmıştır. 

: 

kilosu 16,30 kuruştan ve Tekirdağ kuş 

1
$• 

saadet etmişlerdir. * 
7810 Sandık 

Yumurta Sattık 
Geçen Mayısın sonuna kadar bir 

ay içinde yumurta ihracatımız canlı 

olarak devam etmiştir. Türk yumur

talarının bilhassa son istandard ni

zamnamesile ambalaj ve cinslerin 

kontrol altına alınmasından dolayı 

dış piyasalarda rağbeti artmıştır. Ma 

yıs içinde Almanyaya, ltalyaya, Yu

nanistana ve Çekoslovakyaya 7810 

sandık yumurta ihraç olunmuştur. 

Bu yumurtaların bedeli yüz sekiz 

bin iki yüz on iki lirayı bulmakta-
dır. • 

Bazı Eşyanın Kıym.eti Arttı 
Herhangi bir memleket menpi 

mahsulün bu memleketten ihraç e
dildikten sonra diğer bir memlekette 
gördüğü tnhavvüller dolayısile kıy

meti tezayüt eden eşyanın tahavvüle 
uğradığı memleket menşeli addedil
meleri için tezayüt nisbeti yüzde elli 
olarak kabul edilmişti. Bu defa 8 Bi
rinciteşrin 1937 de Sovyetlerle ara
mızda yapılan yeni ticaret ve seyri
sefain muahedesine bağlı protokolün 
icabatı olarak, bu nisbetin 3-1 olar3k 
kabul edilmesi ve bu hükmün en zi
yade müsaadeye maihar millet mu 
melesinden istüade edecek olan di
ğer memleketler mallarına da ayni 
şekilde tatbik edilmesi alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Karadeniz mıntaknsının iç fındık- t 

l 
larındnn bir parti ihracat için kilosu 

1
• 

51,5 kuruştan deri malı tl!Ukler 75-80 
kuruş arasında, beyaz peynirler 31,26-
35,36 kuruştan, ince afyon 428,30-540 : 
kuruş arasında satılmıştır. ! 

_,, ........................... ~ . 
TORKOFlS: 

lhracatcılar 
Bir Müracaat 
Yapt ı lar 
Almanyanın yapak için verdiği 

kontenjan henüz bitmediği halde it

halat bürolarının yapak permisi ver

medikleri görülmektedir. Dünya pi

yasalarında yapakların daha ucuz o

luşu buna sebep gösterilmektedir. 

Halbuki, Kliring ve takas suretile 

yapılan ticari muamelelere dünya 
piyasalarının serbest dövizle olan mu 
amelelerini kıyas etmek doğru adde
dilmemcktedir. Nitekim, serbest dö
vizle Türkiye de her malı daha ucu

za almaktadır. Almanyanın bu me

sele etrafındaki düşüncelerini öğre

nen tüccarlarımız, Tiırkofisine müra
caat ederek vaziyeti anlatmışlardır. 
Piyasamızda yeni yapılacak olan ti
caret anlaşmasında, bu meselenin lü
zumu kadar ehemmiyetle tetkik edi
leceği .kanaati vardır. 

<>-
SERGİLER: 

Yerli Mallar Sergisi 

"Harplerde biz ne zaman biraz 
Sarsılsak ve zayıf davransak, o dai
ına yanımıza koşar.. Bizden ile.d 
atılarak, ilk safta çarpışınıya baş -
lardı. Sarsılan kuvvetlerimiz, o an
da bir çelik gibi kuvvetlenir, kalp
lerimize neşe ve pervasızlık gelir
di ... Eğer bir noktada hata etsek, 
o gelir, kısa emirlerle, çevik ha
l'eketlerle o hatayı derhal düzeltir
di. En fena cereyanları bile, bir an
da istediği şekle çevirirdi. Düşma
ııa karşı aslan kesilen bu büyük 
kahraman, bize karşı en küçük bir 
§iddet ve sertlik göstermekten çe
kinirdi. Fakat onun bir parmak 
Ucunu kımıldatmakla, başını ha
fifçe oynatmakla, dudaklarını bir 
kere kımıldatmakla verdiği emir
ler o kadar kati, o kadar açık, o ka 
dar müessirdi ki, herkes bir maki
tıe gibi itaat gösterirdi. Fakat ar
tık son zamanlarda bütün bunlar 
değişmiş, onun haline, tavrına ha
~in bir ağırlık gelmişti .. Nitekim 
bir gün bir avulu müdafaa edi -
:Yorduk. Düşman, cepheden müte
tı'ıadiyen hi.icum ediyor. Kuvvetle
l'inıizi kahir bir ateş altında ezi -
:Yordu. Harbi. tamamile kaybetmiş 
tik. Ruslar, artık avula giriyorlar, 
hatta avulun her tarafını çevirivor
lardı. Her şeyden evvel, onu ~ra
dan uzaklaştırmak istedik. Avulda, 
harbi idare ettiği mevkie geldik. 
lierkes, telaş içinde idi. O, herkes
ten daha sakindi. Büyük bir soğuk 
kanlılıkla abdest alıyor, namaz kıl
l'llak için, seccadesini yaydırıyor-

Şamil, ihtiyarlığına rağmen, bu
rada da büyük kudret ve .kahra
manlığını göstermişti. Bombardı
manın yağdırdığı kızgın mermilere 
göğüs germiş, siperlerdeki Rus as
kerlerine karşı sık sık yaptığı bas
kmlarln onları tamamile sindir
mişti. Ayni zamanda, muhasara 
hatları arasından kaçırdığı adamlar 
vasıtacile oğlu Gzi Mohammede e
mirler göndererek, kale dahilinde 
hususi bir tertibat vücude getirt -
mişti. Şamilin bu emirleri muci
bince, kalenin ortasına topraktan 
yüksek bir tabye yapılmıştı. Bu 
tabyenin arkasına da büyük bir 
havuz kazılmıştı. l\fötemadiyen ya 
ğan diişman gülleleri. ya bu toprak 
tabyeye saplanıp kalıyor. ve va -
but ta havuza düşerek artık hi~bfr 
tahribat yapamıyordu. 

KAŞLAR NEDEN DÖKÜLÜR? 

22 Temmuzda Açıhyor 
Milli Sanayi Birliği idare heyeti 

dün toplanmıştır. Istanbul onuncu ve 
sonuncu yerli mallar sergisinin Tem
muzun yirmi ikinci günü açılarak 
ağustosun yedinci güniı kapatılması
na karar verilmiştir. Sergi hakkında 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

du. • 

Kendisine vaziyeti iki kelime i
le haber vererek ve hemen köyden 
Çıkınak için atını çektirdik. 

O, gülümsedi. Büyük bir süku 
lletle abdestini aldıktan sonra, ayni 
tavırla kollarını indirdi. Dudakla
l'ında acı bir tebessümle: 

- Ölüm size, ne kadar soğuk ge-

Şamil, tam üç ay böylece se
bat etmiş, etrafını eeviren Rus kuv
vetlerini nciz bırakarak muhasa
rayı Tefcttirmisti. Ruslar, meyus, 
ve meftur bir halde çekilip gitmi5-
lerdi. Fakat Şamil, biliyordu ki, 
onların bu ricatleri. muvakkatti. 
Hiç şüphesiz ki, bu yorgun kuvvet
leri deği~tirecekler, bu sefer daha 
miiessir bir şekilde hücumlarına 

devam edeceklerdi. 

Ruslar çekilir cckilmez Şamil, 
yeni bir harekete geçmişti. Bütün 
erzak ve cephanesini işcili avuluna 
naklettirerek ornda yeni bir mü
dafaa mevzii teşkil etmek istemiş
ti. Fakat o sırada, her taraftan acı 
haberler gelmişti. Bu haberlere na
zaran, artık her tarafta korkunç 
bir anarşi başgöstermişti. Çeçenis
tan halkı, muazzam Rus kuvvetle
rine karşı mukavemet imkanını gö 
remediklerinden, ister istemez çar
lığın tesiri altına girmişlerdi. Da
ğıstan kabilelerinden bir çokları da 

Vaktile ka lnrı yolup yeniden i -
tenildiği gibi kaş yapmak modası 
yokken, fizyonomi ifadelerinde 
ka~ların çok ehemmiyeti vardı. Ça 
tık kaşlar öfke. pek düşiik olanlar 
kibir ve keder ifade ederdi. Hiç ha 
rcketsiz, tahii vaziyetlerinde de 
ka~lar gergin hir yay gibi olunca 
:.ahihinin pek hisli olduğuna, ka
lın ve gümrah kaşlar kuvvetli ta
hiate. seyrek ve ince kaşlar vücut 
hafifliğine, pek ince ohmcn da may 
mun i tnhlı olmıya delalet ederdi. 

Bltndan dola)'ı olacak ki, ~im
di bayanların kendi tahii ka tarını 
yolarak yerine boya ile incecik ka'? 
yaparlar. Böyle kn~ onlara bebek . 
tazeliği gibi gençlik verdikten ha~
ka fizyonomi dilinde ma~·nnm i'5-
tahlı olduklarını da ifade ettiği İ· 
çin p<'k uygun dii. ib•or .. 

Fakat kaslarını ~·olup tekrar bo
:vaınıvanlar dn vardır. Onlar da 
kn~ıa~ı diikiiliirse fü:üliirlcr. dökii
len knslnrrnı y«:'niden çıkarmak için 
çare ararlar. 

Kimisi, daha doi:usunda hiç ka<;
sız olarak diinya~·n gelir. Bereket 
versin ki, biiyleleri pek azdır. Bu
na karşı doğarken ayva tüyii gibi 
beyaz V<' ~iiriinmez kac;larla, ya
hut seyr<'k ka lı olarak diinyaya ~e
lenler biraz daha ziyade göriiHir. 
Böyle dol:'lı tan bozuk ka'lları dii
zeltmek tobii mütehassıs cilt heki
minin i ·idir. 

İlkin diizgiin olduğu halde, son
radan diiknıen ka ların bazısı - sac
larda olduğu gibi - kepeklenerck 
seyrekleşir. Bundan dolayı üzül -
miye liizum yoktur. Dikkatli ve 
devamlı bir tcda,·i kepekleri kay
bettirerek ka,Jarı yeniden çıkartır. 
An<'nk hu teda,·inin yolunu ~öste
recek tahii, yine miitehassıs hekim
dir. Bir tedaviden sonra kaslar tek
rar kcpeklense, diişse bile umudn 
kesmemelidir, çlinkü yeniden dil· 

zeltmek kabildir. Knc;lar böyle ke
peklendiktcn ve dii~tiikten sonr.'\ 
bazılarına bir de ckzernn gelir. l\Tii
tehassts, hunun da çaresini bulur, 
hem ekzeına:n i:vi eder, hem kc -
pekleri kayh~tti~ir, hem de kaşla
rı yeniden çıkartır. 

Daha zi:vadc <'an 'ltkacak olan, 
deri kızar;p sertleştikten sonra dö
ki.ilen kaslardır. Ka'ilara mahsus 
olan bu hastalık daha ('ocuklukta, 
dörtle on iki yaı? nrasıı'ıda ha lar. 
İlkin ka lnrın altındaki derinin ii
zcrinde, ortaları bir nokta kadar 
bevaz, kırmızı lekeler peyda olur. 
Le-keler çoğalır, deri St'rtlc ir. Kas
lar da ~·a\•aş ynva dökiiliir. Bu ka~ 
hastalığının teda,·i i uzun olmak
la beraber vinc umut kesmemek 
lfızımdır, çilnkii elektrikle. ilfıçlı 
merhemlerle bile iyi olanları da 
vardır. 

Adını hile siiylcmck i stemcıiiğim 
kötii hastalık bazılarının kn larmı 
da döker. O rnkit hıısta kl•ndisi kaş 
larının neden diikiildiiğünii bildi
ği için cihette onun teda\'isinde de 
ihmal etmez. 

Dahili guddclcrin işleri daha ivi 
anla ıldığındanheri , bunlardan ba
zılarının bozuk olmasından da kaş
ların dökiildiiğii bilinmektedir. !\le 
ı.elit ka lnrın kuyrukları seyrek 
olunca tiroit guddesinin i ini ıyı 
göremediği anla ılır. Bunun gibi o 
guddenin fazla işlemesi de kaşları 
döktiirür. 

887.ılnrı da, kn larındn gerçek
ten hiçbir hastalık bulunmadığı 
halde, tcllc:'rin arada :ı;ırada tabii o
larak düşmesinden iirkerler. Ken
dileri - yeniden diişiip diişmediğini 
anlamak merakile - ka!lllarmı çeke 
~eke yolarlar. Bö:delcrinin merak
lı ve sinirli kimseler olduğunu 
elbette tahmin edersiniz. Ka tarını 
yolmamak kendi ellerinde olmasa 
bile, sinirlerini tedavi ettirmek ken 
dilerinc düşer. 

BoRsA 1 
4-6-1938 

ÇEKLER 
A.c;tlış 

Londra fl.23 
New-York 125.94 
Parls 3.495 
Milfıno 6.63125 
CC'ncvre 28.68 
Amsterd:ım 69.50 
Bcrlin 50.58875 
Brüksel 21.31375 
AUna 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prag 4.3625 
Madrid 7.5975 
Varşova 23.70625 
Buda peşte 24.92 
Bükr~ 0.935 
Ilelgrnd 2.86 
Yokohııma 36.2925 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.7775 
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> 

Leva .. 
r: 
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Q, 

Mark c 
Z1oti 

~ 

"O 

Pengo f 
Ley o 

ııl 
Dinar 

Kron lsvec 

\. 

Katıan11 

6.26 
126.5475 

3.5125 
6.6625 

28.8175 
69.835 
50.8325 
21.41625 
1.145 

1.545 
4.3825 
7.635 

23.82 
25.04 

0.94 
2.875 

36.4675 
32.275 
23.8925 

Sa~ 

ı : 

SANAYİ: 

Elb:selik Kumaş 
Fiyatları 
Çok )'ükseliyor 
Şehrimizde elbiselik kumaşlar fi

yatlarını gittikçe nrtırmaktadır. En 
ziyade mevsimlik kumaşların ara -
nıldığı bu sıralarda, piyasada fazla 
stok olduğu halde, bu pahalılığın se 
bebi anlaşılamıyor. Elbiselik kumaş 
piyasasında pek açık şekilde devam 
eden bir fiyat anlaşmasının mevcu
diyeti iddia edilmektedir. Peraken
deciler bile, bu anlaşmanın dışında 
bırakılmış olacak ki, onlar da bu va
ziyetten şikayet etmektedirler. Yer 
1i fabrikalnrımızın imalatı piyasanın 
ihtiyacını karşılıyamadığı için, ecne
bi kumaşların sürümü iyi gitmekte
dir. Bundan baışa, ecnebi fabrika
lar, daha çeşitli mal göndermekte
dir. Bu mühim noktayı kavramış 

olan bir kaç toptancı tüccar, iki se
nelik ihtiyaca kafi gelecek miktar -
da elbiselik kumaş ithal etmişlerdir . 
Ithalatın fazlalığına rağmen fiyat -
lar indirilmemiştir. Geçen 937 sene
sinin mayısına kadar dört ayda şeh
rimize 314 bin liralık kumaş getiril
diği halde 938 senesinin mayısına ka 
dar dör ayda getirilen miktar 
2.600.000 lirayı bulmuştur. Bu ka -
dar fazla ithalat karşısında piyasa -
nın vaziyetini muhafaza etmesi na
zarı dikkati celbedecek mahiyette -
dir. 

Küçük Müesseselerin 

lstihlCik Vergisi 
Makineleri beş beygir kuvvetin

den aaşğı olan sanayi müessese
lerini muamele ve istihlak vergisin
den istisna eden kanun hükümleri
nin büyük müesseseleri rekabet yü
zünden zarara uğrattığı yazılmıştı'". 
Deri fabrikaları bu vaziyetten tktı
sat ve Maliye Vekaletlerine şikayet
te bulunmuşlardı. Haber aldığımı~ 
göre, küçük müessesclcrin de istih
Itık ve muamele vergilerine tabi tu
tulmaları prensip itibarile kararlaş
mış gibidir. Yalnız tatbikatta zorlul\ 
olmamak için bu işe bir formül aran 
maktadır. 

GÜMRÜKLERDE: 

Bir Haftada 
Yapdığımız 
ihracat 
lhracat mevsimi geçmekte olması 

na rağmen mayısın son haftası için· 
de Istanbul gümrüğünden dış mem
leketlere sevk ve ihraç olunan Tüik 
mallarının kıymeti 426,805 lirayı 
bulmuştur. Bu miktar ihracatın en 
fazlası 113, 753 liralık olarak Italya 
ya, 65,124 liralık mal Almanyaya, 
53,149 liralık mal Macaristana, 
33,543 liralık Mısıra, 23,600 liralık 

Polonyaya, 13,840 liralık lngiltere
ye, ve sırasile Belçikaya 13,080 li
ralık, Yunanistana 14,800, Çekoslo

vakyaya 12,755, Hindistana 12,083, 

Bulgaristana 6,217, Isviçreye 11,625, 

Amerikaya 5,969, Holandaya 11,299, 
Rumanyaya 9,905, Avusturyaya 

6,552, Japonyaya 3,387, Sudana 

3,835, Kıbrısa 2,050, Filistine 1,859, 
Fransaya 391 lira kıymetinde muh • 

telif mallar ihraç edilmiştir. 

Almanya Az Meyva Ahyor 
Almanyanın 1937 senelerinde mem 

leketirnizden ithal eylediği meyvalar 
12 ton elma, 279 ton kayısı, 23 ton 
erik, 17 ton kiraz, 8,106 ton kuru in
cir, 14 ton hurma. 18,194 ton kuru 
üzümdür. Hepsi 26,645 tonu bulmak 
tadır. HalbUki 1936 senesinde Al • 
manya yurdumuzdan 51,082 ton mey 
va satın almıştL 

Çekler Meyva Alacaklar 
Çekoslovakyada mahsulatın bir 

kısmı bozulmuş olduğundan ha
riçten sebze ve meyva ithaline ka -
rar verilmiştir. 
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Bulgarislanın 
Yaş Mevya ve 
Sebze ihracatı 

dulgaristana her sene büyük men
faatler temin eden çilek 

Sofya, (Hususi) - Bulgaristan çi
lek ihracatına başlamıştır. İlk olarak 
tayyarelerle, Almanya, Polonya ve 
İsviçreye 700 kilogram çilek gönde
rilmiştir. Bu seneki Bulgar çilek ih
racatı 6 milyon kilogramı bulacak
tır. Geçen 1937 senesinde ise çilek 
ihracatı, 3 milyon kilogramdı. Bulga
ristanda çilek ihracatı, köylüye iyi 
bir varidat membaı teşkil ettiği için 
çilek tarlaları çoğalmıştır. Bu sene 
yalnız Pazarcık ve Peştera kazaların
da dikilen çilek fidanları ı4 bin de
kar araziyi ihtiva etmektedir. Bu yıl 
yalnız Sof ya havalisinde ekilen çilek
ten 6 milyon leva kazanılacaktır. 

Bulgarlar, 1930 senesine gelinciye 
k.~da~ çileği, sadece ev bahçelerinde 
sus dıye ekiyorlardı. 

Ondan sonra çilek mahsulünün Av 
rupada para ettiğini anlayınca, çilek 
tarlalara da ekilmiye başlanmıştır. 
Böylelikle çilek mahsulü Bulgaris
tanda seneden seneye çoğalmıştır. 
1930 yılında bütün Bulgaristanda çi
lk tarlalarının mecmuu 1090 dekardı. 
1934 te 3208 dekarı bulmuştu. 1937 
de ise 15400 dekar olmuştur. 1937 yı
lındaki çilek mahsulü ihracatından 
36 milyon leva kazanıl~ıştır. 
Şimdi 1938 senesinde ise çilek ih

racatı 5-6 milyon kilogramı bulacağı 
bildiriliyor. İstatistiklere göre, 8 se
ne zarfında Bulgaristanda çilek tarla 
lan 15 misli artmıştır. Yapılan hesa
ba nazaran, Bulgaristanda çilek tar
lalarının yalnız bir dekan müatahsil
lere 3500 - 4800 leva getirmektedir. 
Bu kazançtan dolayı bugün Bulgaris
tanda, gerek çilek ihracatı, gerelt ta
ze sebze ve meyva ihracatı, zahire ih
racatının yerine geçmiştir. 

Bu sebeple Bulgarlar, ilkbahar ih
racatı dedikleri bu üç türlü mahsulat 
ihracatına, zahire ihracatından ziya
de ehemmiyet vermektedirler. 

Bulgarlar, çilek pazarlarını Avru
pada şimdiden tutmuşlardır. Yalnız 
Sofya havalisinden çıkacak 2 milyon 
kilogram çilek, İngiltere ile Alman
yaya gönderilecektir. 

Bulgarların A vrupada peşin ola
rak pazar tutmalarına sebep, mem
leketlerinden çürüksüz, beresiz ve 
gayet temiz olarak dışarıya mal gön
dermeleridir. Çilek, sebze ve taze 
meyva mahsullerinin bozulmaması i
çin bu sene Vaça garında büyük bir 
soğuk hava deposu daha yapılmıştır. 
Burada günde 45 vagon mahsul so
ğu tularak bozulmanın önüne geçile
cektir. 

I Bulgarlar, çilek, domates, meyva, 
sebze gibi çabucak bozulacak nazik: 
mahsullerini, tayyarlerden sonra, ka
ra ve su yollan vasıtasile de yalnız 
soğuk hava tesisatını havi vagon ve 
vapurlarla sevkediyorlar. 

İhracatın artması yüzünden Bul
g~rlar, ticaret filosunu çoğaltmak i
çın her sene birer, ikişer yeni vapur
lar satın almaktadırlar. Alınan va
purlar, yolcu sevkiyatı işine de yara
maktadır. Bu sene de hem yolcu ve 
hem ticaret vapuru olmak üzere Şip
ka namında Avrupa tezgihlannda ya 
pılan yeni büyük bir vapur daha sa
tın alınmıştır. 

TAN 5 - 6 - 938 

Birinci Sayfadan Mabaat Profesör T aut'un Eserleri General 
Met aksasın 
Telgrafı 

Maaş Kanununda 

Yeni Değişiklikler 
(8 A 1 M A K A L E O E N 

Ortada 
Örnek 
Var 

MABAT) Akademide Dün Bir 
Mimari Sergisi Açıldı Ankara, 4 - Türkiye B. M. Mec

lisinin Türk - Elen munzam mua
hedesinin tasdiki münasebetile, Ha
riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü 
Arasın dost Yunan Başv~kiline çek
tiği telgrafa, General Metaksas şu 
cevabı vermiştir: 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) ........ 
Maaş kanununa zeyil olarak hazırla' 
nan kanun layihası Meclis ruznarne
sine alınmıştır. Bu lfıyihaya göre: 

"1 - Bir vekalet veya idarenirı 
kadrosunda giisterilen herhangı bir 

memur ve müstahdem kadroda rııu· 
hassas maaş veya ücretle o vekalet 
veya idar~nin herhangi bir kısnıırıll 
dahil vazifelerdt! münhal olmasırııı 
bakılmaksızın istihdam olunabilir· 
Bu suretle istihdam edilenlere vekiı' 
let maaşı ve ikamet yevmiyesi \'eril· 
mez. 

(Başı 1 incide)) 

Dün saat 16 da Güzel Sanatlar A
kademisinde bir mimari sergisi açıl
mıştır. Bu münasebetle Üniversite 
Profesörleri, yüksek tedrisat umumi 
müdürü, memleketin sanat ve fikir .. 

Hariciye Nazırının Ankarayı zi- adamlarile mimarların iştirak ettiği 
yaret etmesi, bu bakımdan mem bir toplantı yapılmıştır. 
nuniyetle karşılanacak bir ha- Akademi Müdürü Bürhan Toprak, 
dise olacaktır. güzel bir hitabe ile toplantıyı açmış 

F . .. . . ve Profesör LCvy'nin sergisinden 
ranıa, yem Turkıyenın sonra Akademi mimari profesörü 

genit ufuklu, barıfçı siyase- Bruno Taut'un 1908 denberi y2ptığ1 
tinin manasını bir defa kav-1 ve say~.sı binle~i ~şa.n ~anat e.serlerin 
rıyacak olursa tıpkı İngilte- den murekkep ıkıncı bır sergı açılışı
renin yaptığı gibi bize emin nı mühim bir sanat hadisesi olarak 

b. d t ·· ·· l 'bak kaydetmiştir. Direktör, bu arada pro 
ır oı gozuy e mama- .. • • fesorler yanında çalıştıktan sonra 

ıına ıhtımal yoktur. miş ve kendisinin birçok büyük pro-
Fransa hükumeti, Türk - İngiliz fesörler yanında çalıştaıktan sonra 

dostluğunu örnek diye kabul etmiye Almanya, Rusya ve Japonyada sayı
ve eski dostluğumuzu bu örneğe gö- sız eserler meydana getirdiğini ve 
re canlandırmıya bir defa ciddi bir çalışma tarzının ana hatlarını anlat
surette karar versin, memleketimiz- mıştır. 
de nekadar geniş ölçüde iyi niyet Bundan sönra profesör Taut kür
bulunduğunu kolayca anlıyacaktır. süye gelerek sanatın esasları hak-

Böyle bir dostluktan da iki taraf kında izahat vermiştir. Profesör fbu 
için kıymetli iş beraberlikleri doğ- arada, ananevi mimari tarzı ile yeni 

Prole•Ör T aut 

Ekselans B . Rii§til Aras 
Hariciye Vekili 

Ankara 
Ekselansınızın nazik sözlerinden 

ziyadesile mütehassis olarak, şahıs-

Yukarı derecedeki vazifeler rnas· 
şatı karşılık gösterilmek şartıyle da' 
ha aşağı derecelerden tayini caizdir· 

·ıe 
2 - Asalet veya vekalet narn1 

verilecek paranın mecmuu asalet ,.e 
vekalet suretiyle idare edilen mernıl 
riyetlerden hangisi yüksek ise oııurı 
bir derece fevkındeki maaşa geçe
mez. 

Ücretli vazifelerde de ücretin te
kabül ettiği derece maaşları bu hü1'· 
me esas ittihaz olunur. MuamrnJe1' 
resmi ve hususi müesseselerde haf' 
tada yirmi dört saatten fazla aers 
deruhde edemez. 

3 - Bu kanun Haziran 1937 tari' 
hinden muteberdir ... 

mamasın~ v~ ~unun Yakın Şarkta medeniyetin icaplarından bir terkip Sanat şubeleri içerisinde mimari 
ferahlı bır ıstı~rar~ ve barış havası meydana getirmiye çalıştığını ve bu I uçucu ve gidici olmamasile tebarüz 
yaratmamasına ımkan yoktur. nun, kendi faaliyetinin mebdeini I eder. Eserleriniz, malzemenin taham 

l larında Türk - Elen dostluğunu ku
ran ve memleketlerimiz arasında ha
kiki bir itimatlı iş birliği havası ya
ratılmasına bu derece hizmet eden 
enternasyonal vesikaların esaslı ya
pıcılarından birini tebrik ederim. 
Dost ve müttefik memleketin Büyük 
Millet Meclisinde vukua gelen yeni 
sempati ve dostluk tezahürler.inin 
Elen milletinin kalbinde derin bir 
aksisada hasıl etmiş olduğundan e
min olmalarını ekseliı.nslarınızdan 
rica ederim. Türk - Elen muahede
si büyük eseri, milletlerimizi biribi
rine bu derece mesut bir surette bağ 
lıyan rabıtaları daha ziyade takviye
Y' yardım eyliyecektir. Size, b fiyük 
bir sevinçle, bu muahedeyi tasdik e
den kanun projesinin Majeste Kral 
VP nazırlar konseyi tarafından im -
zalanmış olduğunu bildiririm. Bo -
zulmaz dostluk ve yüksek hürmet 
hissiyatımı kabul etmenizi rica ede-

Çankırıda iki Zelzele Oldll 
Çankırı, 4 (A.A) - Sabaha karşı 

hafif iki zelzele olmuştur. 

Ahmet Emin y ALMAN teşkil ettiğini anlatarak demiştir ki: mülü nisbetinde uzun nesillere 
"- Tesadüfen bundan tam 30 se- kadar duracak ve bir çok 

Uzak Şarkta 
(Başı 1 incide)) 

ra hattını yanp çıkması ihtimali ar
tık hemen hemen hiç kalmamıştır. 
Yiyeceklerini tayyareler temin edi -
yor. 

Lien - Yuen - Tanga ihraç edilen 
düşman kuvvetleri Haişovu müda
faa eden Çin kuvvetleri tarafından 

hezimete uğratılmıştır. Japon tayya 
releri Haişovun aşağı mevzilerini 
bombardıman etmişlerse de hiçbir 
hasar yapamamışlardır. 
Şuşova hücum etmek üzere ce

nup istikametinde ilerlemekte olan 
Çin kuvveUeri mühim terakkiler t>l 
de etmittir Her taraftan hücuma uf;
nyan ve bitkin bir hale gelen Japon 
kuvvetleri demiryoluna doğru çe -
kilmek tedir. 

Almanyanın 
Pıotesto Notası 

(Başı 1 incide) 

göre Almanya, Çekoslovak devletini 
yıpratmak ve ültimatom yolu ile me 
talibatta bulunmıya bir zemin hazır 
lamak maksadiyle Südetlerle mes
kun mıntah:ada ve Alman - Çek 
hududunda daimi bir gerginlik ve 
karışıklık idame ettirmek tasavvu
rundadır.,, 

Prag, 4 (A.A.) - Bu sabah neşre
dilen bir tebliğde Bürno'da bir Al -
man talebenin geceleyin sokakta ya
ralandığı ve bir hastaneye kaldırıldı
ğı bildirilmektedir. 

BQfvekil tekrar görüıecek 

Prag, 4 (A.A.) - Çekoslovak Aj:ın 
sının br tebliğine göre, Başvekil Hod 
za önümüzdeki hafta içinde ekalliyet 
ler liderlerile bütün siyasi partiler 
ricalini kabul ederek ekalliyetler me 
selesi hakkında görüşecektir. 

Ekalliyetler statüsü ancak bu gö

rüşmelerden sonra kati mahiyetini 

alacaktır. 

ne evvel, ilk projelerimle tavzif edil nesiller hakkınızda hüküm verecek 
diğime nazaran, bu sergi, müstakil lerdir. Yarının büyiik imar"faaliye!i
mimar olarak geçen 30 senelik me- nin, mesut ve müreffeh Atatürk dev 
sai devremin, tam olmamakla bera- rinin yapıcıları sizsiniz. Üzerinize 
ber, takriben heyeti umumiyesini ar- aldığınız işin ciddiyeti ve ehemmiye 
zeder. ti bir insanın bütün ömrünü kavrıya 

Bu devre esnasındaki bütün me- cak kadar mühimdir. 
saimin mümeyyiz vasfı, pek muhte
rem üstadım Theodor Fischer'in tav
siyesiyle aldığım ilk iki projede gö
rünür: Württemöerg'de, eski gotik 
tarzı mimarisinde bir küçük kilise
nin tecdidi ve Ruhr'da Wetter şeh
rinde Harkord hadde hanelerinin 
Türbin dairesi. Yani: bir taraftan es
ki inşaat ananelerine intibak ve di
ğer taraftan da modern sanayi vazi
felerinin mimari bakımından halli. 

İlk işlerimden bugüne kadar takip 
edebilirsiniz, bu iki muhtelif tema
yül bende nasıl müessir oldu: Genç
liğimde bir yandan romantikliğe ka
dar, bir yandan da çelikten, beton
armeden ve -kuvvetli renkler de 
dahil olmak üzere- çok camdan in
şanm o zaman için müheyyiç bazı 
hal şekillerine kadar. 

Bizim devrimizde mimar bu iki te
mayül arasında istikametini tayin et 
melidir. Tabii, ikna eden, daima ve 
yalnız filhakika inşa edilmiş olan şe
kildir. Fakat bizim sanatimiz, mima
ri, tekniğin, konstruksiyonun ve 
fonksiyonun unsurları ile sıkı sıkıya 
bağlı olmaktan azade kalamaz. O
nun için biz mimarlar mevzu üzerin 
de çok düşünmeliyiz, daima o yolu 
aramalıyız ki orada hakikat hırpalan 
masın ve ayni zamanda his de aç kal 
masın. 

Bizim aramamız lazım gelen 'şey, 
eski an'ane ile modern medeniyet 
arasında bir terkiptir. Bu da yalnız 
bir cepheli olmağı gayri mümkün 
kılmalıdır. Ben şahsen bu fikirde o
kadar ileri gittim ki, ve bugün de öy 
le yapıyorum, muayyen zahiri şekil
lere bağlanmağa ve görünce benim 
üslubum olduğune hükmedilecek şe
killer ihdasına hiç bir ehemmiyet 
vermedim. Eski üstatların zülvücuh
luğu bana evvelce olduğu gibi şimdi 
de öğretiyor ki böyle bir maksat, 
"kalite,, meydana getirmez.,, 

Unutmayınız ki. vasat derecede s:ı 
natkar olamaz. İlmin derecesi olur, 
fakat sanatin derecesi yoktur. Sanat 
kir ya tamdır, yahut ta hiçtir. 

Sanatkarın, sanatkar olabilmesi 
için istidattan çok azimli bir çalış -
ma lazımdır. Götenin dediği gibi "d:ı 
ha, sebatlı bir siı.yin eseridir,,. sizin de 
mimaride sebatınızla bu dereceye var 
manızı dilerim.,, 

B . Cevadın nutkundan sonra 
sergi gezilmiştir. Sergide bilhas -
sa 'Üniversitede yapılacak ye -
ni inşaatın toplu bir haldeki 
maketi alAka uyandırmıştır. Kimya, 
fizik enstitüleri, merkez binasının 

arkasında yapılan 3000 kişilik kon
ferans binası, talebe lokantası bu
rada yerli yerinde gösterilmiştir. Bu 
binaların projeleri ..Akademide hazır 
lanmaktadır. Fizik, kimya enstitü
sü, şimdiki talim taburu binasının 

yerinde kurulacak ve yüksek mual -
lim mektebi binası yıktırılarak bil -
tün saha açılacaktır. 

Dünkü toplantıdan sonra davetli -
ler büfede ağırlanmışlardır. 
~ - 3 ......................... 

Otobüs 
Fezlekesi 
D. Şurasında 

(Bal\ 1 incide) 

dQrll Kemal, belediye fen müşa

viri Mustafa Hulki, varidat mü

dürQ Neşetle ıeçen seneki daim! 

encümen Azalan ve diler alU ki-

: il vardır. t Geçen seneki daimi encümen 
t şehir meclisi balarından Adalı 

ı 
Avni Yağız, İhsan Namık, 
Fuat Fazlı Akgün, Ressam Cem, 
Hulki, Cemalettin Fazıl Ertem, 

Hlinkanın muhtariyetçi Slovak par Profesör Taut'nun sözlerinden son 
ra davetliler sergi salonuna geçmiş
lerdir. Yüksek tedrisat umumi mü
dürü Cevat, talebeye hitap ettiği şu 
sözlerle sergiyi açmıştır: 

ı 
Tevfik Amca ve Bicandan mü
rekkepti. 

tisi kongresi bugün Bratislavda açıl

mıştır. 

rim, azizim. 
METAKSAS 

Yunan gazetelerinin nefriyatı 

Dil Kurumu Merkezi Bürosll 
Ankara, 4 IA.A.) - Türk dil kurıl' 

mu genel sekreterliğinden: .. 
Türk Dil Kurumunun Merkez ıw· 

rosu ile calışma kolları YenişehirdC 
KazımpaŞa caddesinde 5 numar1111 

Güney apartmanına nakledilmiştir· 
Kuruma yapılacak müracaatların tııı 
adrese yapılması rica olunur. Tele • 
fon numaraları değişmemiştir. 

Atina, 4 (A.A.) - Munzam Türl~
Yunan muahedesinin tasdiki müna · 
sebetile Türkiye Hariciye Vekili Dr 
Rüştü Aras ve Yunan Başvekili Me
taksas arasında teati edilen telgraf -
ları mevzuubahis eden Yunan gazete 
leri, tekrar Türk - Yunan dostluğu . Almanyadaki PolonyO 
üzerinde duruyorlar. • 

Katimerini diyor ki: Ekalliyetleri MeseleSI 
"Teati edilen telgraflar iki mem- Varşova, 4 (A.A.) - Havas ajaıı: 

leket efkarı umumiyesinin haklı se- sından: Aylardanberi ilk defadır Jel 
vinç ve memnuniyetinin yeni ve ta- 1 . p.l-varı resmi ve hükümet gazete erı 
bii bir tezahürüdür. İki memleket man hükumetince Polonyalı ekalli ' 
arasındaki yakınlık herkes için gıpta ye ere knrş yapılan muameleyi pi\} 
edilecek bir dereceyi bulmuştur. h~- testo etmeye başlamışlardır. 
susile ki bu yaltmlık iki devletin Gazeta Polska ve hükumet gaze , 
istikbalde elele yürümek hususun - teleri olan Kurjer Poranyi, Kude~ 
daki kati azim ve kararlarına istinat ııı Çervonni diyorlar ki: "5 teşrinisa 
eylemektedir.,, 1937 anlaşması Polo .. yalıların p.l · 

Proyia şöyle yazıyor: manyadaki vaziyetini iyileştirme , 
"Teati edilen telgraflardan Türk · miştir. Bu vaziyet daha ziyade fcll

9 

Yunan münasebatının ne kadar bo - h.,nıştır. Eğer biz ses çıkarmıyor' 
zulmaz olduğunu gösteren bir sami- sak memnun olduğumuzdan değ-il fıı' 
miyet vardır. Bu munzam muahede kat iyi niyet göstermek istediğirniı' 
iki memleket arasındaki kardeşe~ dcr.•:ir. 
münasebetlerin inkisafı yolunda 
yeni bir merhaledir. Türk ve Yunan 
milletleri herkesin derin bir asabiyet 
içinde bulunduğu ve tahakkukuna 
kimse.nin ihtimal vermediği bir anda 
aralarında tam ve kati olarak anlaş -
mışlardır.,, 

Varşovadaki 
Müsabakalarda 

Üçüncüyüz 
Varşova, 4 (A.A.) - Yabancı ordu 

subaylarına mahsus "hariciye nazırı 
mükafatı,, müsabakasında Alman 
Brinkman birinci, Fransız Şövalyer 
ikinci, Belçikalı Gonze üçüncü, Türk 
Polatkan dördüncü ve Polonyalı No
vak beşinci gelmiştir. Hariciye nazı
rı B. Bek mükafatları bizzat vermiş
tir. 

Umumi tcunilte üçüncüyüz 
Varşova, 4 (A.A.) - Beynelmilel 

binicilik müsabakalarında Polonya 
birinciliği, Almanya ikinciliği, Tür-

13 Tayyare Düştü 
Deyli Heraldin Sofya muhabiri 

bildiriyor: Almanya tarafından ge-
~ıı-

çen 18 ay zarfında Bulgaristana go ~ 
derilen 30 askeri tayyarenin 13 iJ 

düşmüş ve parçalanmıştır. Son kati 
Tricine'de vuku bulmuş ve pilot ile 
rasıt ta ölmüştür. Daha evvel vu.~~ 
bulan bir kazada da bir pilot ölrn'lli 
tü. 

isyan Canlanıyor 
Nevyork, 4 ( A.A.) - Meksikadtı11 

buraya gelen haberlere göre, as.i g~ 
neral Cedillo, tamamile iyileşmıŞ 0 ~ 

• 1,1"' 
duğundan tekrar faaliyete geçmı§ f 
isyan hareketi yeni baştan canlan'111' 
tır. 

Bir çok yerlerde asilerin faali!le~ 
göze çarpmaktadır. Asiler bu salıtıj{ 
San Luis ile Tempiko arasında b rı 
treni dinamitle atmışlardır. Bir ol 
ve iki yaralı vardır. 

.. =-~ 

ŞEHiRDE 
Bulgar ihracat enstitüsü organları 

mahsulatın arasına çürük mahsul ka: 
rıştırılmaması için müstahsilleri sıkı 
kontrolden geçirirler. Bulgaristan
dan çıkmadan evvel bu mahsuller 
tekrar kontroldan geçirilir. Bulgarla~ 
rın A vrupaya fazla mal sünpeleri ve 
pazarları peşin olarak temin tmele
ri ve mahsullerinin yabancı memle
ketlerde rağbet bulmaları işte bu se-

Çekoslovakyadaki diğer muhtari
yetçi partilerden yani Polonya, M:ı
car Henlayn partilerinden gelen tel
graflar kongrede şiddetli alkışlar a
rasında okunmuştur. 

Avrupadan Istanbula giden tren-
lerin Bulgar arazisinde bü -
yük istasyonlarda tevakkuf -
lan esnasında yeni elbiseler giymiş 
güzel, genç Bulgar kızları, birinci 
mevki veya yataklı vagonlarda yük
~ek misafirlere, süslü güzel küçükse
petler içerisinde bedavadan çilek da
ğı tarak ikram ederler. Böylelikle çi
lek mahsulleri için propaganda ya
pılır. Bulgaristan, çilek, sebze, doma 
les ve taze meyva ihracatında bu su
retle komşularını geçmektedir. 

"- Aziz dostum ve iş arkadaşım 
Bürhan Toprak, talebeleri için ben
den birkaç söz istedi. Böyle bir sergi
nin açılmasında gösterdikleri mu
vaffakıyetten dolayı evvela kendisi
ni ve Profesör Taut'u tebrik ederim. 

Bürhan Toprak, Profesörün şahsi
yeti hakkındaki sözlerile bizi tenvir 
etti. Mimarideki kendi yollan ve sa
nat anlayışı üzerinde de profesör, ne 
nevi eserler karşısında bulunacağı

mızı bize anlattı. 

Şimdiki Kocaeli Valisinin de 
S Bolaziçi, Eyüp - Keresteciler ve 
ı Bakırköy hattı otobüs ser~isle
ı rindeki yolsuzluklarda alakası 
S görUlmü,tilr., ............................. 
ÇANAKKALEDE: 

Ballkçıllk ihmal 

Ediliyor 
Çanakkale( TAN) - Kasabamız 

sahillerinde ve civannda mebzulen 
bulunan balıklardan li.yıkile istüade 
edilmediği görülmektedir. Tutulan 
balıklar, azdır. 

kiye üçüncülüğü ve Belçika dördün· 1 

cülüğü almıştır. i 

Polonyalı teğmen Sukuliç ferdi 
mükafatı kazanmıştır. 1 

Adliyenin Yıktırılması 1 
ihale Edildi 1 

lstanbul Nafia Başmühendisliği 

yerine yeni Adliye sarayı kuru - 1 
lacak olan hapishane binasının yıkıl
ması işini bir müteahhide ihale et
miştir. Komisyon yıkılma için 22 bin 
lira tahmin etmişti. !hale 6 bin lira 
noksanile yapılmıştır. Müteahhit, Bi
rinciteşrinde bu yeri Nafiaya teslim 
edecektir. 

Neler Olacak 1 
Hafta içinde 

KONFERANSLAR: 
Türkiye Turln.g kHlbünOn ilk korıf 

ransı bu ayın 11 inde Topkapı sars• 
yı müzesi müdürü Bay Tahsin tara
fından saat 15 te verilecektir. Konfe 
ransa iştirak için blleUerinl alanltı' 
sarayın methal kapısında buluşac-atc' 
lardır. İştirak biletleri klüp merkezflt: 
RPvoalıı Nıott:ı Jıl'Pnt11!ı1nd11n sa1ın:ı1'i1 1r bepledir. 

Diğer yandan Bulgarlar, her sene 
ihraç edecekleri mahsul ve mallan i
çin Avrupaya en iyi cinsten ayrılmış 
nümunelikler ve bunların yanında 
heyetler göndererek ihracat için bü-
yük propagandalar yaparlar. 

İstanbuldan Avrupaya kalkan ve 

Ben de talebeye birkaç söz söyle
mek isterim: 

Bir memleketin hususiyetini veren 
şey birinci derecede sanatidir. Sa -
nat, bir milletin şahsiyetni en vu -
zuhlu şekilde verir. 

Bir zamanlar nefaseti dünyanın bü 
yük bir kısmında tanınmış olan ve 
başlıca büyük şehirlere gönderilen 
Çanakkale istiridyelerini ise herkt>s 
unutmuş gibidir. Bugün Çanakkale
de bir tek istiridye çıkaran yoktur. 

* Ziraat Vekaleti namına Macaris 
tandan 50 baş damızlık kısrak satın 
alınmış ve kısraklar getirilmiştir. 
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Italyanın Dış Siyasetin- BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 
Halledilmiş Şekli 

Satllık Ma kine 
Transmlsyonları 

Emniyet Sandığmdan: 
18 Haziran 933 Tarihine Kadar de Libyanın Rolü 1 ı 3 4 o 6 1 8 9 10 

1 ..... ...-......... ._...,.. ..... -

Kullanılmış 6 santim kalınlı • 
ğuıda makine transmisyon. pft. 

kasnak ve yataldan ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbauma mil
raf'aat edinb:. 

Eml&k mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremeyenlere gös
terilen kolaylıklardan istüade etmek müddeti sona ermektedir. 

(Ba§ı 5 incide) 
ifade eden mühim bir hadise idi. 
Libyanın kati zapt ve teshirini 

Libya'nın, Italyanın dış si
yasetinde fevkalade mü

him bir amil olması işte bu tarih
ten başlar. B. Mussolininin, Avru
pada, yakın şarkta ve doğu Afri
kadaki siyasi planlarını tahakkuk 
ettirmek için, her halde kuvvetli 
Ve esaslı bir Libya askeri üssülha
rekesine muhtaç olacağını, evvel
den kestirmesi, bilhassa askeri si
yasette, uzağı görürü bir devlet 
adamı olduğunu gösterir. Onun 
bu hususta muvaffak olmasının 
başlıca sırrı, Ingiltere ve Fransa 
ile bir harp gibi en fena ve en 
lllühlik bir ihtimali göze alarak o
na göre planlı çalışması ve her şe
ye evvelden hazırlanmasıdır. lşte, 
Duçenin bakımından. Libyayı sa
dece itaat altına almak ve bir 
müstemleke yapmak kafi değildi; 
ayni zamanda, burasını, Ingiliz ve 
Fransız siyasetlerinin ehemmi
yetle hesaba alabilecekleri, muh
telif istikametlerde müessir olabi
lecek kuvvetli bir üssülhareke, bir 
kuvvet kaynağı haline getirmek 
için geniş bir plan lazımdı. Bu 
plan şu esaslara göre kurulup iş
lendi: 

1. İngiltere ile bir muhasamada; 
a) Cenubi İtalya ile Llbyada vücude ge 

lirilccck iki taraflı birer kuvveill yım 
'llevzf (yani bura sahillerinde deniz ' 'C 

'lnvn filoları için kurulacak üssUlharek~
ler) ıle İngiltcrcnln tullnt Akdeniz mu
vasııle ve mtinnkale mihverini kesmek. 

b) İngilizlerin, İtalya - Libya irtibatını 
tamamile veyo kısmen kesebilmeleri ha
lınde, Libyayı, Mısır ve Sudanı, başlıba
Şına tehdıt cd"bilir bir hale getirmek 

2. Fransa ile bir harpte; 
a) Fraru;anın, Tunus ve cezaylrle irtiba 

tını kesmek ve şimall Afrika Fransız müs 
lemlekelerini Libyadan tehdit etmek. 

b) Fransızlann Sicilya ve cenubi ftal -
aya, denizden yapabilecekleri bütün te
c:a\ uzleri cenuptan yanlamak. 
3. İngiltere \'e Fransa ile bir harpte; 

a) İtalyanın Libya ile olan lrtibab ke
ıilel:f!ğinQ.ep..J..J.Q;ıı:~ do~y&, .-AMısıra) 
ve Batıya \Fransız müstemlekelerine) mü 
e ir olabilecek bir olçilde lCara ve ha
va kuvvetleri tnhşit etmek. 

b) Hiç olmazsa büyük mikyasta İngi
liz ve Frans:ız kuvvetlerini çetin Afrika 

iarulharplerine bağlamak. 
B. Mussolini, iktidar mevkiine 

gcleliberi, Libyayı: yukarıda 3 
nıaddede icmal olunan, geniş ve u
mumi siyasi plan dairesinde ihzar 
edip durmuştur. Asıl hazırlıklar, 

asayişin temin olunduğu 1930 dan 
itibaren, ve hemen hiç kimse işin 
farkına varmadan, devam etmiş 
"~ Avrupada cereyan eden bazı si
yasi vakalar Libya hazırlıklarını 
örtmeğe yaramışlardı. ltalya -
Habeş seferi, Italya ile Ingiltere 
arasında yüksek ihtilii:fa müncer 
olunca, ancak o zaman, son sene
lerde Libyada neler yapıldığının 

farkına varıldı. 

L ibyada türlü alanlarda çok 
işler görülerek burası bi

rinci derecede bir askeri üssülha
l'eke haline getirihr.iştir. Bilhassa 
sevkülceyşi caddelerle iyi yol şe
bekeleri vücude getirmek husu
sunda büyük himmetler ve mas
tafiar edilmiştir. Bu sayede bugün 
Libyanın bütün kıyılan boyunca 
~ısırdan Tunusa giden mükemmel 
bir cadde mevcut olduğu gibi sa
hillerden içerilere giden iyi bir 
~ol şebekesi vardır. Italyanlar, 
'Yni zamanda, su ve benzin, tank 
}'erlerinden müteşekkil bir ağ ör
düler ve bellibaşlı noktalarda mo
törlü vasıtalar için yanıcı madde
ler ve yedek parça depoları vü
Cude getirdiler ve muayyen bir 
Plan dairesinde ve hudutlar yakı
lluıda daha kesif olmak üzere, mü
teaddit hava liman ve meydanları 
"e sahillerde deniz üsleri tesis et
tiler ki, bu sonuncular kuvvetli 
salın bataryaları ile müdafaa o
lunmaktadır. Ayni zamanda, Lib
Yanın mühim sevkülceyş yer
lerinin havalarını müdafaa eden 
kuvvetli bir hava müdafaa topçu
su \'ardır. Bilhassa doğu hududun
da tnüstahkem mıntakalar ve bir 
kale tarzında müteeddit garnizon
ler vücude getirilmiş ve bu yerle
re ihtiyat erzak, mühimmat ve 
~~hizat iddihar olunmuştur. lngi-
ızıerle yapılan itilafta, azaltılma

st kararlaştırılan Libyanın genel 
"keri kuvveti (100.000) e çıkarıl-

mıştır. Bir kısmı, diğer müstemle
kelerden ve yerli efrattan müte
şekkil olan bu kuvvet iyi teslih, 
techiz ve en yeni harp teknik va
sıtalarile techiz edilmiştir. 

Bugün Libya, tasarlandığı gibi, 
şimal istikametinde, deniz yoluna 
ve doğu, batı ve cenup istikametle
rinde de Ingiliz ve Fransız müstem 
lekelerine karşı hareket ve tesire 
kabiliyetli büyük ve kuvvetli bir 
müstahkem ordugah halindedir. 
Bu külün içinde bilhassa Djara
bub Mısıra, Kufra Sudana, Gat
run, Murzuk ve Ebat Fransız gar
bi Afrika müstemlekesine, niha
yet Trablus Misda ve Gadames 
Tunusa karşı birer üssülharekedir 
ve buralardan hedeflere doğru, te
kerlekli ve tırtıllı motörlü vasıta
ların hareketine el verişli cadde 
veya yollar vardır. 

Libya hududundan Çat gölüne 

kadar yalnız 1000 km. vardır. Al

manlar, eski müstemlekeleri olan 

Kamerun'u istirdat ettikleri tak
dirde bütün orta ve batı A!rikanın 

kilidi olan Çat gölüne Fransızlar

dan daha yakın bulunacaklardır. 

Bu vaziyette, Berlin - Roma mih

veri Libyadan Çat gölüne uzamak 
isterse Fransanın Afrika müstem
lekeleri tehlikeli surete ikiye bö
lünmüş olacaktır ve işte Libyanın 
Fransayı, Ingiltcre kadar ve belki 
de daha çok, endişeye düşürmesi
nirı sebebi budur. 

!KINCI ARTIRMA !LANI 
lstanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesinden: Mahkemece satıl
masına karar verilen Galatada Ke
meraltında 78/80 numaralı Trakya 
Tütün deposunda mevcut Bursa ve 
Gerze malı 934--936 senesi mahsu
lü mamul ve gayri mamul tütünle
rin ikinci artırması 7-6--938 sah 
saat 14 te payılacaktır. Almak iste
yenlerin o gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 8250 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

1· 

2 

3 
4 
6 

6 

7 
8 

9 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 D 6 7 8 9 10 

SOLDAN SAGA: 

1 - Methur bir Türk Amirali 
2 - Çift - Terbiye - Katil 
3 - Meşhur bir göl - Anahtar 
4 - Ziyaretçi mAnasına gelen bir ke11-

menin sonu - Terkedilen - Bir nota. 
5 - Baştan aşkın iş - Az 
6 - Düzeltmek, mamurlaştırmak: 
7 - Açık 
8 - TOtünile meşhur bir kasaba - İh

tiyar 
9 - Pokerde en büyük kAğıt - Sabah ' 

10 - Çok sevdiğimiz bir et yemeli - Bir 
deniz. 

VUKARIDAN ASAÖ IYA: 
1 - Vazıh, açık - Bir uzvumuz 
2 - Çok sevilen bir tatlı - Erkek adı 
3 - Yaymak 
4 - Babanın yarısı - Bir renk - Kış m~ 

ııasına gelen arapça bir kelime 
5 - İstida - Llzım olan 
6 - Bir rabıta kelimesi 
7 - Ateş yakılır - Su 
8 - Başta bulunur - Yazın çok yenllr.n 

bir şey 
9 - Ayakta çok olur ve yürümekte çok 

güçlük verir. 
10 - Eski zamanda çok oynanan bir nevi 

harp oyunu - Yeni aldılu;ıµz bir 
vapur. 

M. M. Vekaletinden: 
.Milli Müdafaa Vekaleti fnpat Şubesine Kalörifer ve Sıhhi tesisat işle

rinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ay
nlmamak şartıyle ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı vesaikle Ankarada Vekalet İnşaat Şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep edeceği ücret miktarını da bildir
mek üzere müracaatları. 

a - Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli 
sureti. 

b - A~kerlik vesikası 

c - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
d - Tam teşekküllü Heyeti Sıhhiye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. "4,, "3320,, 

Nafıa YekCiletinden: 

ZA Yl - Edime Erkek lisesinden 

1929-30 senesinde almış olduğum 

orta askerlik ehliyetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 

Beyazıtta Soğanağa mahallesi Dal 

taban yokuşu No. 3 M. Kamil Kipin 

HAYllE11,"H 
t;İZIR 

Birikmiş borçlarını az faiz ve uz un vade ile ödemek imkanından mah 
rum kalmamak ve bu suretle temin atlarının satılmasına meydan ver -
memek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, 
aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. 1ı Ziraat bankası kanunu muci 
bince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksi
zin Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilin olunur. (3258) 

inhisa rlar lıtanbul Baımüdürlüğünden : 
Etil sınıfına dahil olmıyan alkol metalik, probilik vesaire gibi alkollerin 

siparişinden evvel İrihisarlar İdaresinden mezuniyet istUısal edilmesi 18.
zım geldiği al&kadarlann maltimu olmak üzere ilin olunur. "3329,, • 

biri 

16 temmuz 938 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Veklleti 
binasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 3375 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşada Sif teslim prtile 21 ton lama demirinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 253.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gün saat 11 de komisyonda hazır bulunmalan llzımdır. 
(3182) 

Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

lstanbul Sıhhat ve lçtimaf Muavenet 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Bahçekapıda Ölü Mehmet Kazım eczanesi veresesinin sinni 
rüştlerini ispat eylerrıiş olmalarına binaen 24-1-937 tarih ve 964 sayılı 
eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 9 uncu maddesine tevfikan ec
zaneyi mesul müdürle işletme haklan sakıt bulunduğu cihetle bu mahal 
ile yine eczanesi Kuledibine nakledilmiş bulunan Üsküdar Selamsız mm
takasındaki Hayrettin Tav eczanesi mahalli ve Tarabyada Eczacı Nüzhet 
Ziya Ateş'in kapamış olduğu eczanesi yerine yeniden eczane açmak isti
yen taliplerin ruhsatnameleri verileceğinden mezkur üç mıntakada ecza 
ne açmak istiyen eczacılann işbu ilan tarihi olan 1-6-938 gününden itiba
ren on beş gün zarfında istidalan kabul edileceği ve bu müddet hıta.nun
dan sonra vaki müracaaün kabul ed ilemiyeceği aJ.akadarlarca malıim ol-
mak üzere ilan olunur. "3233,, 

lstanbul C. Müddelumumfliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkü evleri için 31-5--939 akşamına kadar satın 

alınacak 462860 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 43971 lira 70 kuruştur. Muvakkat teminat 
3297 lira 88 kuruştur. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden maada her 
gün saat 8,30 dan 12 ye ve 13 den 17,30 a kadar Sirkecide Aşir Efendi so
kak No. 13 de Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. Eksiltme 16/6/938 
Perşembe günü saat 15 de Yenipostane arkasında Aşil' Efendi sokağında 
No. 13 de Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar İstanbul Adliye Le
vazım dairesinde toplanacak Satınalma Komisyonu Reisliğine numaralı 

makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dış zarflarını mühür mumu 
ile kapatılmış ve ismile açık adresini ve hangi işe aft olduğu yazılması 

şartile ayni saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere mektupla gönderil
mesi. İlin masrafianmn müteahhide ait bulunduğu ilAn olunur. "3218,, 

ÇocUk AnsiklopedjS~ 
Müessesemiz tarafından ne,

redilen Yeni Çocuk Ansik· 
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lAzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
sında ve ders dıflllda aradıjı bü· 
tün malO.matı bulabfür. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlanın gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çevtren
for, Profesör Salih Murat, Faile 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

TAN Ne~rlyat E~-vi 
lslanbul 1 

mektep talebesine ayrıca tenzlllt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün illmıektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malQmat ile :r.en
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
dunıp bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

11 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Cocuk Anslltlopedlsi brotllrlin
den bir tane ıöndermenld ve mu
allimlere alt son fiyabnıZJ bildirme
nizi rica ederim. 

isim: • • • ; ; . . . 
• • • 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . li 



TAN ,. ,,~----~ 
Y 1 K0 1 1 'A ld 1 Daktilo Aranıyor VENOS 

Kremi 
a ova ap ıca arı çı 1 Türkçe Almanca iyi bilen ter-

cümeye muktedir bir bayan a-

M Ev s l M BASLADI ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde-

Terki.bindeki husus! mad
deyi hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği.. 

nin bir tılsımıdır. 

1 si No. 26 ya müracaat. · 

Aırrlardanberi mücerrep ve m~hur Radyo Aktiviteli, mü-
.eidcin lpeıtermal •ular, • 

Romatizma, nikri., aiyahıi, nevralji, sancılı hazmı yollan 
rahataızlrklan için müessir tedavi , 

150 yataklı, her türlü konforlu, Otel Termal ve en yeni 
termal tesisatı, • l) · 

Yüzme havuzu, tenis, Macar orkestrası, arhhi ve mükemmel 
yemekler (Karpiç Lokantası) Pek yakında maruf aan'atkan
ımz MONJR NURETIIN'in konserleri. Methur artiıtlerimiz 
Hizrm ve Na.tit temsilleri, Gala müsamereleri vesaire •..• 

• 3 

! • • -

Mevsim Eylül Sonuna Kadar Devam Eder. 

I• Fazla t&f ıila.t ve fiyatlar için Deniz Bank İstanbul ~I 

1 

Şubesinde Yalova Müdürlüğüne ve Denizyollan Kara

köy acentalığmda Yalova &itesine müracaat edilmesi. 

• • 

BALSAMIN KREMLERi 

• • 
• 

• Sıhhat Bakanlığının resm! ruh. 

i.tanbul Asliye Mahkemesi Z inci 
Ticaret Dairesinden: Bursada tica
retle müştegil Solsyal ve Alkaş şirke 
ti vekili Avukat Danyal Bahar tara
fından Galatada rıhtım civarında 33 
N. da Remzi Dilli, Vehbi Dilli ve 
Mehmet Dilli aleyhine 1600 liranın 
tahsiline mütedair açılan davanın 

muhakemesi sırasında müddeaaleyh 
lerin ikametgi.hlarının meçhulyetine 
binaen yapılan ilanen tebligat üzeri
ne gelmediklerinden gıyaplarında ic 
ra kılınan muhakemede müddeabih 
1600 liranın müddeaaleyhlerden mü 
teselsilen tahsiline ve dava tarihi o
lan 3-12-936 tarihinden itibaren 
% 5 faiz yürütülmesine ve % 5 üc-
reti Vekaletle masa~i muhakeme
nin müddeaaleyhlere tahmiline ka
rar verilmiştir. İlin tarihinden itiba 
ren 15 gün zarfında temyiz edilıne

diği takdirde i~u hükmün iktisabı 
katiyet edeceği tebliğ makamına ka-

im olmak üzere ilan olunur. 

Sahibi ve-' umumi neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gue
tecilik ve Nefl'iyat Türk Ltmttet Şir· 
ketl. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

VENOS 
Ruiu 

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

-------

VENOS 
Briyantini 
Baştaki kepekleri izale e

der. Saçları parlak tutar. Dö
külmesine mini olur ve kı
vırcık yapar. Saç meraklılan 
ve gençlerin hayat arkadaşı
dır. 

TAKSIM BELEDiYE BAHÇESiNDE 
BA~DAD RAKS KRALiÇESi 

NAZHATUL BAGDADI 
SAHRA YILDIZI 

BEDRiYE AHMED. 
M-.lebtin en yiibelt eanatkirlanncluı 

mütetekkil bir saz heyeti 
.. _______ Telefon: 43703 -------• 

Her Akıam 
Harbiye.de BEL VU bahc;esi alaturka kısmı 

Büyük Gala ile Açıl.yor 
BAYAN HAMiYET 
Memleketin çok sevilen aanatkirlannm ittirikile 

Telefon : 42344 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi al tın kremli 

24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve
n üs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 

zevk ehlini ve müşkülpesend 
olmakla tanınm~ kimseleri 

bile hayran bırakmaktadır. 

5 - 6 - 938 ~ 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşidleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala
de tabii bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

Surmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

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

VENOS 
Ç A M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının latif ve 
sıhhi kokulan VENUS çam 
kolonyasında mevcuttur. 

8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLESMiS , , 
Buruıukluklar gaip ofdu. 
Yumuıak Cild • Cazip Ten 

Sen civanntla oturan Bayan Drouet; bu u .. ı, bmi "8 gün -

lınJa hakikaten cazip bir tarzda güzelleftİrdi,, diyor ve bunll 

nasıl muvallak olduğunu anlatan a.ıl mektubunu olmmanı.zı ricd 
·ediyor• 

• "8-10 gün kadar evvel çektir-
diğim bu iki fotoğrafımı görünce, 

• • 
ii 

1 
kendim bile tanımakta güçlük çck-

Tu z LA ÇMELERI tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 

l ı ;:~af~~~~. ~:!iil;: e:~:ru:~ş~=~~~~ 

satını haiz bir fen ve bilgi mah- ••••••••••••••••••••••••••• 
sulüdür. Bütün cihanda elli se-. 
nedir daima üstün ve eşsiz kal-
mıştır. • 

Gece, yatmazdan evvel penıbt 
renkteki Tokalon kremini sürünüz. 
Siz uyurken cildinizi besleyip yu· 
muşatır ve güzelleştirir ve buruşu1'~ 
lukları giderir. Gündüz için de J3e" 
yaz renkteki Tokalon kremini kull•• 
nınız. Cildinizle siyah benlerini e
ritir ve açık mesameleri sıkia.ştırıt'· 

• 
• • 
• • • 
• 
• 

KREM BALSAM iN • . 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- • 

larak vücude getirilmif yegane= 
sıhhi kremlerdir. • 

KREM BALSAMIN ~ 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. 

~~,,_....,~~~ ... değil sıhhi evsafını Londra, Pa- _ 
~Utıı~~-:-:-li.ıiıiii;iiiilijlim=i~li ris, Berlin, N ew York güzellik. 

zıını.,;:4119y enstitülerinden yüzlerce krem= 
arasında birincilik mükafatını. 

·u:ı•~• kazanmış olmakla isbat etmiştir. 

KREM BALSAMIN ~ 
Gündüz için yağsız, gece için~ 

yağlı ve halis acı badem ile ya-· 
• pılmış gündüz ve gece §ekilleri = = vardır. = .KREM BALSAMIN; ötedenberl tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde• = satılır. lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ iİ 
~ BEYOOLU - İSTANBUL = 
••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı• 

.. EMiNÖNÜ ECZANESi 
Balıknazan caddesinde Maksudiye hanı altına nakletmiştir. 

Birinci taze ilaçlar, ehven fiyat. 

Bugün ise bütün dostlarımın gıpta ve 
12 Haziranda Açıhyor. takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EK.ZAMiN 
kuDanınız. Binlerce hastayı lmrlarmıştır. Ec~anelerden i~te~·iniz. 

Nafıa YekCiletinden: 
Eksiltmiye konulan if: 
1 - Tokatta Kazovasmın sulanması için yapılacak Gömenek regölA

törü ile sulama kanah in§&&t ve sınai imalatı, keşi! bedeli 1,225,000 
liradır . 

2 - Eksiltmeye 10-6-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
Nafıa Vekileti sular umum müdürlüğü su eksntme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 - İstekliler, eksiltme şartna 

mesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartna 
me ve projeleri 50 lira mukabilindesular umum müdürlüğünden alabilir 

~ıer. 
4 _ Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 50.500 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 400 bin liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil 
Nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Naha Vekaletinden a
lınmıf müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplan
m ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular umum mü
dürlfrlüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1342) (2673) 

buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt unsuru 
olan gece için pembe ve gündüz için 
beyaz renkteki Tokalon kremini her
kese hararetle tavsiye ederim. İçle
rinden bir çokları tecrübelerini ya
pıncıya kadar adeta benimle alay e
derlerdi. Fakat tecrübe edip şayanı 
hayret neticesini elde edince, onlar 
da benim gibi şaşaladılar ve son de
rece memnun kaldılar". Cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Universitesi
nin meşhur bir profesörü tarafından 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen 
gençlik cevheri vardır. 

Paranın iadesinde ıaranti 
Bu usulü bilen ve tatbik eden bet 

kadın "günde 30 dakika" bir genç 1'1• 

zın yumuşak cilt ve sevimli, taze bit' 
ten elde edilir. Binlerce defa ıerııiJı 
edilen şayanı hayret semereler siı:e 
parayı iade etmek garantisini ver· 
meğe sevkediyor. Hemen bugündeıt 
her iki Tokalon kreminden birer va• 
zo alınız. Tarif edilen tarzda on giiıt 
kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde 
edeceğiniz şayanı hayret semeresilf' 
den memnun kalmamış iseniz, va
zoyu iade ediniz. Paranız derhal ge
ri verilecektir. 

' 
BEBEK BAHÇESi 

Denizle öpUşen bahçe, tahiatin üzene bezene yarattıtı bahçe, gam ve 

kasavet &ideren bahçe. 

Geliniz bu güzel bahçenin doyulmaz güzellikleri arasında neşenizi 

tazeleyiniz. Hergün saat 16 dan gece yansına kadar memleketimizin eıı 
yüksek san'atkhlan tarafından artütik CAZ ve DANS. 

• Çok temiz ve lüks servis, fiyatlar mutedildir. •---,.. 

SALİH NECA Ti 'nin K E S K i N K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 ıJ 
kutulan varclıt'' 

" 


