
Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eaerin fiyatı 7 liradır. 
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Hatay En Büyük Bayramını Yaşıyor 
0--

Ti.irk 
Askeri 
Hat ayda 

.. Türk Askerleri Bugün 
Antakyaya Girecek 

Ahmet Emin Y:ALMAN 

T ürk askerinin ilk ve ta-
bii vazifesi yurdu koru

lltaktır. Cümhuriyet devrinde; 
Türk ordusu bu vazifenin icap
~nı, silahını kullanmak sure
itile değil, azmini, kudretini, u
~kJığını, yüksek tekniğini 
~Utün dünyaya duyurmak sure
itile yerine getirmiştir. 

• 

Halkın Askerlerimize Karşı Gösterdiğ 
Sevgi ve Tezahürat Son Haddi Buld 

Hataylıların Büyük Şefe · Şükranları 

,. Türk askerinin ikinci rolü, 
l(Jünya ba:r:ışına destek olmaktır. 
:Ur~ milli siyasetinin hedefleri
ue dunya banşmın hedefleri ara
i8lnda tam bir uygunluk vardır. 
~u itibarla Türk ordusu, milli 
"Vazifelerini görürken ayni za
~anda sulha, nizama, emniyete 
ıvekçi olan bir ordudur. 

Dün Hatay halkının çoşkunca 
'tezahürleri arasında Hataya gi
~n Türk askeri, bu vazifelerin 

er ikisini birden görüyor. 
Bu askerin Hatayda bulunuşu, 

ııtirk milletinin hiç bir meşru hakkı
llı Çiğnetmediğine, her hakh gayesine 
?lıutiaka vardığına, sözlerini mutlaka 
Yerine getirdiğine canlı bir alamettir. 

'rü.rk askerinin Hataya girmesi, Ce
Jıijj hudud~~!..t.a~lerden beri 
ltaı u.uı . • 1-!in an:t. .. J 

ıu-ın, teşkılatlı kaçakçılığın sona 
geldiğini de ifade eden güzel bir man
~radır. 

fak.at Ha~ya giren Türk aske-
lt rı, aynı zamanda Yakın Şar-
ın durul ·ı d'' liıt ması e ve unya banşile a-

<:uı ası olan güzel bir yolun şerefli yol
arıdır. 

'rürk" ·ı · Yet ıye ı e Fransa arasında emni-
Hatayan kavu~tuğu Türk askerlerinden bir grup 

Dün ilci noktadan Hatay'a giren Türle 
askerleri, halkın co§kun tezahüratı ara
sında evvelce tayin edilen noktalara 
varmıJ ve Hatayın büyüle bir kısmına 
yayılmı§tır. Birinci lcol lslcenderun ha· 
valisindeki mevkilerini almıJ, daha ka
labalık olup üç piyade taburu, bir ce
bef, bir süvari, bir de istihkam bölükle
rinden mürekkep olan ikinci lcol, H:ıssa -
Aktepe yohyla Kırıkhana varmııtır. Bu
radan muhtelif kollara ayrılan askerle
rimiz, kısmı küllisi Antakyaya olmak 
üzere, Beylan, Reyhaniye istikametle
rinde ;,areket etmi§lerdir. 

Askerlerimiz yar1n I bugün I Antalc· 
yaya varacaklar ve al<ıama kadôr 
Hataydaki bütün mevkileinl lıgal elmiı 
olacaklardır. 

Türle askerlerinin Hataya duhulü, yal
nız Türkleri değil, diğer unsurlar1 da ~ok 
memnun efmiJ, Türle - Fransız İf birliği 
~ Hl,...,t• f ole biiyilr bir itimat havası 
yoratmııtır. 

Tiirk oslcerlernin Fransız asker
ferile İl birliği yapma11 ve Türk - Fran-
11z dostluk muahedesinin imzalanması 
bütün dünyada, ve bilhassa Yugoslavya 
fle Yunanistanda ~ole büyük memnuni
yet uyandırmııtır. Bu an/aımanrn Şarki 
Alcdenlzde sulhü kati bir ıelcilde tesis 
edeceği muhafılcalc sayılmaktadır. 

[Yazısı 10 uncu sayfada] 
Tiirk bahriyelisi kı~·afetine giren Hataylı bir Tftrk 

kızı istikliıİ marşını söyliiyor. iJt· Ve sevginin yeniden kurulması ve 
~ı tnernleket askerinin barış ve inti

~~ k~a~ı~a elele vermesi sayesinde 
lı•r otu bır yol, öyle ümit ederiz ki 
~ "ak' 1 ıt için tıkanmıştır. Başvekil Yurtta Tetkik Bir Genç Kendi Mesut izdivacın Arifesinde 
d llakiki menfaatleri namına 
ost, ancak dost olması lazım
~n Türkiye ile Fransa, bir 
8o nt anlaşmamazlıklardan 

1/'ra artık biribirinin kalbi
!! 111 Yolunu bulmuşlardır. 

. Ç k . Babasını Hapse 
Seyahatıne ı ıyor Attırmak istedi 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) - Başvekil Celal Bayar, bu Dün b~r ev~at. ha?asına ağır bir 
ayın ortalarına doğru memleket içinde bir tetkik seyahati ya- ceza verılmesı talebıle mahkemeye 

k Z. d .... ·ık k. k" -· h 1 ktı başvurmuştur: 
bebıud •nlaşnıamazlıklann yegane se
tbı.it'l e Fransanm Türk milli siyase-
Jtoı~i hede?erini yanlış ölçülerle ölç
l'lılt l'l<ien ıbaretti. Bizim Hatayda top 
h D~radığımız, ondan sonra Suriye-

paca tır. ıyaret e ecegı ı mer ez omur avzası o aca r. A. 1. 
1 
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d 1 d .. .. ru· b db. 1 . . . d ı..: • ı smın e yaşın a o an u 
Bura a. a ın~ası uşun en azı te ır er ıçın yenn e aarar- genç, Tahtakelede polis karakoluna 
lar venleceklir. müracaat etmiş: 
~aşvekil Celal Bayara, seyahatinde mütehassıslar refakat - Babam, beni evlendirmek isti-

~· oOtltoy v b. ..f 
edecektir. yor, ben de evlenmek istemıyorum. 

·•işle acagımız, ır nu uz ve ge-
lrıiı ~e siyasetine doğru yürüyeceği- I I 
l"ın ~~?i fikirler, birtakım Fransızla-
etttıia inlerinde çok yanlış olarak, yer 

-Yti. 
~i. 

1 lltn s . k. • d. 
eğim. urıye hakkında ı yegane ı 

\te t .. ıı, Suriyelilerin huzur, saadet 
""&kk' tlr 13 .. 

1Ye kavuşmalanndan ibaret-
aıı;. bi; p Utün Suriye halkı, Türkiyen1n 

d arçası 1 . de a bu o mayı ısteseler, Fransa 

Türkiye Tayyareci 
Sabilıa Gökçenle 
lf tilıar Edebilir,, 
Tayyareci Kost Anlatıyor: 

Yazan: NACI SADULLAH 

ıu f. böyle :~n için ısrarla bize başvursa, 
d1 'r~rk ~: vaziyete taraftar bir .. t~~ 
ssP', 'rurkiy .1 unanıaz. Nüfus tecanusu, 
ıetı de etı · :~ın büyük fedakarlıklarla el
aşıl lleiik ~~ı bir nimettir. Son 15, 20 se-

lrıin "'du"rlckli terakkiler bu savede te- Dünyanın en mefhur simalarından birisi, 24 saattenberi İıtan-
" 1 rni t · · ğllıı retıksizli v , ş ır. Bir İmparatorluğun bulda bulunmaktadır. Bahrımuhiti Atlasiyi Lindberg'den evvel 

ııe d~rtıerrn gı~:· melezliğine, sayısız geçmek terefini kazanını• olan methur Fransız tayyareciıi Kostun 

esi bır Sebe e onrncyi istememiz için hiç 
1
• ımini içinizde duymıyan yoktur sanırım. 

P tasavvur ed'I 
k8tl ı emez. Kost diödone, bugün Spano motör isbat için, memleketinizi biraz pahalı 

81, T Ürk ord 1 şirketinin teknik mütehassısı ve heye bulduğumu gizliyemiyeeeğim. 
usunun hiç bir t 

·f} teca .·· ti idare azasıdır. stanbula da, sırf, Zaten maalesef, birçok kimseleri. 
~tf Olntadı" \'Uz emeline alet mensup bulunduğu şirketin işlerile a- "'ideal memleket" sıfatını bihakkin 
il Vathğı!1' ancak öz yurdun la.kadar olmak için gelmiştir. taşıyan İstanbula gelmekten korku-
:~ lal"ını ~ ve llleınleketin hak- Dün Park otelde kendisile görüş- tan da, maalesef. bütün dünyaya ya
·ııil tıu]h ve i o~uduğu ve daima tüm: .. .. .. . yılmış olan bu şöhrettir: Türkiyenin 
dil,1 nihayet ntızama hizmet ettiği, _ Ben. diy?r. cı~rum~e. Turkıye camileri, müzeleri , tarihi ve tabii zen 
~ Fransızlar t f ,k ar eşsiz guzellıkte bır memleket gin1igi kadar, pahalılığı da meşhur-

(Arkaırt: Sayta lO ar, ' görmedim. Fakat samimiyetimi dur! rArkası: Sayfa ıo. sütun 8 da) , a 

Beni bunun için öldürecek. onu ya
kalayıp hapse koyunuz. Ben canım
dan emin olabileyim, demiı=:tir. 

Zabıta bu garip müracaat üzerine 
derhal harekete geçmiş ve Alinin ba
bası Mehmedi karakola celbetmiştir. 

(Arkası: Sayfa 10, s ütun 5 te) 

Bulgarların Ecnebi 
Tütün Şirketlerine 

Yaptıkları Teklif 
Memleketimi7.de iş yapmakta olan 

tütün şirketlerinden birine, Bulgaris
tan Tütün İşçiler Birliği tarafından 
bir teklif yapıldığını ve bu teklifin 
şirket idare meclisi ta·afından tetkik 
ve müzakere edilme tc olduğunu ge- 1 

çende yazmıştık. 
Bu iş hakkında aldığımız mütem

mim haberlere nazaran; bu şirket ta
rafından Türkiyeclen alınacak tütün
lerin Bulgari.standa işletilmesi esası
na müteallik bulunan teklif iki ay 
evvel Bulgaristan tütün işçileri birli
ği azasından Köçekof tarafından şirv 
ket idare mecfüi azasından bir zata 

rArkas1: Sayfa 10, sütun 8 da] 

-

Mısır Kralı Faruğun hemşiresi Prenses Fevziyenin iran Veli~ 
ahdi Mehmet Rıza Pehle~ ile nişanlandığını haber vermistik. 
Yukarıda, yakında dost Iran şehinşahmın gelini olacak ~lan 
Prenses Fevziyenin son resmini görüyorsunuz. 
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Ne. 110 Yazan: M. SIFIR 

Açıkgöz Casuslar Kapı 
Dışarı Ediliyor 

POLiSTE: 

Bir Sabıkalı 
5 Gram Esrarı 
Birden Yuttu 

r-_.-...._ .......... ,,.._-.. ... -~------.- ıt. SELED1YEDE ı 
-------
Otomob'llerin 

Pek Hayırh 

lir Karar 

Kurulacak Yen i 
Şeker Fabrikalaı~rı 

Plakaları Ankara, 5 (Tan muhabirinde ·n) -
Şark vilayetlerinde kurulma~ı 1 urarkantara ücreti vermiye kudreti D • • • ı • 

müsait olmıyan talebeler tatil es [J e ğı şt 1 rı 1 yor laştırılan iki yeni şeker fabrika .!,ının 

İstanbulda bulunan fakir ve 1, 

E Ş. in gizli hizmetler grubu 
kumandanına söylediği söz 

ler diğer casuslann yüzlerini gül -
durmuş ve cesaretlerini arttınn1şb.. 
A. t.1. de soz söylemek için kuman 
danın müsaadesmi istedi: 

- Arkada~ımızın sozlerlnl tas • 
dik için bir vakadan kısaca bah-
setmek isterim: On gün evvel mi 
ralay Esadın yaveri Btirhanm giz 
lice milliyetçilik propagandası 

yaptığını yazm14t1m Mustafa Ke 
mal He Kavaklı Fevzinin Anadolu 
daki askeri kıyafetleri ile cıkarıl -
mış fotoğraflarını, Babıali cadde
sinde Çıftçi ki.ıtüphanesi sahibi A
kifın vasıtasile kartpostal şeklinde 
bastırıyor ve askeri hareke!ler hak 
kında Anadoludan aldığı havadis
leri '8Piroğrafla çoğaltarak: gizlice 
dağıttırıyor, demiştim. Küti.ıpha -
ne basılıp arandı, Mustafa Kema -
lln b"nlerce resmi bulundu. Fakat 
Burhana hiçbir şey yapılmadı. Hi 
lA yerinde duruyor ve yine mütte 
flklerin ali menfaatleri aleyhine 
çalı ıyor. 

A. U. nin bahsettiğt baskm oı: 
mu§tu. Bu doğru idi. Ben kutüp -
hanenın basılacağını vaktinde E -
sat Beye bildinnişt"m. Fakat kü -
tüphane sahıbi Akif Bey yaver Bür 
han Beyin gonderdıği habere ehem 
mıyet vermemiJtl. Bu yüzden Ata
türkun büyük ve kuçiik kıtada bin 
lerce resmi ele geçmifti. Baskıncı
lar, bu resimleri yaktırmak için 
kumandanlık karargahına götür -
mütlerdı Fakat adamımız Nomi
kosun delaleti ile karargah başça 
VUfUna verılen az bir para muka -
bilinde hepsi gizlice geri aJdınl
mıı ve yeniden Akif Beye veril • 
mıştL 

Ç iftçt kOtOphanm ba~Jcını 
hakkında söylenilen bu .!ÖZ' 

leri kumandanın ses çikarmadan 
dinlemesi casus güruhunu f11nart
mıştı Bu s@fer de ortaya C. atıl • 
dı' Kumandanı yerlere kadar eği
lerek selamladıktan sonra f()ylece 
aoze başladı: 

- Asaletlu kumandanım1zın af 
lanna güveniyorum. Yirmi gün n 
vel yuzbaşı Sevket namında biri -
nin dort makineli tufek namlusu
nu Bakırköyiinde hazinedar çift
liğine götüreceğini günü ve saati 
ile bildirdim. Kapiten (Reping) in 
bu işe tayin ettijl iki İngiliz poJlsi 
le Nuzhet ve Kozmos isimlerinde
ki gizli memurlar, içinde birkaç 
madamla beraber yüzbqı Şevke • 
tin bulundufu otomobllt TopbPl
da çevirdiler. Tüfek namlulanm 
g&-duler. Fakat Ş.,,ketJın belin
den çıkardıfı rovelwr nam1U8Unun 
karşısında titreclller, YUtfelertnl 
unuttular, Şnket kaçacatına po
lis memurlan kaçtı. Bunu haber a
hnca Kapitea Repinge koftum, ifl 
anlattım "Şevket bu namlulan Ha 
zinedar çlftlif{ne ıotürmflştilr. Bu 
çiftlik te sahibi Huseyln de f(ip
helidir. Birçok ıllih ve cephane 

~
bulunması muhtemeldir, bir araş
tırma yapalım.,, dedim. Bu tekli -
fim kabul edilmedi. Şunu söyle -
mek iaterim ki biz ajanlar vnife
lerimizf çok iyi yapıyoruz. l!!. ş. 
arkadqımızın decliji gibi bu mu. 
•affalnyetaizlflı:lerden bfz delfl, 
grubun tutucu servillert mnul • 
dOr. 

Casuslardan birkaçı dah11 .az 
aldılar. Hele içlerinden S. pek ileri 
giderek: 

- Kumandanım, dedJ, açık .ay 
lüyorum bu işte Replng, Pantlk
yan, Çavuşyan ve tercüman Z. ve 
M. A. bulundukça serviıimiZJD yü 
zn daha çok kızaracaktır. 

M. A. Kendi de dahil olduğu hal 
de aleyhe söylenilen bu sözleri, İn 
ıtliz zabitlerini sıyanet eder gibi 
~riinerek kumandana biraz kapa 
lıca anlattı. Kumandan, bu derece 
taşkınlığı çok gördü ve sinirlendi. 
Asık yüzünü M. A. ye çevirerek 
hırsla: 

- Tercüman efendi, dedi. kim
seye tenkit hakkı verdijimi hatır-

nasında memleketlerine döner- yerlerini tesbit etmek üzere mezkı ·,r 
Sablkalı esrarkeşlerden Abdülgani Dahiliye VekAletinin emri üzeri- mıntakaya iki tetkik he)eti gidecek-ken ,Uverte biletile baş taraf gü. 

o~lu Siırt1i Mehmet, Tophaneden ge- ı d ne, otomobillerin plakaları değiştiril- tir. 6 
vertesinde, yi.iJder arasın a ve se mek üzere, yeniden 2500 plika ya-

çerken, zabıta memurlan kendiaint ı , • "b .1 1 b .1 h h 1 Heyetlerden biri mebuslardan, di-

Şişhane karakolu inzibat kumandanı 
Yüzbaşı Şevket Bey 

lıyamıyirum. Bunu ajanlarn söyle 
yiniz, rıca ediyorum, bizi yalnız bı 
raksınlar. 

B u sözlerden sonra hep!lini bir 
den kapı dışarı etti. Casu~

lann hakıkatte dogru olan sözleri
ne karşı kumandanın Ingilizlik his
si kabarmıştı. Karşısında duran 
maiyetine dondü: 

- Efendiler, benim bu acı sözle
re muhatap oluşumdan hepinizin 
teessur duyduğunuzu ümit etmek 
isterim. Bu adamları hareketleri -
nizi fena gosterecek ve muvaffakı
yetslzlikleri size yukletecelc kadar 
şımartmışsınız. Bu. çok yakışıksız 
bir harekettir. Kitap meselesini 
meydana çıkarmıya Kapiten (He -
rim Vatson) u memur ediyorum. 
Birkaç gun içinde bu işin muvafia
lnyetle netlcelendlrlldilini görmek 
beni çok memnun edecektir. Kapi
tene istedtji ajanlan1 elemanları 

kulJanabilmek salahiyetini de ve -
riyorum, Gudbay ... 

Dedi ve salondan çıktı. (Herim 
Vatson) derhal hiddetle yoZ1 ma -
saıına geçti, fJk iş olarak E. Ş. A 
U., C., Ç. N. S. in siyasi mlimes
sillik istihbaratına iadeleri emri
ni yazdı. Bu suretle arkadaslannın 
intikamını aldı ve bo' boğazlıkla
rımn cezasını verdi. Yazdığı emir
de bunların beklenilen faaliyeti 
gosteremediklerini anlattı. Bu e
mir derhal yerine getirildi. 

Casuslarıı:ı gizli hizmetler gru -
bundan çıkarılmalan her ay cep -
]erine indirdikleri aylık miktarını 
yanya indirmişti. Bunlar asık su
ratla kapıdan çıkarlarken grupta 
kalan casuslann yüreklerine su ser 
pilmlf, yüzleri gi.ılmüştil. 

Kaplten Vabon da, bu Jı için ye
ni bir 1ervis te§kllatı haz1rlamıya 
koyuldl,k. 

(Dffamı "°") 

MAARiFTE 
Mısırla Talebe 

Dün Ge .. 
Mmr üniversitesine mensup 35 ta

lebe, dun phrimize gelmiJler Galata 
nhtımında meruımle kal'fllanmışlar 
dır Mı11r1ı talebe, 19hrimlzde üç güıı 
kalacak ve sonra Ankarava sridecek
tir. 

Talebe Galatasarayın Ortakoy kıs 
mında misafir edilmişlerdir. Şehri· 
mlzde kaldıktan müddetçe. beledi
ye lokantasında yiyip, içeceklerdir. 

i vıye ıtı arı e ta e e ı e em a · Imıctır. Siyah ve kırmızı alümin- " · ··t h 1 d ··t kk·1 çevirmişler, üzerini aramak istemiş- olmıyan yolcular içinde, hillasa [ ~ P0ı ,, gerı mu e assıs ar an mu eşe ı o-
lerdir. Mehmet, üzerindeki esrann fena prtlar altında seyahat et- Y m üzerine yapılan bu plakalardan lacaktır. 
meydana Çl'kacag·ını dü..O.nmfiş, ce- dl k" 1 be i b 1500 i belediyeye teslim edilmiştir. Heyetler tetkiklerini miistereken .,... mekte i ler. Fa ır ta e n n u 
bindeki beş dirhem esrarı çıkarıp ağ- halini sean Deniz Bank Deniz Siyahlar hususi ve taksi otomobil- yaparak raporlannı en kııa bir :ıa-
zına atmış ve yutmuştur. Mehmet, Umum Müdürlüğii, Denizyolla- ı ı terine, kırmızılar resmilere takılacak manda hazırhyacaklardır. 
hastanede tedavi edildikten sonra ad- ' h 1 1 b 11 tır. Hususiler de İS - H rümuzu, ve Kambiyo Murakıpları 
liyeye verilmiştir. 

lir Kamyon Parçala11ch 
Tophane garajı sahibi İsmail Hak

kıya ait ve şoför Nuri oğlu Hakkının 
idaresindeki 3570 numaralı kamyon 
dün, Beşiktaşta Akaretler yokuşun
da, bir duvara çarparak parçalanmış
tır. Hakkı, kamyona Şiflide Omur
ca fabrikasından glikoz yükletmiş
ti. 60 teneke glikoz yere dökülmüş-
tür. 

rı kaptanlarına bu ka i ta e e- ı ı anlarında da numaralar bulunmak-
nU. ikinci mevki güvertelerinde Y Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
seyahat etlebilmeleri için hususi tadır. Kambiyo murakıplarının da takas tt>t 
talimat vermiştir. Bu hayırlı ka- Evvela Eıya Kurfardacali kik heyetlerine aza sıfatile iştirak e-
rardan dolayı iclareye teıekkür clebilmeleri kararlaştırılmıştır. 
ederis. İtfaiye şimdiye kadarki yangınlar- Mali Bir Karar 

, _ _ __ da evveli ateşi söndürmek için ça- Ankara, 5 (Tan muhabirinden) _ 

MOTEFERRlK : lışmakta idi. Bundan sonra, evveli Z-'579 sayılı kararnameden önce 
bir taraftan atetin çıktığı yere su Türk parası kıymetini koruma bak-

Mu•• tebaSSJ S hayat verilmesL diğer taraftan da e§Yanın kındaki 10 ve 11 sayılı kararnamele
kurtarılması şekli muvafık görül- rin bu hunıstaki hilkilmlerine tevft-

u 1 v 1 • müştür. Bilhassa eJYanın kurtanlma- kan yapılmıt ithalattan miltevellit " Cuz Ugu ÇID · sı işine ehemmiyet verilmek üzere, 
halen Merkez baııkaaında bloke mel>-B ·ır Çoculi Bog""uld• yeni bir proje hazırlanmaktadır. 

T k• k} y t liiın, ithalAhn yapıldığı memlekete Şehremininde Odabaşı caddesinde, et 1 er a p 1 loru Fabrika il Z3-8-938 tarihinden itibaren flç ay 
47 numaralı evde oturan arabacı Ab-

dullahın 14 yaşındaki oğlu Burhan, na=a:e:~~~ı::af::ı ;:;:ı:ıı:r de!e~:!~e~ld~!n~1:u81':~:~et~~ =~!~=:ı? :ı:~.h::.: 
Davutpaşa iskelesi civarında ve açık- 5 • d rfı d bilfil ibra 

yapan Londra üniversitesi .iktısat pro yıl içinde iGletmek üzere terttbat al- ve bu mild et ıa n a 1 • 
ta denize girip yıkanırken dermanı :r ıl dıX... takd" a b ~-bil 

1 fesörü Benham, Iktısat Vekaleti mü mıya başlamıştır. Yalnız, devir ve cat yap ma •• ır e u -
kesilmiş. boğulmuştur. Cesedi çikan şavirlerinden Haldunla birlikte şeh- tesellüm muamelesinin iıkmall için be paraların da 2-8337 sayılı karar-
mış ve gömülmesine izin verilmi§tir rimlze gelmi§tir. lediye fabrikaya alt gümrük resim- name hilkümlerine tabi tutulması ka 

Arabacı Yaralandı Profesör Benham, Istanbul piyasa lerlni ödeyecek, ondan 10nra lflet- rarlaştınlmıştır. _ 
Kadıköyünde Muradiye, Kuyubaşı larını birer birer dolaşarak tüccar- me itine başlıyacaktır. Fabrikanın lzmlr Köy Kızları Melltebl 

çıkmazında oturan arabacı İbrahim, lar, komisyoncular, nakliyeciler ve kadrosu bazırlanmı§tır. Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Feneryolundan geçerken, hayvan kabzı.mallarla ayn ayrı goriışmuş - D uıa ' G Hrl Maarif Vekaletinden haber verlldiji-
huysuzluğa ve çüte atmıya başlamış, tür. Bu arada seze ve meyva halini ar cezen il • De göre, İmıirde Kızılculludaki köy 
İbrahim hayvanı idareye uğraşırken, de gezen profesör, muhtelif mıntaka- Maliye Vekaleti, belediyenin Da· kızlan eğitmen kursu faaliyetine 
yediği bir çifte ile sol bacağının diz lardan getirilen sebze ve mcyvalar rülaceze için nerelerden ve ne mfk. muntazaman devam etmektedir. Kur 
kapağından ağır surette yaralanmış- hakkında genit malumat almış, şeb- tar gelir temin ettilini sormu§tur. ıun müdavimi bulunan 50 köylü kız, 
tır. rimizde neden hayat pahalılığı bu - Belediye, buna ait müfredatlı cetve- mezun olduktan sonra yine köylerde 

, 1unduğuna dair bazı miıtalealar tes- vazife alacaklar, ebelik yapacaklar, 14 Yacında Bir Çocull b" etm" t• li hazırlamıştır. Bugünlerde veklle-
s ıt 1

§ ır. köy luzlanna okuma, ya:ıma ve ev Arkadaıını Yaraladı InıcWz mütehusısmm en ziyade te gönderilecektir. Darilllceu l9mi idaresi öireteceklerdir. Tecrübe ma-
Şehremininde Melekhautn mahal- amballj ve nakllJ'e meseleleri t.izerin nin azalhlmuı dolayıaile, hAm1 olan h 

lestrıde lftttp=MUnrt ~"1>1t~lftl otu· de durdu~ anlafllmaktadır. açığı vekllet ödeyecektir. lyetfnde olan bu kurstan iyi netice-
n..~- * 1 1 ler alındığından rneınleketin dlter ran 13 yaşında Salahaddin He u:mı- Benham, bugun Trakya mı.ntaka - ngi tereye ısmarlanan yeni ma ver . d d b h 

1i1fn çavnş-mahallesmae oturgn ı"!· '1imn ?ur~n~ ... ....... ,,,. nn- 11c ti""'.,. .. "'"'" rıl'IPnıvA ~•,.ıtrıe 171Hu11- ,lu~~~n 811/aırP.lTaC:"ft1i~ık~ı'!c 
yaşında Emin arasında oyu& ~ün.. gün kaldıktan sonra tekrar phrlmi ide yeni bina ve t•t.t )'aptırıni1ititir Yeni Yel" Sdt!nntıları 
den kavga çıkmış, bu kavga netice- ze döfteeektlr. Mutehassıs bundan Bu tesiaat tamam olduktan IODl'a, İıı Ankara, 5 (Tan muhabirinden) _ 
sın. de Emı"n çakı ı'le fbrahı'mı· muhte- sonraki tetldklerlne muhtelif istihsal giltereden muhendisler gelecek ve . 

1 
h b 

1 
.. 

Şehrimıze ge en a er ere gore, mem 
lif yerlerinden yaralamıştır. merkezlerinde devam edecektir. bunlar makineleri monte edecekler- leketin muhtelif yerlerinde yine yer 

lankalarcla Yeni Şekil dir. sarsıntıları olmuştur. Balıkesir, Ban. lir Tramvayla 
Otobüs Çarpııh 

Fatih - Şişli hattında işliyen 3427 
numaralı otobüs ile 103 numaralı Fa
tih - Harbiye tramvayı Taksimle Har 
biye arasında ~arpı~ıt1ardır. Müsa
deme neticesinde otobüsün camlan 
kırılmış, tramvaya ve yolculara bir 
şey olmamıştır. 

lir Kadın Otomobilden 
Düıtü 

Evvelki gece Kabataş li!esi <Snfinde 
garip bir otomobil kazası olmuJ Ber
juhi isminde bir kız ıüratle giden bir 
otomobilin birdenbire açılan kapısın
dan sokak ortasına fırlayıp düşmüş-
tür. 

Bu kız, Tarlabaşında Keresteci so
kağında oturmaktadır. Hadise gecesi 
Denizbank memurlarından Muzaffer 
ve Muzafferin arkadaşı Nihat Türkan 
isminde bir gençle birlikte ı::oför Re
şadın idaresindeki 2896 numaralı tak 
si otomobiline binmiş ve gezmiye 
çıkmıştır. 

Altı saatlik mesai şeklı, Denizbank * Belediye 937 yılında belediye dırma, Çanakkale, Biga ve Burıada 
ile diğer bankalarda dunden itibaren vergi ve resimlerinden ne miktar tah kısa fasılalarla sarsıntılar olmuş, fa
tatbik edilmeje başlanmıştır. Yalıiız sil edildiği ve ne kadannın bakaya- kat maddi bir zarar vuku bulmamış
gümrük baımtıdürlüğü, günde sekiz ya kaldığını fUbelerden 10rmuftur. 

tır. saat çalıplması için kendi kanunun-
daki sarahati nazarı dikkate alarak 
eski çalışma şekline devam etmekte
dir. 

Yeni şekle göre Akay ve Şirketi 
Hayriye tarifelerinde yapılan deği
şi'kltk bugünden itibaren tatbik cdi
lecktir. 

Şrketl Hayriye sabahları üç posta
yı on beş ve iiç postayı da on daki· 
ka evvele almıştır. Oğleden sonra 
da 14.20 de bir vapur Anadolu, 14.25 
de de Rumeliye kaldırılacaktır. 

Havayolları 
Devlet Hlavayofıarı idaresi, Istan -

bul - Ankara arasındaki hava sefer 
lerinin hareket saatlerinde değikik -
lik yapmıştır. Yeni şekle göre ev
velce 9,30 da kalkan tayyareler, 
yarından itibaren 8,30 kalkacaktır. 

Cumartesi giınleri yapılan ek pos
talar ağustos sonuna kadar 16, ey -
lülde 15 ve birinciteşrin ayında 14 
te kalkacaklardır. 

1 ._ _BIR_K_A_ç_s_ATIRLA 1 
K asımpaşa kanallzaS)"onuman noıc.an 

kalan kılminm bir mt1t4tahhlde I· 
hale edilerek derhal tamaınlattır.ı.lmasl ka
rarlastınlınıştır. 

* B alkanlnrda tetkikler yapmakta olan 

belediye lktısat müdilrü Asım Silrey 

ya, cumartesiye şehrimize dönecektir. 

* E mlnönünde Seltnlk bonrnarşetlnln 

bulunduiu adadaki binaların bolal
tılmalarına balilanmıattr. 

* 1 stanbula ballı mmhakat f(lmrükle-
rindc yapılması istenilen ıslahata 

alt rapor hazırlanmıfitır. VekAlete gönde
rilecektir. 

* Vali 'OstQndağ evvelki a~ımı Parlto
telde Mısırlı atleUer tertfine bir 

akıam ziyafeti vermfttir. 

DÜN GELEN MISIR ÜNiVERSiTELiLERi: 

Sus Vapuru Geliyor 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Aldığım malumata ıöre, İstanbulda 
çalışacak olan Sus npuru bir kaç 
güne kadar gelecektir. 

İzmir körfezlerinde işliyecek olan 
Sur ve Efezln seyir tecrübeleri ve te
sellüm muamelesi yapılmı,hr. Bunlar 
da pek yakında yola çıkarılacaklar
dır. Meniıı hattında ipiyecek olan 
Etrüsk vapurunun inpatı bitmiıtir. 

Bugünlerde provası yapılarak İatan
bula gelecektir. 

iktisat Vellaletinln 
lir Kararı 

Ankara, 5 (A.A.) - Haber aldıit· 
mıza göre, dok"111a veya hah tezg~ 
tarının ihüyaçlannı karşılamak için 
ithal edilecek olan streichıarn ima· 
line mahsus yün ipliği makinelerinla 
tetviki sanayi kanununun bahşettili 
muafiyetlerden istifade etmeleri ik· 
tısat Vekaletince kabul olunmuştur. 

1 TAKViM ve HAVA J 
6 Temmuz 1938 
ÇARŞAMBA 

7 inci ay Gün: 31 

* Unlverslte astronomi profnör
lilfüne tayin edilen Rosenbah, Avru
padan gelmiştir. Radyoloji ve iktısat 
kursi.ılerine tayin olunan profesörler 
de yakında gelecekler ve ôm~miızde
kl yıldan itibaren derslerine başlıya
caklardır. 

Otomobil Kabataş lisesi önünden 
geçerken Berjuhi biraz hava almak 
maksadile otomobilin camını açmak 
istemiş, buna mahsus mandalı çevir-

1
, 

dıği zannile kapının mandalını çevir 
miş, kapı birdenbire açılınca kendı
ni kapıya yaslamış olan Berjuhi de 
süratle giden otomobilden fırlamış, 

kaldırımın üzerine aerilmıftir. Ağır 
surette yaralanan Berjuhi hemen has 
taneye kaldınlmı~, tedavi altına a
lınmıştır. * Büyükderede, Yıldız sokağında, 
25 numaralı evde oturan 85 yaşında
ki Mari, benzinle mangal yakarken, 
etekleri tutuşmuş, vücudünün muhte 
lif yerleri yanmıştır. * Soğutliıçeşmede tren istasyonu 
civarındaki kuru otlar lokomotüten 
sıçnyan hır kıvılcımla tutuşmuş, 15 
metre murabbaı kadar saha yandık
tan sonra söndürülmüştür. 

Arabi: 1354 
Cemazlyiılevvcl· 7 
GUneş: 4.35 - Öğle: 
1klndl: 16.19 - Ak m: 
Yatsı: 21 46 - İm k: 

Rumi· 13!'14 
Hn r,n· 23 

12.18 
19 43 
2.16 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

* İsmetpap kız ımstitüsü müdür
lüğüne tayin edilen Ayfeden açık ka
lan, Beyollu akpm kız unat okulu 
müdürlüğüne, ayni enstitü muallim
lerinden Refia tayin edilmiştir. * Darilnaf aka lisesinde yeni ta
lebe kayıt ve bakbulüne 15 temmuz
da başlanacaktır. Kayıtlar 15 ağus
tosta kapanacaktır. 

* Şofôr Şükrünün idaresindeki 
4250 numaralı kamyon, Karaağaç -
Sütlüce caddesinden geçerkP.n Şekip 
oglu Hüseyine çarpmış, muhtelif yer 
lerinden yaralamıştır. 

Bu resimde, profesörleri ile beraber diln şehrimize gelen 1'fısırlı \ 
ninnite talebelerini bir arada gorüyoruz. 
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ÜN 1 
Son Toplantı -
Y~: Ömer Rıza DO~RUL 
l\f~Ylardan beri toplanmıyan Adeıni 
d"~dahale Komitesinin umumi heyeti, 
li un, toplanma imkanını bulmuş ve ta 
ki koınitenin hazırladığı planları tet-

k etmiştir. Bu satırları yazdığımız 
:taınan, heyetin verdiği Jcarara dair 
~lll6ınat alamamış bulunuyorduk. 

akat umumi heyetin tali komite ta
tafından hazırlanan planları kabul et 
lnes· k 1 uvvetle muhtemeldir. Hazırla-
.an Planlar, İspanyadaki gönüllüleri 
efn~ğe aittir. 

11rdterenin önayak olduğu bu pla
:.: göre İspanyada dövüşen iki tara
l llezdine birer komisyon gönderi
l ~cek,, bu komisyonlar yabancı gönül-
üleri sayacak, bunları ayıracak ve 
~enıleketlerine ,rönderecektir. Tali 
~llılte, bu gönülliileri toplamak ve 

~?nderınek ma~rafını ted81'ik için de 

l 
ll' fol'nıüJ bulmuş, Rusya bu masraf-
llra. t' k k , ış ıra etme istemediği için, di-
~er devletlerin bu işe ayırdıkları tah 
sı~at ·ı . . b ı e ışın aşarılması kararlaştırıl-
~~tı. 

k Umumi heyetin biitün bu planları 
L~hut etme~i beklenmektedir. Çünkü 
111lt" •• 
~ Un ıtırazlar daha evvel bahis mev 
~ " olmuş, daha doğru u iki senelik 
0 lllr"· ı ~t il o an komitet hep bu itirazlar 
il "•ftnda kopan münakaşalarla meş-
11111 olnıuş, ve en nihayet İngiliz pla
h' etrafuıda ittifak teminine imkan 
\i llhtıuştu. İttifakın bu şekilde temini 
~ ~rine yeniden münakaşalara yol a-
1 llıası beklenmemektedir. 

l ~d.erni müdahale umumi heyetinin 
it 11K1lıı planını tasvip etmesinden son 
l il atılacak yeni adım verilen karan 
~~'Panya Cümhuriyeti Frankist İspan
lı 'Ya bildirmek ve bunların cevabım 
d eltleınektir. Fakat bunların ikisinin 
~ ınuvafık ce,•ap vermeleri umul
ilti ktadır. Çünkü İspanyada döYüşen 
" taraf ta haşhaşa kalmak, ve da
lh'1.arııu kendi aralarında halletmek 
,~Yacını hissediyorlar. Hatta bu his 
~ daha fada Frankist İspanyada hü
~ rn. lliirdüğü anlaşılıyor. Çünkü ya-
aıı.cı nı "d h 1 · t · · b'lh b ""-d. u a a enın esırı, ı assa u-

ııtJ; 1~~ daha fazla hissolunmakta ve an
~"c..\"' \'"•ntr.,. , .. f,ne iltihqk ed~11 un
eağı • u nıuttaı...ı .... :_ :•-:..ı- ..ı.. 

ll l ~ekilJerden endi~ etmekte, hat
Ailtiİ~~nyanın harp bittikten sonra 
ltp knliitunü ve istiklalini koruyabi
liil'I 0rttyaınıyacağını şimdiden dü-

llıektedir. 

~\i:.l'çi bugün, İl'panya bütünlöğil-
9''" ihlal olunmıyacağı söyleniyor 
~.t h' ' 

~itil rr :memleket bütünlüğünün bu 
~,\i~e hidakım konuşmalara zemhı 
~11'1ld etmesi bile, o bütünlüğe toz 
tı1ı, ;::maya kafidir. Çünkü bütün ta 
~ltild •t nıemleket bütünlüğünün bu 
b\~1 eb~is mevzuu olmasının, bu 
hş, eketın yabancı himayesi altında 
.S~fltılllaJc. Veya yabancı himayesine 
•ld'lli:._lı: tehlikesile karşılaşmak üzere 

llı nn gösteriyor. 
tt'tt.ı~t ttıeınleketin bütünlüğünü ihlal 
lll ı~~kten bahsetmek, bu bütünlü-
f1111- ili etm . ..mk.. ld ~ "'llt enın mu un o ugu, 
ıo~·ı~ ~u \'eya bu sebep yüzünden 
'•sıtıdhıt teşebbfüıe girişilmediği ma
lçitıd lldı.r. Bu yüzden İspanyanın 
tılltı,:ltd·e'. Yabant't müdahaleden kur· 
•ııta.şıt 1~111 derin bİ'r istek bulunduğu 
~" ıt11 llı•kta ve bu yiizden iki tara-
~ htılttıü.dahaleyi kaldırmak için vu 
taıcı,t't ltı teşebbfüıünü iyi karşılaya-

• llilt" sarıılnıaktadır. 
ltıtq11'lı:ı gösterişler bu merkezde ol-
> ' g~ İ lltıcı .. ore yakında sp8Jlyayı ya-

• 1ı111, ~?dahaleden kurtarmak imka
"att11 asıl olacağına insanın adeta 

cııı~ı geliyor. 

~~ft=--============== 
~0slavyadan Hicret 

~eıg Edecek Türkler 
'1tteqi]rat, 5 (A.A.) - Dün üsküpte 

rtl<tı.:a.tbn· Vardar eyaleti Yugoslav 
lltıct ırliğ· · b a ~ ını!1 ir toplantısı esna· 
~~l' 111.lt~ve~il Stoyadinoviç mühim 

t•ıstand k' soylemiştir. Cenubi Sır-
a a ı T · k . . 

o. . l3aş\7 k· ur lerın hıcreti hakkın
l"Ur•- e ıl y l . "'leri : ugos av tebaasındakı 
"1eti il n hıcreti için Türkiye hükiı 
ler e hal'h eyan . ı azırda müzakereler 
len.. ettıg ni b 

ı· ll~ tıih ve u müzakerelerin 
ıı· ~~ sonra ~et bulmadığını söyledik 

.,1' ,a liyetin· ugoslavyadaki Türk e -
•tdu ~ ın Pek ·· 

1
, gllnu mustakim bir unsur 

r• ~~lllile \7e hükumetin kendisinden 
·tıı ·~Ydetrn "t. ınenuıun bulunduğunu 

Sto " ır. 
n· . Yadino . 

~·r ~tı!'; vıç, şu sözleri ilave et-
t?cl "-Sasen 
ıte et "'t gidecek 1 
r '""· l't'ıek ar 0 anlar yalnız hic 

. · .ra ~b Zllsund b 1 ı!I·~ a•sınd a u unan Yuaos· 
aki Türklerdir. "' 

TAN 3 

Nihai Zafer En Sonda 
·Demokrat Milletlere 

Radyo 
Programları 

Yazan: B. FELEK 
Okuyuculann eli kalem tutanları 

da dahil olduju halde zannedersem 
bu bahse dair yazı yazmıyan kalma
dı. 

N~sip Olacaktır 
Radyo, posta idaresine ~e~meden 

evvel yapılan şikayetlere karşı o za• 
manki şirket: 
· - Ne yapalım? Bütçemiz dar. Hü
kumete geçince program zenginliye
cek! demişti ve pek haklı olarak bu
na da itimat edildi. Amerika Cümhurreisinin Nutku 

"Kütüphaneler Yakılarak, Kitaplar Yok Edilerek 
Alimler Sürülerek Medeni9ete Hizmet lddiaları 
'Karşısında Fikir Hürriyeti Güden Memleketler 

Gel zaman, git zaman, radyo hü
kumete intikal etti. Bunun ilk teza
hürünü derhal radyo makinelerinin 
bir "tahrir,, muamelesine tabi tutul
masından ve senelik ücret olan 10 li
ranın defaten tahsil edilmesindeki 
ciddiyetten anladık. 
Kullanılmıyan eski makinelerin 

bezler içinue mühür altına alınma
sına kadar tam bir itina ile kanunu 
tatbik eden posta idarelerinin bu hu
sustaki gayreti doğrusu sitayişe la· 
yıktır; 

Ağır VtA.zifeler Yüklenmeğe Mecburdurlar,, 

Nevyork, (Hususi) - Amerika Cümhurreisi Roosevelt Hazira

nın otuzuncu günü, beynelmilel Nevyork Sergisinin temel atma 
merasiminde, her taraf ta alaka ve merakla beklenen nutkunu irat 
etmittir. 

Roosevelt, sergi mahalline, büyük 
bir maiyetle giderken, Hayd parkta 
biriken pek k~if bir kalabalığın ara· 
sından pek güçlükle geçebildiği için 
sergi yerine gelmekte biraz gecikmiş-
•4. 
Elektrık amelesi grev halinde bu-

lunduğu için Cümhurreisinin grevci
lerin mümanaatına uğrayacağından 
korkulmuş ise de, grevciler, devlet 
reisinin geçişini büyük bir hürmetle 
karşılamışlardır. Roosevelt, grevcile
rin önünden geçerken tebessüm ede
rek: 

Bende de send'tka kaf'b var ! 

demiştir. 

Cümhurreisi, iki nutuk irat etmiş

tir. 
' Birinci nutkunu, serginin itk temel 

taşını koyduktan sonra söylemiştir. 
Ikinciııutkunu da.vine serııi mahallin 
de toplanmış olan milli terbiye mü
essesesinin 25000 azası önünde irat 
etmiştir. 

Roosevelt, birinci nutkunda, şu e
saslara temas etmiştir: : 

1 - Sulh için 
Amerika Cümhurreisi, bu madde

de, evvela harbin insanileşmesi lüzu
munda ısrar etmiş; sonra, üstü kapalı 

ispanyada Y ahancı 
Askerlerin Çekilmesi 
Plinı Kabul Edildi 

Şimdi Kabul Edilen Kararlar 
Tarafa · Teklif Harbeden iki 

ispanyada 

Edilecek 

Londra, 5 (Huıusiı - Aylardanberi toplanm'1k imkanını bula
mıyan Ademi Müdahale Komitesi umumi heyetini bugün toplan
Dllf ve Tali Komitenin İspanyadan yabancı gönüllüleri çekmek 
İçin hazırladığı İngiliz planını ittifak ile kabul etmittir. 

Yabancı gönüllüleri nakletmek mas 
raflarını deruhte eden İngiltere, Fran 
sa, İtalya ve Almanyadan her biri 

12,500 İngiliz lirasını peşin vererek 
yabancı gönüllüleri nakil hesabına 50 
bin İngiliz lirası temin etmişlerdir. 
Masrafın gerisi de bu devletler tara
fından t~min olunacaktlr, 

ve İspanyadaki yabancı gönüllülerin 
sayısı bitirildikten· sonra bunlann 
nakline başlanacaktır. 

Batınlan gemiler 

Bugün Lord Hali!aks )le· Hariciye 1 
Müsteşarı Butler Başvekil ile İspan
ya sularında batırılan gemiler mese
lesi üzerin.de görüşmüŞJerdir. 

Dünk:ii bombarclıfn.anlar 

birtakım sözlerle, beynelmilel bir 
sulh konferansı toplanması lüzumu
nu ve böyle bir toplantıya bazı dev
letlerin şimdiden taraftar olduğunu 

söylemiştir. 

2 - Amerika haricile münasebet. 
Roosevelt, bu meyanda, milli terbi

ye meselesini alakadar eden bir dü
şüncesini ileri si.irerek vatandaşlarına 
memleketleri haricinde olan bitenle
re vukuf peyda etmelerini, dünya ah
valine gözlerini kapamamalarını tav
siye etmiştir. 

3 - Değişmiyen kanaat. 

Cümhurreisi sulh bahsinde, fikri
ni katiyen değıştirmediğini, "De
mokrasi ile liberalizm haricinde sulh 
ve müsalemetin yaşıyamıyacağına 

kani bulunduğunu,, söylemiştir. 

Roosevelt, ikinci nutkunda hi.irri -
yeti sektedar eden meselelerden hah 
sederek bu meyanda şu mütaleaları 
serdetmiştir: 

"- Kütüphaneler yakılarak, alim 
ler, sanatkarlar ve profesörler sürü
lerek, üniversiteler tahrip olunarak 
'-•• kitaplar, ~reteler sansür edile -
rek medeniyete hizmet iddiaları kar 
şısında, fikir ve tedris hürriyetini gü 
den memleketler ağır vazifeler yük
lenmeğe mecburdurlar." dedikten 
sonra, "Nihai zaferin hür demokra
silere nasip olacağını", "çünkü bir 
milletin ebediyen esaret altında ya
şatılmasına imkan olmadığını" söy -
!emiştir. 

Içtimada hazır bulunan 25000 mil
li terbiye müessesesi azası , Roosevelti 
fevkalade alkışlamışlardır. lçtimaa, 
Madam Roosevelt riyaset ediyordu. 
Mösyö Roosevelt bu münasebetle de: 

- Hayatımda. ilk defa olarak zev 
cem tarafından halka takdim olunu
yorum. 

Diyerek karısı tarafından riyaset 
edilen bir içtimada söz söylediğinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti ihsas 
etmiştir. 

Nutkun Almanyadaki le$irleri 

Amerika Cümhurreiı::inin söyle
diği nutka karşı, Alman gazeteleri 
büyük bir süklıt rnuhazafa ediyor -

lar. 

Yalnız, D. N. B.: "Nevyorkta bey
nelmilel serginin temel atma merasi 
minde, Mösyö Roosevelt bir nutuk 
irat ederek dünya vaziyetinin karı -

şık bulunduğundan bahsetmiş, ve 
Nevyork sergisinin sulhün bir sem
bolü olduğunu söylemiştir.,, şeklin
de kısaca nutuktan bahsetmiştir. 

Almanya gazetelerinin bu alaka -
sızlığının sebebini propaganda neza 
reti erkanından birine soran bir ga
zeteciye, o zat: 
"- Bizim medeniyet hakkındaki 

telikkilerimiz, demokratlannkin -
den pek başkadır. Bu mevzuda her 
gün söylenen nutuklar, bizi aliı.kadar 
etmez; çünkü onlar söylerler, biz yü· 
rürürz.11 demiştir. 

Kati ·bir e~asa istinat etmemekle 
beraber hu mesai neticesinde Türki
ye dahilindeki radyo ücretlerinin se
nelik yekiınu yarım milyon lirayı 

hayli geçmekte olduğunu da mem
nuniyetle öğrendik. 

Biitün bunlar ala! Lakin söz ara
mızda bizim İstanbul radyosunun 
programı ve işleme tarzı eskisinin ay 
ni olmakta berdevam. 

Radyo, bütiin memleketlerde hiiklı 
met bütçesine yük olan bir propa
ganda, bir halkın oyalanması ve ay
dınlatılması \'8sıtası iken hi'lde kar 
getirir bir miiessese oluşu da göste
riyor ki, - çünkü iki istas~·oııumuzun 
yarım milyon liradan fazla masrsfı 
olduğuna inanmak kabiJ de"ğildir -
dinleyiciler hatta verdikleri para ka
dar hile tatmin edilememektedir. 
Çünkü: 

Bizim radyoların her şeyden ev
vel başka istasyonlardan alamıyacn
ğımız şeylerle bi:ıi tatmine çalışması 
gerektir. 

Bunlar ne gibi şeyler olabilir? 
Tabii &aşta bizim halk musiki!ll 

gelmelidir. Bidayette ciddi kıymetler 
arzeden artistlerin zenginleştirdiii a
laturka program bugün gündelik i~ 
görmiye gelip giden artistlerin elin
de sanat kıymeti eksilmiye haşlıyan 
bir şekil aldı. Programfann tanzimi 
artistlerin seçilişi, hatta parçaların 
intihap ve çalınışı ciddi ıslahat isti-

Bir Bakışta Dünya Haberleri yor. 
Zaten bizim program son deret'e 

yeknesak ve yavandır. İsterseniz be
raberce tetkik edelim: ITALYA 

Buğday Bayramı 
Roma, 5 ( A.A.J - Mussolini Argo 

J'ontino'da buğday harmanlarını aç· 
mak üzere Aprilia'ya gelmiştir. Du

çe, çıplak gövde ile bir harman ma

kinesinin iistiirı.e çıkarak muvaffakı
yetle kazanılan buğday harbinin bu 

sene bütiin Italyanlara ekmek temin 
ettiğini söylemiştir. 

ALMANYA 
Horti Geliyor 

Berlin, 5 'A.A.) -...- Naip Horty, res 
mi bir ziyarette bulunmak üzere ağ
lebi ihtimal Berline 20 ağustosta ge
lecektir. Mumaileyhe Imredy'nin re
fakat edeceği söylenmektedir. Naip 
Horty'nin ziyaretini iade etmek üze
re Hitler'in Macaristana gideceğine 

dair dolaşan haberler mevsimsiz ad
dedilmektedir. 

Gündüz yanmdan ikiye kadar her 
gün çalına ~alına eskimiş on plak. 
Arada beş dakika kadar Anadolu a
jansının birinci bülteni denilen her 
türlü ehemmiyetten iri bir iki tel
graf. 
Akşam altı buçukta tekrar plAk. 

Sonra ekseri ilmi kıymeti fazla fakat 
dinlenme kabiliyeti pek az olan ya
rım saat, kırk dakiknhk bir konfe
rans. Ardından kırk dakika k:ıdar •· 
Jaturka fasıl. Daha sonra hepimizin 
büyük merakla beklediğimiz hava ra· 
poru. Daha sonra arapça neşriyat. 

Dokuzda yar1m saatlik bir orkestra. 
DokU7: buçukta tekrar alaturka fasıl 
onda Tepcbasından yahut Novotni 
birahanesindcn nakil. On birde ajans 
haberleri. 

Bir kere fn.,ıllar. cok sa7.lı ve sesli 
, olması sebebile radvo din!iyenlere 
1 tam randıman \'ermh·en bir musiki 
seklidir. Bundan zevk alamıyoruz. 
Hııfif akompanyiman ile tek ses veya 
tek çalg1. 

Ademi müdahalenin umumi heyeti 
bugün Lord Halifaksın riyasetinde 
toplanmış, Lord Halifaks bir nutuk 

ile celseyi açlıkta~ sonra İt~lya, Al
manya, Fransa murahhasları fikirleri 
ni söylemişlerdir. 

Rus murahhasının itiraz etmesin
den endi~e edilmekte idi. Halbuki o 
da kendi hükumetinin tasvibi şartile 
hazırlanan planları kabul etmşitir. 

Frankist tayyareler, dün de Barse
lonanın şimalindeki mahalleleri ve j 
San Adrian'ı bombardıman etmfı;;ler
dir. 10 ölii ve 10 yarah vardır. Dün • 

! ~on~~ rarralardJı ~ok tenevvü. 
, Mıımkun olduüu kaciar katJın Ye er-

i
l kek .,eslerini miisa,·i vermek lazım. 

Garp musikisi icin dt> bize "" veva 
1 bu birahanenin vedind tl<•r<'c~dt> hir 
\<'azım dinletmekte fa"da \:ok Ciin-
1 kü hiitiin di~er ista'>\onlartf:l hunun 
ı daha iyilerini dinll'mek kat•il . 

Bunun üzerine yapılacak iş, planı İs
panyada dövüşen iki tarafa teklif et
mektir.' Fakat . iki tarafın da teklifi 
kabul edeceğine muhakkak nazarile 
bakılıyor. İspanyada muharebe eden 
iki tarafın bu planı kabul etmelerin
den sonra İngiltere hükumeti şimdi
ye kadar yapı lan müzake~elere ait 
bir beyaz kitap neşredecektır. Bunun 
üzerine komisyonlar faaliyete geçcek 

Gavanın bombardımanı neticesinde 
23 kişi ölmüş ve 40 k:şi yaralanmış-

tır. Franko tayyareleri bul?Ün Burya· 
yonu bombardıırıan etmiştir. Burası 
Soi!untodan 50 mil mesafededir, Ba
dalonanın bombardımanı yüzünden 
30 kişi ölmüş ve 75 kişi yaralanmış
tır. 

Frankistler Teruel cephesinde yedi 
kilometre ilerilediklerini ve Kastel· 
tonda da ilerilemeye devam ettikleri· 
ni bildiriyorlar. Hüktimetçiler iki ta
raf arasında şiddetli muharebeler de
vam ettiğini haber vermektedirler. 

· Geçen haziranın 15 inde Amcrikada müthiş bir denıiryo1u kazası 

ı olmuş~u. Ta~ema - .v~.şin~U>n hattı üzerinde çalışan bir tren yoldan çt
ı kıp bır nehır seddı uzerıne yuvarlanmış, hu yüzden 25 kişi ölmüş, 65 

eişi yaralanmıştı. Resim, faciayı göstermektedir. 
.......,~11' -~ .....,........,., .... ..,.,ııw..,...~ ~n:ıeı.ır-

Konferansları. miic;ahahe haline, 
vakit gecirme şeklint> katlu•fnH'k ve 
eğlence bakımından dAha haska '><'V
ler ilave e:rletnf'k e-crek. Ne hilP,~im 
Avrupa pr~ramlarını ı-limi7e llht"sak 
bizimkilerle olan farkı mt>vıfnna rı
kar. Onları hi7.e u:vdurmıva .-alısnıak 
elzem. Bizim programların haber kıs. 
mı ise son dereee fakirdir. 

(Lutfen sayfayı ı;evirmiz) 
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~<-ı.hkemelercle ·Beyaz 
ladı• Ki .... Radyo 

Bir Cinayet Suçlusu 
Yaraladığı Şahidi 

Mahkemede Tokatladı 

ÖLtl'ME SEBEBİYET: Tayyör '"t ... .,., a.dyon 

Ço ki 1 k .. , 1 Ö 6 L 1 N K t R 1 V A T 1 t CU ara .. a - • er ... , 12.IO PIAkla TUrk nuıllklal 1UI 
Hav•dla 11.0I Pllkl• TUrk muılklal 11.ao 

Afyon Veren • Muhtelif pllk nqrly•tı 14 SON. 
AKtAM NE$RIYATI\ 

U 8 b .. llt 11.IO Pllkl• d•n• muılklıl 18.50 vey a a Sacai günlerJe lıoyrı reni Jbue .,.,. Kadıkıty H•lkavl namına konfel'8na: iffet 
etelılerle giyilen beya lteten jalıetler t• Halim (Kadın ve çocuk) 11.20 Nnlhe O· 

DGn Aflrcea. melaJiemeainde l»ir cinayet davası sörülürken, 
aaçlu, phidin üwiDe Jaw:ı. __. tokatladı. Vebnm tafailitı 
pclur: 

Uvwy çocuklarına afyon 111tturan 1 yar ve ark•d•tl•rı: Kllrdlll hlcuklr, N•· 
Salibin muhakemesine dün ağır ce- zat tefkil etrrtektetlir. havent ve O,,.k 19.55 Hava raooru 20 

.ıa mahk "ncl ba 1 ..+. x... ı Bunlar, fehinle oltlufu ,,ibi, tl...U ..... Gf'ınvlç nuttııneehıden neklen uat a· 
flllMIJ~ Ş alUlllil ... r. t/ l l....!1 LI-~ va"• tehir b8ftdOIU, Bav Cemli DIJlener I• 

aımpn•.A. met--·-·· • nnt/a Uevn -mitıe e •İv& evut>C.IU.,.. ' ' ..,....- ..... ı .muze1JenlD 9Vlll- ,,_ •- • " d•....ınde. 1 - Anlevlrnan o .. ray: Mo• 
de oturan suçlu Salih, Müzeyyenin için çalı lrulllllllflulırlar. zart, uvertUr 2 - Two sııvonlc 111 ...: 

Emkı fsmfnde b!r garson, bundan ı Hldise sırasında yaralanan aşçı Gayret ve Cevat ismindeki iki çocu- Tayyörün ,.Mıfını te,lıil eden unaırLırr Dvor•k. ı - Lemllyon D•rlöken: Drlge. 
b!r müddet evvel Sultanahmetteki Mehmedin şikiyeti yoktu. . ğuna işkence maksadile afyon yuttur ı beltleki pliler, t1:ı.:.ıi lıemer 

118 
iyi tlUılli- .. rınad. 4 - KH Nuvazet, d•n• arap: 

evinde kansı Zehra ne kayın babası Mahkemede f1l pkilde ifade verdi: mut ve bunlardan Ga__. o maıaı-1 aft~ Çaykovaky 5 - t•rkı nlhavend 8 - Mart= 
• ed beri t ·3"••~ 1 fitlir. Geni• cepler aalıer ceplerini 111111• Gl•dly•toNn: JDtyD• Fuçlk 20.48 Hıw• 

Hasam öldürmiiJ, araya girmek isti- •- Emini ut en at)lyorum. da ölmüştü. Cevat ismindeki diğer 1 ....,. ... .._., aoM ömır Rın fto.Aruı e.Nfınd•ıt 
Mehm d lam B l kail ·1 k ri b" h 1 malttallır. Bir ftıralı lıallnlı, •Mlf ,.,... .. ~ -... yen aşçı edi e yara ıştı. ir ara 1 esı e ço pe şan ır a - yavru da birkaç gün önce ölmü§tür. arapça .ayıav 21 Ork..Wa: 1 - VHdD 

Diln sorgusu yapılan katil, soğukkan- de idi. Çoc\ıt1anna acıdım. Oturdu- Salih, dün mahkemede IOrplU ya- cleJIÜ mauİsİ flHwlen 7'11'flfftlfllr• r .-.. La Forza del Dntlno. 2 - Netlbal: V•ll 

lıhğını muhafaza ederek, hadiseyi ol- ilim evde ~endUerfne bU:. oda .ver· pılırken, her şeyi inkAr etmiş ve: nin c~ralı Arrmrzrlı mavili lnzrtlel• U• ,..,..;lırtl.rt. Trlet. s - Artemlyef: in Dorfe potpuri. 
d .. ~. ibi anlat K · dlm H de yemek aonde o 4 - Na .. ıı: tan d8 ıuvar. 21.ao Tahaln v• 

""6"" g tL ansınt aynı ev- · · er gun • rıy r- - Ben çoc:uk1an severim. Onla - Yalıadalıi mooili lııqhl ialıeti CIJ'l'IOCI tG7İft ~. 1 arkadaıt•rı: O"'k tallı 22.10 Tepeb•tt bt 

•~~~~~~~~~. n~~~~~d~~~ı---------------~-------~---~"~~~g~M~kn~~ 
gördüğünü, bu çifte cinayeti bu yüz- Bu lll'ada, suçlu birdenbire bulun- dir, demfttir. ueıaeıreın.E •• yete 22.60 aoa h•b•rler ve e....a ıunu• 
den işlediğini söyledl dulu bölmeden fırladı. Bir hamlede Çoculdann amıesi M024!yyen, pblt ~~ , .,...... Dlptl programı 23 IHt ayarı aoN. 

tık phit olarak &fÇl Mehmedin ba- phidin yanına geldi ve üzerine bü- olarak dinlenmiı, Salihin çocuklara SENFONiLER: 
buı M1>'mtR dinlendi. l\11J11Tni•, •unlan cum ederek birkaç tokat indirdi. eziyet eıu.ır.ı .. ı ve sık sık a'-- yut- Trene Bı·nerken Hast cnıecle 15.30 Parls Mondlyal: Senfonik kon -

----. ---, s J d 1 }" 1 ~· a.3 vu. ser (Schubert, D'İndy, moussorgsky). 
*>yledi! an arma ar ve po 15 er, Emini ya turduğunu söylemiştir. il ..,........ ıı Viyana: Senfonik orkestra (Reznlcelr, 

- Emin ile Zehra geçhıemiyorlar- kahyarak yerine oturttular .. Fakat, Mahkeme, Cevadın ölümü hakkın· Bir Ayag"' 1 8. e- Bayram .. - Lllzt, Pehın, Str•ua}. 
~. Hldiseden bir ay kadar evvel kav suçlu asabt bir buhran geçlrıyor~u. daki tahkikat evrakının geUrilmesi lmda atunm HAFİF KONSERI.EBı 
p ederek aynldılar. Zehra, babuı- Ref,s, Emini dışan çıkarttı. Tabibıa- ve şahitlerin çağınlmuı için ba§ka ninden kesildi MfhalJ .... nde uo Bertin kıA daleaaı: Kanflk bn• 
na vaziyeti anlatan bir mektup gön- clfllerin ooasında ilk tedavisi yapıl- güne talik edilmiştir. ~ bir .... mitte- ser (8.15: Devamı). 8.50 Parla mondi7&1: 

eh Herek• (T.'a..... ....._..._ tatu1on P!Ak. 9.15, 9.45 10.35~ PIAk. 12: Keza. ıs 
derdi Bır. ı..-ç .. in sonra baı..--. Ha- · ... ~,., - A.--ua _._.._ U --- H 

AA e- y.- B ......... ,_ BerDn ltısa dalgası: aftf musiki kon-
san mınelek.etten geldL Ben ve oj- u sırada mahkeme, şahit Mehme- Kambiyo Miidiirllğlnde da durmamndaa bw.tlfacle elrmM dald otlu Alei Nri tf.l&: Ken). ıu5 Partı moncffyat 

lum, kan kocayı banştırmak ıçin çok dl dlnlemiye devam etti. Aşçı Meh- Geçen lir H4dlse almak için lMn Bolanun Xopk kö- evft11d aGıı Mr JCoDMr Dllkli. (H: Kea>. ıuı BOla"tll: 
uğraştık. Fakat muvaffak olamadık. met, vakanın geri kalan kısm!m şu Dün kambiyo müdürlüğünde bir yünden Ali 0,.ıu Mehmet bir kasa p arbd•flFle be- PlAk kon9eli. cıuı: PWda halk mut-

şekflde anlattı- 6 ..._ __._ _._ kisi). 17.45 Berlin kısa dalpsı: fponu 
Nihayet vaka akpmı saat 9 sulann- Hidt ~ _ k E hadise olmuş, ashabı müracaattan çirmi§tir Tren hareket ettikten IOD ra.,_- .,,. .... - konseri cı8.50: Devamı) . 18 Parts mon-
da ojlum Mehmet ;eldi. Zebraya E- - se nu 8 şamı, ove,. - Mehmet Adnan isminde bir zat ile b" ~ ist dil n tek _ mma çıbrak dlyal: Konser nakli. l9 Parlt mondlyal: 
minle barışmasını tekrar tavsiye et- ~inle ~raber gittik. Emin, içerıye kambiyo müdürü Salih arasında bir ra mm emif, ~ f, er bınm • polla o- Pllk musikisi. ıı BrOno: Hınr konser!. 
tt. Fakat, her zamanki cevabı aldı. gı~edı. Ben, Zehra ~1:. babasına E- münakaşa cereyan etmiş, bu müna- lekler sol ayatmı bilejiııden kes • .,..t OJDU"bn klNmltlD kaJmMl1e ıuo Pr..s: Kantık erwtrimantaı kon. 

Gece. alt ,__t .. -ı..ı odada bir ıariil'iil- minın dışarda bekledıginl, artık ço-. kaşaya ooacı Ömer de karıpnış, ne- miştir. tafbla ~.On Dd ..n J1k seri. 20.15 Bükrt!I= Rad10 orkestruı. 
- ~ •-- uld k b 1 lekten d"- Ala tedavi ._ kaldı 20.30 Vat'l()va: Kilçük orkeetra 21.20 B-til duyarak hemen apjı indim E- c ara acıyara anşma Rnm rıca ticede hadise evveli zabıtaya sonra . ..,.... 1 ~ - ratfıılava: Salon orkestrası. ~.45 Peşte: 

m1n elindeki bıçağı durmadan kan- ettim. Her ikisi de reddettiler. Bu: cürmü meşhut mahkemesine 'intikal ntdılJ ~oflu belediye hastanesin- Opera oı'keırtruı ((:ay1umı1d, Delbtlsf). 

h otd So d ı.._ ba nun üzerine dışan çıkarak vaziyetı etmf..+fr Sanat Mektepleri de ölmüştür. 2u 1 BGkret: Lokantadan konser nalı:• 
sına sap Y u. nra a -yın - k d 1 il~ • M 1 D 
b h .. ed -ı.. ı.. ... akladı en isine an attım ve 25 kuruş ve- Mahkemede kambiyo müdiirü Sa- ftUft GMftl avef le. 23 Var10Va: Hallt mualklııL 21.lt Pel'" 
uma ucum e~ onu ON"J • k · b şk b" d f te: Cıgan orkestrası. 

Fakat o~lumu neden Jarala"'·~-· rere geceyı a a ~ yer e geç r- lih ile ooacı ötner, davacı olarak, Türkiye sanat mektepleri mezun- , C E H 1 R D E 
' 

6 ·~ mesinf aöyledhn. Emm, parayı ala- M h t Ad d l l ak b 46 OPERALAR, OPERETLER: 
bilmiyorum. _._ ..ı i e me nan a suç u 0 ar u- lan cemiyeti başkanlığından: 9.30 Berlln tosa dalgası: r.ıotov,uıa 

1 ... _;..., .. bu ifa.ı-:- 'L-.....__, ı-.a a•tt . • lunmuştur N 1 Ol k ? -. 
Suç u, .ı.w.L~ ~l -..uı Eve girdikten sonra bab:ıma çay ş h"tl : 1 t kl - u İstanbul erkek sanat mektebi bi- e er aca .martha., Operası. 18·25 Brflno: Opera 

etmedi· . . . a ı erın ana tı anna gore, na- ıu.vaı.n. 22 Prar. Bmetna"nm "Lfbu9e" 
-DUnyadan haberi yok. Halini ıiz pışirmıştım. Bu sı~ada Zehra ile ba- dise şöyle cereyan etmiştir: nasında 7-7-938 cumartesi günü saat lugÜll 1 Operaam• Wrilaci perdeBI. (JUO: IDd 

de görüyorsunuz .. Neler aöykıdijini buı ooamıza geldiler. Onlara da ik- Mehmet Adnan, kambiyo miidür- 1'1 de verilecek tanıttnma eayında ve o~anru oerd""l-1) 
s.. disi de bilmez. ram ettim. Hep beraber çay içerken . dal- '-'O.rklyede mevcut bulunan bütün kız * lfa7darpap Nthnune hastanesi 1 ODA MUSbdSa: 
aen blrclel>lre - ~ "tmlş, ik' f doktorl•nndan Nuri Omlan Eren, 12 Berlln kuıa dalgası: Oda muılf'ldll 

Bundan sonra. qçı Mehmttı .pil- bıçak bulunduiu halde lçerj girdi. re~e gı 1 ~atten azla bekle- ve erkek sanat me~teplerinden bu se saat 21 de Üsküdar halkevinde "Cilt konseri. 18.30 Berlin kısa dalgası: Şarki 
mm.. Mübafirln '"atçı Mehmet, diye Evv ll Zeh SOft d n lfur 1.tkn k~:ud.lundm 9Qnı:a. '11!1.en- ne .mezun n]ımlpr ılA ..Avvolo.A. ~~~ -h:ı.ı:.iJ>lıld.An UA-'1!>0 l-·'-·-·h.A-... ......_ ~l!K: 
h kırın ·ı kat"! E . . İnden e ' rayı, ra a o u - ler kartvizit, mektup göndermek su- olanların bulunmalan rica edilmek-ı :ı:wu l>ır ıto.ıueıans ver~ur. ııerıı.es 

ay ası. e ı mının yer tarmak iatlyen btabuı H814m öldür- retile içeri alınıp §ilerini gördürdük- tedir. gele&nır. 11.1111e11ln k• dlltpın! Vtrtt!oz ~. 
ıfırbımuı bır. ôl~ fletııt uçmUf, be- dü. Bu sırada beni de yaraladL leri halde kendisi. fcd ... ı a tırama- - man muaua.I (Piyano retakaUJe). 14.IO 

d titre baflamıftı. Atçı ~ 1 P Bükres: Şarkılar. ıe.u Berlln kıta dal• 
~ an mıye Müddeiumumi, aşçı Mehmetle ba- DUştır M M V k A 1 t• d gası: N~ll şarkılı musiki. 18.30 Pfaır. 
Mehmet, salona airerken Emin: buı Memifip ifadeleri arasında mü- Sır~sının çoktan g ti eçtilini • • e a e lft en : Şaıırkıtar tD.10 Vaiiova: Viyolonsel resi-

- Bu adamı dinlemeylıılz.. Çünkü bayenet gördü. Memiş, hadisenin alt mülAhaza eden Mehm:t PA~an bu 1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine alt 1938 yı- tali. 19.15 Bükreş PIAkla aolf"t eserleri 
Mil katil budur. Karımla aramızın kat odasında olduğunu, ojlu &fÇI Meh 1 1 . . 1 . h be lı ikramiyelerinin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasmca 20 Vareırra: 'Hatif ...rkılar. 20 25 Bratts-

lm • . muame e ere sınır enmlf, a r ver- lava: ~an orkeatrua refalcatile sıov .. 
açı_asına, yuvamın yıkılmasına, nı.. met ıae kendi ooalannda geçtiğini mi f l lüzum - ed -d- ikramiye tev7.il komlsyonlan emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş sa ... rkı'--. 20.30 n....ıın ._,_ Anlw,..,. --

ha ., - __ ,__,_.,_ ,__,_ • 1.. 1ardı. Y"·l-+ı .. ilm ye a an gonn en mu ur 1 ı..ı öks 1 .,.. .... • .uoon •- --- r• 
ye .. UÇ yavrumun --- .-.una- soyuyor ........ ,...... esi iaten- Salibin k . ri girmif. katlariy e fe!ut o üz erine ısabet eden para mikdan qağıda gösterilmit- yano CMozart, Schubert, Llat). 21 Be1' 

mıa bu adam sebep olmU§tur, diye di. ~pısını açıp ıçe 0 tlr: (417&) ract. Şarkılar. 21.!0 BOkreş: Nadfa Cbe-
a. • .ır..-f, ••-ı.. - . . ..ı...a zaman da. ER ..._ ....._.L.-... pt k---' 22 •o 
........,._ .m.~ .,_.mının eve ........ iğini gör- - Çık dıprı! diye hiddetli bir hl- Dereee Subay ;:~:' •r~= ... .......-.. ,;J 

--1!!!!!!1!11B!!!!!!!m1!1!!!!1!!11-l!!!91!!!BBm!m medljini, 1ahm uyanclıiı vakit alt tap karpmda kabmf ft bndtnl ta- Lira K. Lira K. DANS MUsiKISlı 
htanbul radyosu meseli lstanlnd kattaki odadan ...ıer ıeldJllni lflttf. tam&JIP lfinl JaptırmaJı: Jıtedillnl, --

Jwllnm alüadar .._ ı.u Mlyak JU· ğfnl tekrarladı. uzun ıamanctnı.t 1-kled'll halde 1 204 50 102 25 
pa aeticeelal wm. radye btiT" Bu "~a suçlu da salona "ahnmış- içeri alınmadığını söylemi§, bu esna- 1 184 05 81 80 
haber vermez. Yahaa Wne Kôatler- tı. Muddeıwnuml Eminin uç çocu- da kendisini dıprı çıkarmak istiyen 1 H3 15 61 35 
dlllnüa 1t1r milli talnwm .. pptllmı tunun şahit olarak dinlenmesini fs. odacı ömeri kolundan tutup: 4 122 70 40 90 
iM ondan. iireaml1• baUa ~ektm. tecil. Durupna, buıılann ve gelmi- _ Sen Çit 4ıfm. kanpna! dem1t- 5 102 25 20 45 

21.50: Pefte, 22 lNlknt: P1Akla b 
numaraları. 

Bir 7enpm, hm ._ bsMUll ftJ• yen şahitlerin çalmlmaJan için baş- tir 8 eı 80 20 25 
4lier m•hhn bir llAdilQl AuMla ka güne bırakıldı. M.ııJtemede davacı mfldür, brtv1- ~ 19 81 B!r şehidin 8kstızlerlne ( H•rp Mallllerl ile lehlf 
ajan btlltenhade elm"tla ltla ._. zlt g8nderenlerin mebus, miltehassıı -.-_-,-.------------------ Y.tlmlerl Çainlıyor) 
le-aener öx.-nemeder Bele -- _.__ •"~D...:.n,...~,...riT +--. ..-.r il hlMI l•iMenintl• .: a- ma16Uert ne ·*"''t -UmlerlnJn J• .... • - .. •- lYIU.LI UUMUın..u.AA._J._.l!I, ve saire gibi hatırlı zevat olabileceli- .-.ı- _ .. ,,_ 

leftle Tepe .... 'blllac-lne •tı- u- n1, bunlarm muavine g8nderlldilinf Ekailtme:ye konulan lf: İzmir - Torbalı yolunwı 4+000-15+ 135 ki- ton puus ıeJmlttlr. 1 Temınaz 138 

..ıa cıldı pkah A•...._ Aja•.... Maslaktaki iflerinin teahil edildJlfnl. suçlun~ ıometrelerl aruında araflkte aa.ıterilen yerlerdeki penın ewh ona- ~~:.W.vm:.~.:!.c ....... ---
ı.er1er1 •• ihtiur .UW. Te ... t8flıll da bu tekilde muavine mGracaathıfn nlman Cuma v• salı SOnleri tehlt yeUmhıril.._I 
btlttba havadl. olarak dlultb IAat Wr F • JD hüm- kabul - lhr itin -ı. tatarı .. 18032 lira 47 kuru Cumartesi ve çarşamba ıtınıerl de 
de bet ve ıeee ... ton. •trU ilet... acıan u löreceiini söylemiş ft ~- : " f. malQDerfne dalltılacaktır. 
ldkalık birkac telpaf olamayor. a. M h k • suçlunun hem kendisini. hem de oda- Bu lfe alt evrak aplıda gijiterJlmiftlr: Para dalıtma zamanı saba!ıtan saat 

U 8 emeSJ cısını makamında tahkir ettilfııde 11- A-Xapah eblltme ,.nnaınesi dan 12 re kadar cinam ....-Ur. Sok as ve tamamm Pnl kANir. rar etmiştir. Temmuzun 8 _ 7 dDJeri DUll'lN'a 

Bence bu iti sok d.w tatmak n Sorgu hAldmlfii, :yazı işleri mQdü· Muhakemeye f8h1tlenlen birinin B - MukaveJe pnjell 1ç1n ıube>'e milracaat edtlec:ektir. 
Avrupa ~rogramlaruwa m~ ribntız Tahir Şükrünibı ölümü ve iç gelmedllf enlıplmtf, bu phitlerin ı: - BaJ'JDChrhk İf1erl pnel prtnamell ve fiat dlai181l cetvellerl. ıtesmı senet, maq cüzdanı. nüfus ~-

:retle tatbik ettiii teklileri aUpte et. arkad•pn :yaralanmaslle neticelenen celbi için duruşma bqka IÜDe hıra- D-Ketif, proje ve ırafikler, hUIUll, femıt §Utname. m ve Ocer' adet fotoıraf beraberse 
Bilye IMıtJamak prttu. Yem bW. M dk .ıuJIOIJıll-.. tMJdlg.etmı Ja1mıftır Ebiltmenin 7apılacalı Yf!t, tarih, giin ve saati: 18 Temmuz 938 Pazar- cektlr. 

radyo yalım luaull için ftli7ea •ır •• hl~ • .. llN>Jr. r-·o~ ~ROKLERDE test giinil uat 11 de bmlr ııı Daimi Encilmeninde kapalı zarf uau1lle ya-
wese pldlnl alır. Radyoda laalhMI m ..... M'\kJ\Jlt. '1:1' IVI pılacaldır. 
lltenen 1na delildir. EiJenee, mmikl ..... in iV-- ..... *-.ı. lmklfler: 3 Gncl1 maddede yazılı nrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
Datiyaeı, halter, öinnme, propaıuada vaı. ~ ~ ..,_.. Direktörlüklerinde &örüp ineceleyebillrler. 
nldt ~irme stbı muhtelif ihtı,.... malıtadrr. ~ n ı r .. G il I aza 
lan brphyaeak ve bbi bafka ...._ gQıdl • ituü '911s7Mlbr. eft ....... Eblltm.,.e a:lnbnm.t için gereken belgeler: 938 takvim yılına alt Ba-
J'O•larda arqtmnalar 7apmaktaa loi•rall O... •••I ...... I tllclal ._ )'Uldırhk Bakanlılmdan abam•ı müteahhitlik ve Ticaret Oduı belgeleri. 
mtlstaini bırakacak unsurlar lbua· Arabacı Nurtnhı ,ollu ~ t.- ~ Muvakkat teminat: "1353,. lirL 
thr. Bunun için yalım hilsn& Di7et miılde 13 ~ tm PNt dGa Geçen hulran ı....-. - tiabe- Teklif mektuplan: 2490 sayılı yasanın 31 inci madde5hıe göre tanz1m 
ft para da lifi delildir. Bu bir ih- Eı,... ...,..... .n..taUa ...... d tatbik edfbDllde olan ...ı ipti- olanarak yukanda 4 iinci1 maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir l1i 
tlsas meselesidir. Bu it için ba Pflı kea, 70._. Wemff ft ~ ct.. dal maddeler Jldıdnln b8f ..,.ar Dafml EncOmeni Bafkanblına makbuz mukabilinde verilecektir. 
teYlerden cidden anb7u tlç. dört Jd. rin ~ di1'! IUJa atlamıftır. mlcWetl bltmlftlr. T..ı bet MMHk Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 114109,. 

tUik bir komite yapmak ve propam Fakat, _. çocuk bbbg clakDra _.. henGz llazlrlan!114--. An - lıtanL•I Jandanna Sa&..nalma K 1 d 
lan onJarm kontroJu Ve tef.rlJd m• içinde bofaJmuttv. cıalt 11aDa7icDer, ithal ed11•ı.t bam U TI Om SJOBUft a11: 
salsile tatbik etmek eok fayclah o- Cısı&U, 'beJecUn doktora tanfm- maddela- tem bir karar iltfmt... Tahmin tık 
tar. dan muı,_. edflmlftir. Adliyece cUr. VliJJm karara P., maat mil - Miktarı Cimi bedeli Teminab 

Bugtlnldl halile radyomuz saat pbl tahkikata dnam ediyor. ı• 1111.in ıı•lııııeeklert iptidai mad Metre L . K. L. K. 
lfllyen ve yekusakbi'I ile Ht vakit dellır, ffm- ilki u.tıe iiwlnclen 
naa pşmuJıiuu andıran bir m8-- ft ma..ıe ........... Glmrilk maa- '1.000 Çam•prlık ft utarhk bas 169'1 SO 12'1 31 
-.dir. Lüln bb diıale)'leUeri tat- • melelertnde eül llltıe hGktlmlerl tat 1 - Cimi, miktarı. t.hmln bedeD ve Dk temfnab yukarda yazılı 
mhaden bir hayli maktadır. lzmfr kız muallim mektebinin ge- bik edilecektir. '1000 metre gamaprlıt ve utarhk bez 8 temmuz 938 cuma giin(l saat 

Buna gelinciye çok daha maauam çen sene mezunlanndan ve Ödemiş * Galata yolcu salonunda, son za 11 de Ceciıırpqaclald jandarma satın alma komisyonunca açık eksilt
lt1erl kola:vlıJda bapraa becerikli kazası köy öğretmenlerinden, ffmdl manlarda alınan yeni muhafaza ted- me ile satın ahnaeaktır. 
NafJa Vekilimizin buna da bir afak 1stanbulda buluan Bayan Nadire- birleri neticesinde, yolcular arasın- 2 - Şattname ve evsaf her g(ln acmr geçen komisyonda ıörülebilir. 
Wramet hissesi aJU111uı meHle71 kö Din gazetemiz yazı işleri müdürlil- da kaçak~ vakalanmn ualdılı gö 3 - İsteklilerin belli g6n ve saatte 2490 sayılı kanunda 7azıh evrak 
idladen halle kilidir. tüne müracaatini dileriz. rülmü9tiır. ve ilk temfnatlarile komisyona «elmelerl. (3751) 

• 

Slnemalarda Ucululi ....... 
Eğlence yerlerinin ~uzlamuı 

tındaki kanun Temmuzun on 
den itibaren tatbik mevkilne ı 
eğlence yerleri vergilerinde m ·· 
tenzilAt olacaktır. & meyanda s 
ma1ardan fimdiye kadar muh 
namlar altında alınmaktf olan v 
lerin yüzde 28 niabetindekl tu 
yüzde ona lndirilmektedlt. Bir 
dar da sinemacılar kendi pay 
teıızilit yaparak ücretlerin yiU.d• 
tuz kadar 1ndirilıneei umÜlmakt 
Zaten kanun henüz mevkii ta 
konmadıjı ve vereilerde temil!t 
lanwbiı halde sinemacılar lrinıdW 
10 kunqluk talebe matineleri 
mıılar ve bundan başka c·--••""4~
puar lfbıleri en pahalı yeri 21 
olmak ilzere lb kuruşa kadar 
olan halk matineleri Uıda etm 
dlr. Böylece kanunun tatbflundd 
vel ucmluk reJiJlll haflanuı 
maktadır • 
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HATAVDA BAYRAM 
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Hataylı Türk izcileri istiklal marşını söylüyorlar 

Bahriyeli kıya/ etine g~ı·en II alaylı kızlardan bir grup llatr: ·lı Türk izcilerinden 

başka bir grup 

Hataylı kızlar milli kıya:et~e.-:':e oyun oynuyoı!.ır Hı:ıtaylı köylülerin ba).·ramı 

• 

. • l b • muallimlerile birlikte geçı't resminde 
Antakya Türk Lııesı ta e esı 

'1 

Bekar Arkadaşın~ Tavsiyeleri 

Kadın Kalbinde Neler 
Yatar Bilir misiniz? 

[VÇVNCV MEKTUP] 

S ana varacak kadın veya kız, 
ne niyetle, ne maksatla ev-

leniyor'? Ve sana, ne niyetle, ne 
maksat1e varıyor? 

Her yiğitin kal
binde, bir aslan 
yatar, derler. Her 
kadının kalbinde, 

l"lermanant, şapka, 
ül, bigudi. mani
,;.Ür, pamuk bezi 

ayarındakınucn Ingiliz drasına ka
dar her cins kumaş, adi tenekeden 
tut ta platine kadar her cins toka, 
sırçadan tut ta elmasına kadar her 
cins bilezik, adi taştan tut ta firuze 
sine, zümrüdi.ine kadar her cins 
yü~iik. pamuk iplij'.tinden tut ta 
ipeğine kadar her cins çorap, a-
di sahtiyandan tut ta krokodile, 
yılan derisine kadar her cins 
iskarpin, çanta; adi alpaktan tut ta 
vizona, mavi tilkiye kadar manto, 
lastik korse, kombinezon, ruj, pud 
riyer, düğme. krem, oksijen, tay
yör, suvare tuvaleti, salon tuvale
ti, şemsiye. empermeabl, kol saati, 
kaşkorse, eşarp, pijama, muslin, 
ipek, krep, emprime. kaşkol, bluz, 
etek. süveter, şoşon. kap. kimono, 
yapma çiçek, mayo, rimel, esans, 
lavanta. eldiven, truvakar. ne sa
yıya, ne akla. ne de kaleme gelir, 
bin bir aslan yatar. 

Bu aslanlar, pençeli, yeleli. as
lanlardan daha yırtıcı, daha kor -
kunçturlar. Sırasına göre, bunla
rın en küçüğü, en göze görünmezi. 
pençesini öyle atar ki, aslan pençe
sinden yakanı kurtarırsın, ondan 
kurtaramazsın. 

Sana varacak kadın veya kız. ne 
niyetle, ne maksatla evleniyorsa, 
evlensın, sana. ne niyetle, ne mak
satla varıyorsa varsın, sen. bu as
lanları, şartsız, kayıtsız, hesaba da
hil edeceksin. 

Sana varacak kadın veya kız 
ne nıyetle. ne maksatla ev

leniyor? Akla gelebilecek ihtimal
leri düşüne 1 im: 
KiMSESİZ DE 

BARINACAK. SI-
ÔINACAK BİR 
YER Mİ ARI-
··oR? 

Kimsesiz olma
.:;ı, senin hesabına 

da iyidir, onun hesabına da. Senin 
hesabına iyidir; karının hısım akra 
ba derdinden, dedikodularından kur 
tulmuş olursun. Onun hesabına da 
iyidir, çünkü. nasihat şeJi:lindeki a
kıl öğretmelerle ahlakı bozulmaz. 

Fakat, gtiniin birinde geçincmez
seniz, ayrılmanız lazım gelirse, ne 
yaparsın? Ananın, babanın evine 
git! c!iyemiyeceksin. Kntundan U
tup sokağa da atamazsın. Kararı
nı ona göre ver. 

. AİLESİJ,'f, GF.CİNNEMİYOR DA 
AMAN KURTULAYI:\-1 MI Dİ
YOR? 

Ailesile niçin geçinemiyor. bunu 
iyice anlamalısın. O mu huysuz, 
densiz, geçimsiz, yoksa ailesi mi 
münasebetsiz insanlar? Bu da de
ğil de, sadece şımarık mı? 

En yakınları ile geçinemiyen. el 
adamı ile iyi geçinir mi? Evlenin
ce, ahlakı değişeceğine inanıyor

san. niyetinin iyiliği karşısında yer· 
lere kadar eğilirim ve bu kadar i
vi nivetli bir insanın. günün birin· 
de b.edhaht olması ihtimaline yü
reğim yanar. 

EVDE KAL\fJS. DUVAK DÜŞ
KÜNÜ BİR KIZ MI? YOKSA OUL 

MU? 
Kadın, erkek. herkesin hayatı, 

evden ziyade sokakta geçtiği bir a
sırda. bu kız. neden "evde kalmış?., 
niye kısmeti çıkmamış? Çok mu so
ğuk? Çok mu çirkin? Bazı kadın
lar da vardır ki. kasımpatlarına 

benzerler. Renkleri. şekilleri gü
zeldir, hatta ahmlıdırlar. fakat kcr 
kuları yoktur, kepek gibidir. 

ı ...................... , .... t 
I YAZAN:: 
t ı 

t Mahmut i 
! YASAR/ i ! ........................ ! 

Onu isleyen mi olmamış, yoksa 
o mu burun kıvırmış ta, nihayet ü
mitsizliğe düşerek evlenmek isti· 
yor? 

Şunu aklında tut ki, sen, ne yap
san, onun kırılan umitlerini tamir 
edeme7.sin. 

Eğer dulsa, kocasından ayrılmış 
mı, yoksa kocası olmüş mü? Koca
sından niçin ayrıldiğım. ondan, o
nun tarafından degil, etraftan din
le, duy. Kocasından ayrılan her ka 
dın, talihsizliğine ağlar ve şikayet 
eder. Kocası ölmüşse, sen, yine et
rafı dinle. Kocası. neden, ne se
beple vakitsiz ölmüş? Bunu anla
man da fena olmaz. Bundan baş
ka, ölen kocanın işini, gelirini de 
öğren. Eğer aranızda aşılması güç 
farklar varsa. sık sık, merhuma 
rahmet okunduğunu duyarsın. 

Bu dul kadın, acaha. evlilik 
hayatına mı. yoksa kavga

ya alıstığı için mi tekrar evlen
mek istiyor? 

EVDE. ANASIN 
{)AN, RARASIN
l)AN YILMIŞ TA, 
l{OCASININ E
VİNDE, Bİl,OİGİ 

GİRİ OYNAMAK 
iÇiN Mİ? 

Onunla konusurken, anasile, ba
basından ne şekilde bahseriY.or, bu 
na dikkat et ve ona çaktırmadan 

ağzını ara. Babasının evinde bil
diği gibi de oynasa, anasına da, ba
basına da bir şey demezler amma, 
senin önünde bildiği gibi oynıya
cak olursa, soyadın zen~inleşir. 
BİR EV KURMAK, YUVA YAP

MAK İÇİN Mİ? 
Eğer, buna hukikHleıı inanaC'ak 

olursan, hiç tereddül etme. Fakat 
o. nastl bir ev kurmak, nasıl bir 
yuva yapmak istiyor. bunu anla. 

Yuvayı yapan dişi kuştur. derler 
amma. çörçöp taşıyan da erkeği
dir. Ya senin taşıyacağın çörçöp, 
onun yapmayı düşündüğü yuvaya 
yetişmeyiverirse? O zaman yuva
nız bozu lu\•erir 

GÖZÜ PARADA, ZENGİNLİK
TE l\Iİ? 

Kesesine giivenen borazancı başı, 
derler. Onun, bu hevesini, daha 
doğrusu bu hırsını, ıyıce anla. 
mihenge vur, sonra, borun ötme
yiverir. 

GEZMEK. TOZ1\1AK, EGLEN
MEK İÇİN Mİ? 

Eğer, kesende bereket, vücudün
de kuvvet. mizacında da neşeye ta
kat varsa. hiç durma. evlen. Gezi p 
tozan, gü~=~p eğlenen insanlar, kav
ga etmezler, gam, kasavet çekmez
ler. 

Çok koşan çabuk yorulacağı için 
az zamanda karşılıklı dinlenmek 
saadet ine erersiniz. 

KREDİSİNİ YÜKSELTMEK İ
ÇİN l\Iİ? 

Bazı kadınlar, kızlar. kendi mu
hitlerini begenmez. deği~ik lik ve 
daha yerinde söylemiş olmak için, 
si,·rilmek isterler. Bu, takdire de
ger bir i~tektir. Yalnız, şu var ki, 
bu isteği, seninle evlendikten son
ra. bitmiş olsun Egcr siirecek olur
sa. kredisini daha artırmak için. 
sana. yan çizı\·crir Hatta. hır gün 
gelir, seni hakir görmiye başlar. 

Bunun icin, ona açacağın kapıları, 
uzun uzun düşünerek, hesaplıya
rak aç! 
BİR KAPI l\fANOALI MI İSTİ

YOR? 
Buna ben bir şey diyemem. Ta

mamile senin bile-ceğin birşey .. İki 

elinle başını tut. düşün, kararını o
na göre ver. Mliamafih. lıu, bir ka-

biliyet, istidat meselesidir, hiç dü
şünmesen de olur. 
EVLENMİŞ OLMAK İÇİN Mİ? 
En korkusuzu. en rahatı budur. 

İkiniz de: Evlendik! dersiniz. kur· 
tulursunuz. Hayal, hırs, heves, giz
li maksat olınıyan her şeyde rahat, 
ve emniyet vardır. 

Sana, ne niyetle, ne maksat
la varıyor? 

Hepsinden, her şeyden mühim 4>

lanı, budur. ·Sen
den ne umuyor? 
ne umabilir? Ken 
diliğinden mi umu 
;or, yoksa sen mi 
umit verdih? 

RAHAT EDE
RİM, DİYE Mİ? 

Herkesin düşündüğü, rahat et
me şekli, tarzı bir değildir. Elin
deki vasıtalarla onu rahat ettirebi
leecgine aklın kesiyor mu? 

Acaba. oı:ıun rahat etmesi. senin 
rahatını kaçırmıyacak mı? eğer o
nun rahatını, kendi rahatın kıyas e
debileceksen mesele yoktur. Fakat 
bu takdirde sen, kocalık, değil. da
dılık edeceksin. Bunu becerebile
ceksen, yine mesele yoktur. 

MEVKtiNDE'N iSTİFADE EDF.
REK. HER HANGİ BİR ŞEKİI .. DE 
SENİ BASAMAK MI Y APl\IAK IS 
TİYOR? 
Kadın Ye erkek. biHiin insanlar, 

kıymetleri nisbetinde yükselir \'e
ya alçalırlar. Yiikselecek insan. ba
samaksız da yiikı;clebilir. Basamak. 
yürünecek yolu beklenecek zama
nı kıı;ıallır. o kadar. BEısamakla yük
selen insanın eğer, dişe dokunur 
bir değeri yo\tsa. ayaklarınm al
tından basamak alınır alınmaz te
kerlenir, dü~üverir. Bu. dÜşüntile
cck bir mesele değildir. 

NAZIJ\fl ÇEKER, DİYE l\Iİ DÜ
ŞÜ~ÜYOR? 

Nazdan naza fark \•ardır. Çok naz 
aşık usandırır. derler, nerede kal
dı ki. kocayı usandırmasın. 

Böyle düşünen bir kadınla ya
şamak. usandırıcı bir şey olur. E
ğer. naz cekmek hoşuna gidiyor
sa. buna kimseler karışmaz. 

SANA, SIRF, ŞAHSIN İÇİN Mİ 
VARIYOR? 

Böyle bir kadına. kıza rastlamak 
bir devlet kuşu başına kondise. dün 
yanın en bahtiyar ve hatta tek bah
tiyar adamı olduğ'una jnan . 

PARANA TA:\1A ET,'.\UŞ OL
MASIN? 

Eğer. idare edecek ohm:an. o
nun tamaını zararsız b·r hale ge-
tirebilirsin. Fakat idare edemez -
se.1, ikiniz de kuru tahtaya. oturur
sunuz. 

z EK.ANI REGJ~Nl\IİŞ OLA-
BiLiR? 

Bu. onun zeka hakk111da miyarı
na bağlı bir şey ol 
iuğu için, sen, ze 
~ilikle pek fazla ö 
·ünemezsin ama 

gö. qrına ,--in 
induğu icın. 

tbarta-~ogsiınli 

bilirsin? 
Yalnız ~u var ki, karın, rt n ltC(.'

tikçe zekana alı~ır. seni, ~ 1ı'ja zeki 
bulmamıya basl<:rsa, is ,. • lileşir 
Bunun için, oııur,la birli) gire _ 
ceğin muhitleri, kılı kırlt .rarak 
seçmelisin. 

Senden umdukl;:ırını k . ı ili{?fn
drn umuyorsa. o karlının , 1;,.y;ı kı
zın. zekası karakteri hakk rıda mü-
kemmel bir fikh edinmis olu~·or
sun. demektir. Bu yiirü~·eceğin 
yolu aydınlataC'ak bir ışıktır 

Eğer, sen ümit verdinse daha 
evlenmeden pot kırmıya b;,ışlamı" 
oluyorsun. Ümit \'ererek kadın 
kalhini aynrtm::ık. gPcmiven pa
ra ile alı~ verişe kalkmıya benzer. 

• Sana hirk q(' nf!ildiim V!ll'. 

Dordiincu mektubumda, bunu 
konuşalım. 
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ERZİN CANDA: 

Bir Ana iki 
Çocuğu ile 
Beraber öldü 
Erzincan (TAN) - Başköy nahiye 

sine bağlı Gelengeç köyünde Kamer 
oğlu Hüseyinin evi yıkılmıştır. Ka
nsı ve ild çocuğu enkaz altında kal
mış, altı aylık çocuğu ölmüş, diğerle 

rl bitkin bir halde kurtarılmışlar -
dır. 

Kamyondan Atladı 

ve Öldü 
Erzincan, (TAN) - Trabzona git

mclde olan bir kamyona kalkacağı 

-esnada şoförün haberi olmadan bi
nen iki yolcu, buradan üç kilometre 
uzaktaki Vagaver köyü civannda 
kamyon bütün hızı1e giderken atla
mıya kalkışmışlardır. Diğer yolcu
lar buna mani olmak istemişlerse de 
kaçak yolculardan biri kendini kam 
yondan fırlatıp atmış ve beyni ezi
lerek ölmüştür. Bu adamın, Meci -
diye köyünden Mehmet oğlu 35 ya-
§lnda Dursun olduğu anlaŞllmıştır. 

Arabadan Düıtü, Öldü 
Erzincan (TAN) - Buratlan on ki 

lometre uzaktaki Kiy köyünden ara 
ba ile ilçeye gitmekte olan beş kadın 
dan Dursun kızı sksen yaşında Sün 
bül, Arktan geçerken sarsılan araba 
dan düşmüş ve nezfidimağiden öl -
müştür. 

GEMLiKTE DENiZ BAY RAMi: 

TAN 

GEMLİKTE: 

Ormanda 
Yanan Köylü 
Hastanede öldü 
Gemlik, (TAN) - Kumla ile Hay

dariye köyleri arasındaki orman yan 
gınında tehlikeli surette yan:m kü
çük Kumlalı Hüseyin oğlu Tevfik, 
Bursa hastahanesinde ölmüştür. * Gemlik (TAN) - Halkevinde -
ki zehirli gazden korunma kursu bit 
miştir. İmtihanda muvaffak olnnla
ra vesika verilmektedir. 

Deniz Bayramı 
Gemlik, (TAN) - Deniz bayram1 

burada çok iyi geçmi tir. Liman reiDeniz Bayramı Gemlikte pal"lak bir şekilde kutlanmıştır. Resimde, me-
si Haydar Çeker bir nutuk söyle -rasime iştirak edenlerden bir grup görülüyor. 
miş. talebeden Hilmiye Uzunlar dn 

~~~~~~~~~~~~~~~M~A=RD~=l=N=D~E~:~~~~~~~= 'TI~bci,, ~irini ~umu~u~ D~a 
lZMlRDE : sonra yanslar yapılmış, çifte san -

Bir Motör 
Yandı ve Battı 
Bir Kişi Gaip 

Cenuptan Sürü 
ile Çekirge 
Akın Etti 

dallardan birinciliği Ali Şirin, motör 
lerden birinciliği Ali Demir, ıkincili
ği Akif, futalardan birinciliği Ali, 
Akif ve Enver, yağlı direk nıüsabakn 
sını da Halit kazanmıştır. 

Atatürkün heykeline de çelenk 
konulmuştur. 

İzmir, (TAN) - İstnnbul limanına Mardin, (TAN) - Kızıltepe kaza- * Gemlik (TAN) - Ziraat daire
kayıtlı İnebolulu Çolak Rasimin sının Melho. Sali, Hazinedar ve Pi- si 10 temmuzdan itibaren merkezde 
"Ucareti bahriye,, motörü buradan re köylerine cenuptan sürü halinde ve zeytin mıntakası olan köylerde 
aldığı kiremidi 1stanbula götürmek Suna çekirgeleri gelmiş ve bir çok zeytin sineği ile mücadelye başlıya
üzere kalktıktan biraz sonra deh - ekin tarlıılanna girmiş, fakat bir za- caktır. Bütün hazırlıklar bitırilmiş-
şetll bir kaza olmuştur. Motör, Men- rar vermemiştir. tir. 
direk açıklarına yaklaşırken içinde- Vilayetimizin Gire, Midyat, Ger- * Gemlik (TAN) - Cumartesi gü 
ki mazotlar ateş almış ve iki infilakı cüş kazalarile Siirdin Hadah nahiye- nü saat 14,5 sularında 3,5 saniye ka
müteakip batmıştır. sine doğru sürü halinde ve külliyetli dar sür en bir zelzele olmuştur. Ha-

Bir Köylünün Ölümü 
Erzincan, (TAN) - Refahiyenin 

Melekköyü halkından olup bundan 
dört ay evvel gittiği bir köyde §&l 
dokuma işinde çalıştıktan sonra kö
yüne doğru yola çıkan, fakat kaybo- , 
lan Zeynelin A.kibeti anlaşılmıştır. 

Zeynelin cesedi, Meleköyü civann
da bir derede bulunmuş, donarak öl 
düğü ve karlar henüz kalktığı için 
cesedinin şimd}ye kadar görülemedi 
ği anlaşılmıştır. 

Motörün kaptanı Rasim kaybol - miktarda Fas çekirgelerinhı uçup git sarat ve zayiat yoktur. 
muştur. Oğlu Mustafa ve makinist tiği görülmüştür. * Bur:~· (TAN) - Hava kuru -
Nurl ağır yaralı, Hamdi hafif yaralı Ziraat mücadele teşkilatı derhal mu, s.eç:igı 11 genci Ankarada n~ı -
olarak kurtarılmışlardır. faaliyete geçmiş, çekirgelerin zararı- lan mo~orlfi tayya;e kursuna bugun

m önlemek için lazım gelen tedbirle- lerde gonderecektır. 
Bir Çiftlik Yandı ri almıştır. Mücadele teşkilatından 

İzmir, (TAN) _ Eski ismi Triyan- bir heyet Midyata gitmiştir. 
da ve yeni adı Üçpınar çiftliğinde bü Diyarbakırhların Konseri 
yük bir harman yangını olmuş, olduk Mardin, (TAN) - Diyarbakır hal
ça mühim zarar vermiştir. kevi orkestra heyeti buraya gelmiş 

Bu çiftlikte kiracı bulunan Mitha- ve bir gün kaldıktan sonra dönmüş
ta ait 800 çuval mikdarında ve yı - tür. Kalabalık bir seyirci kütlesi ta
ğın halinde yulaf harmanı, 200 ç - rafından dinlenilen kanser çok beğe
val miktarında buğday harmanı ve nilmiştir. 

ÇANKIRIDA : 

Zelzele Gören 
iki Köyün Yeri 
Değiştiriliyor 19 Metrelili CaClde 

Erzincan (TAN) - HükOmet ö -
nünden istasyona uzanan 1300 met
relik caddenin 19 metre genişliğin
de tanzimi için belediye tarafından 
istimlaklere başlanmıştır. Halen yol 
da çalışılmaktadır. Yola giden bina 
lar içinde vali konağı da vardır. Be
lediye binalarından biri muvakkaten 
vali konağı yapılacaktır. Bu binanın 
noksanlan bitirilmek için uğraşıl -
maktadır. ,. 

Demlryolu ilerliyor 
Erzincan (TAN) - Cümhuriyet 

bayramında ilk trenin buraya gelece 
ği muhakkaktır. şimdiden kutlama 
hazırlıklarına başlanılmıştır. 

Çakşur ne Kemah arasında, 1300 
metrelik bir tünel daha tamamen a
.çılmıştır. Erzurum - Erzincan ara
aındaki kısımlarda da dmiryolu in
pat faaliyeti hızla ilerlemektedir. 

* Erzincan (TAN) - Belediye, al 
dığı bir radyo makinesini meclis sa 
lonuna koymuştur. Halle bunUJl; vası 
tasBe ajans haberlerini ve resmi gün 
lerde Ankarada verilecek nutukları 
.<finliyecektir. * Erzincan (TAN) - 30 hin Ura 
bedeli muhammeneli sebze halinin in 
psı münakasaya konulmuştur. Bu 
sene bir de gazhane binası yaptırıla 
caktır. 

ERZURUMDA: 

iki Amele Yaralandı 
Erzurum, (TAN) - İstasyon dışın 

daki taşocaklarında bir infilak ol -
muş, ameleden Köse Mehmet köylü 
Osman oğlu Hanefi ve Erzurumlu 
Ak'f oğlu Ahmet muhtelif yerlerin
den ağır surette ynralanmı~lardır. * Erzurum, (TAN) - Civardaki 
maden kömürü ocaklarında yapılan 
tetkikler iyi netice vermiştir. Bu 
kömurlerin, şehrimizin teshin ve 
tenvir ihtiyacına kafi gelece~ anla
fllmıştır. 

BALIKESIRDE : 

Zelzele Oldu 
Balıkesir (TAN) - 1 temmuz gü

nü gecesi saat 4 de oldukça şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Hiçbir hasar 

yoktur. 

iki bin lira kıymetinde bir harman *Mardin, (TAN) -Ticaret ve sa
makinesi ve diğer bazı makineler nayi odamız, lzmir enternasyonal 
çok kısa bir zaman içinde kül olmuş- fuarına iştirake karar verdiği için 
tur. Uızım gelen hazırlıkları artırmıştır. 

Yapılan tahkikatta, yangının, har
manda sap çeken amele Cemal oğlu 
Mehmedin dikkatsizlik neticesi ola
rak attığı bir sigaradan çıktığı anla
şılmıştır. Yangının çıkması üzerine, 
köylüler ve jandar:malar yetişerek 

çalışmışlar, ateşin büyümesine mani 
olmuşlardır. 

Yangına sebebiyet vermiş olan 
Mehmet korkudan kaçmıştır. Zabıta
ca aranmaktadır. 

Bin Ton Üzüm 
İzmir, (TAN) - Menemen, Kasa

ba, Manisa, İzmir, Salihli, Alaşehir, 
Akhisar, Kırkağaç, Kemalpasa, Cu-

BOZÖYÜKTE\ 

Delikanll Ezilerek Öldü 
Bozüyük (TAN) - Dodurga nahi

yesinden Murat Halil oğlu Osman ile 
Mehmet oğlu Süleyman, kereste fab 
rikasına tomruk getirirlerken nahi
ye merkezinde, Hamamönü mevkiin 
de tomruklardan biri, henüz evin -
den çıkan 330 doğumlu Ramazan İ
peğin üzerine düşmüştür. Ramazan 
İpek, ezilmek suretile ölmüstür. 

-0------, 

ZONGULDAKTA: 
maovası, Foça ve Torbalıda tetkik - , ________ _ 
ler yapan rekolte heyeti, raporunu 
vilayet makamına vermiştir. 

Raporda, bağlarda hastalığa tesa
düf edilmediği ve 938 kuru üzüm re
koltesinin 73 bin tona baliğ olacağı 
tahmin edilmektedir. 

ÇANAKKALEDE : 

Maçı Ereğlililer Kazanch 
Karadeniz Ereğlisi, (TAN) - Hal

kevimiz futbol takımı geçen pazar 
günü Zonguldağa gitmiş, orada yap
tığı maçı bire karşı dört sayı ile ka
zanmıstır . 

Çanakkalede açılan bir sergide yeni Cünıhuriyet köyiinün maketi bu 
ıördüğünüz gibi yapılmıştır. Eski köyle muk&ycse edebilmek için, Os
manlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş köylerin do maketi ser -

gide tc~hir edilmektedir. 

Çankın (TAN) :.... Geçenlerdeki 
zelzelede harap olan Ilgaz kazasının 
Dengi ve Mesutören köylerinin yer 
lrl değiştirilmesine karar verilmiş
tir. Şimdi Kızılayın vermiş olduğu 
çadırlarda oturmakta olan bu felaket 
zedelerden Dengililerln köyü eski 
yerinden 4 kilometre uzaktaki Üço
luklar mevkiinde, Mesutören kö -
yünün de yine seki yerinden 2 kilo 
metre uzaktaki düzlükte kurulması 
pek ziyade muhtemeldir. 

Fotoğrafç ı ların lhtiliôrı 
Çankırı (TAN) - Şimdiye kadar 

15 kuruşa verilen nüfus cüzdanları 
ücreti 5 kuruşa indirilmiştir. Köylü 
bundan memnun olmakla beraber. 
alaminüt fotoğrafçıların sözbirlıği 

ederek pahalı resim çektiklerin -
den şikayet eylemektedirler. Buna 
da bir çnre bulunması lazımdır. 

Yeni Tayinler 
Çankırı (TAN) - Jandarma bö-,.. 

lük kumnndanı yüzbaşı Ali Aksoy 
Sürmeneye, Defterdar P ertev Gire
suna tayin edilmişlerdir. Bavtar mü
dürlüğümüze tayin olunan Sami gel 
miş, Kastamonu defterdarının da bu
raya nakldildiği bildirilmistir. 

Ekmekler Fena imiş 
Çankın (TAN) - Kalecikten ge

lenler orada çıkarılan ekmeğin ye
nemiyecck derecede siyah ve hamur 
olduğunu söylüyorlar .. Yeni dük -
kanlar yaptırtmak, caddeler açmak 
gibi faaliyeti görülen Kalecik bele
diye reisinin ekmek işile de meşgul 
olmasını diliyorlar. 

BOZKIRDA: 

Elektrik Tesisatı 

Yapdacak 
Bozkır, (TAN) - 11çemiz içinde ! 91 koy telefonla konuşmaktadır. Me 

~ deniyetin bu nimetinden mahrum ka 
j 1an köyler ancak 7 den ibarettir, bun 
lann nüfusu da pek azdır. 

1 ilçemizin en muhim ihtiyacı elek 
triktir. Bunun da teminine çalışılı

yor. Ereğli Sümer Bank fabrikası e
lektrik mühendisi Şeyda, elektrik 
projesini fahri olarnk yapacnğını bil 
dirmiş ve işe başlnmıstır. 
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Askeri Fabrikalar 
Müdürüğünden: 

Umum 

Birinci Sınıf Tesviyeci ve Tornacı Alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için beş birinci sınıf tesviyeci ile 

beş tornacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankaradn silah, İstanbulda 
Zeytinburnu ve İzınirde Silah Fabrikalarımıza müracaatları. (4192) 

No. 

Avrupa ve Amerika'ya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstit üsü Genel 
Direktörlüğünden: 

ı - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsnbaka ile 20 
talebe seçilecektir. 

Bunlardnn 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar 
muhtelif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdir. 

11 - Isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lQzımdır: 
a - Türk olmak, 

Gör 
kilca b 
ısrne 

.Bir 
' b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıh

hati tam olmak "'Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
atıe 

c - Liıakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz 
bulunmak, 

harek 
IJıi fen 
l'rıaıni 

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

ni seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, se
çilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi
yeccktir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır. 
a - Cebir - Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese 
c - Fizik 
d- Kimya 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 
h-Mihanik 
i - Jeoloji 
j - Zooloji 
k- Botanik 

" " " " " 
" " " " " 
" " " ,,, " 
" " " tt " 

- Yalnız Mühendislik için mecburi 

" " " " " 
" " " " " - Yalnız J eologluk için mecburi 

" " " ,, " 
" " " " " 

V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 
gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendişlik için 
kazananların ilk 12 si jeologluk içinı de, ilk 8 i arosında bulunmalan 
şarttır. 

Ussü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sa .. 
yılacaktır. Mühendislik müsabakasın ı kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühen
disliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 

A 

9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelcrile madenl 
endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere "Ticaret ve or- tr, 

ganizasyon mühendisi" olarak yetiştirilecektir. 
VI- Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar dev

let emrinde m~buri hizmete tabi olduklarından bu husqşta mükell~fi • 
yetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun lt;in 
de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b - Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938. 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 ağustos 1938. 
·vnı - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 

mektep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta 
fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. 
Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için 
de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanmd• 
ki Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. (2007) (3822) 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 

Kayıt ve Kabulü 
1-Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu yıl tam devreli devle! si .. 

vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk lmti .. 
hanlarını vermiş olan aşağıda yazılı vasıf ve şeraiti haiz 30, 35 talebe 
alınacaktır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından 
B - Yaşı yirmi bir yaşını aşmış olmamak. 
C - Beden ve teşekkülleri vesıhhati orduya ve her iklimde bi.mıe" 

te elverişli olmak "Dil rekaketi olanlar alınmaz." 
D - Kusursuz vaz'ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak.' 
E - Ailesinin hiç bir fena hali ve fena şöhreti olmamak. 
"Zabıta vesikası", "ordu mensubu ve devlet memurlarilc emeklilC" 

rin çocukları için vesika aranmaz". 
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna şu1 vesikaların bağlanmasa >ıışı 

lazımdır: ~ 

A: Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti "Kabulde aslının ibraıl ili 
şarttır." k 

B: Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askeri hastane fotoğraflı raP"' 
ru ve aşı kağıdı. 

C: Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli suret 
"Kabulde aslının ibrazı şarttır." ~ aı 

D: Okula alındığı takdirde halen mer'i ve bundan böyle çıkacak Jc9 a 
nun, nizam ve talimatnameleri kabul ettiği hakkında velisinin ve kend .\ 
sinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. arı 

E: Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınm 'f' h 
müptelfi olmadığı hakkında noterlikten tasdikli taahhüdnnmesi bu tııy 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul oldukları sonr d :urı 
anlaşılanlar okuldan çıkarılırlar ve bu müddete aid hukümet m r ,_le 
velilerine odcttirilir. ilk 

3 - İstekliler bulundukları yerlerdeki Askerlik subesine istid kı:n 
muracaat ede,cekler ve şubelerce 2 nci maddedekı evrakı ıkmal ett r ir 
dikten sonra İstanbul ve civanndan olanların Haydarpasa Askeri vet •~ıı 
riner Tatbikat Okulu Mı.idürliığüne, Ankara ve civar yerlerdekılerın ft!l lac 
kara Fakültesi Askeri Talebe Amirliğine gönderilecektir. d 

4 - Müracaat müddeti: Eylalün on beşine kadardır. 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi değildir. Şahadetname derC'cclctifl 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıd işle 
kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri Askerlik şubelerilc teb 
gat yapılır. "64" (4132) 
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Ya.zan: ZIYA 

Murad'ta ilk Delilik 
Alametleri Nasıl Belirdi 

:k' Görülüyor ki, Efendimize, bir da 
ık ika bile Osmanlı tahtına oturmak 
ısrnet olmamıştır. 
Bir, bir buçuk saat zarfı:ıda sü

~atıe cereyan eden bu heyecanıı 
areketler, Efendimizin sinirleri

ili fena halde sarsmış. Halinde, ta
ı;ll'\arnile bir gayri tabiilik başla • 
;ttuş, 

A ğalann rivayetine nazaran, 
~ sarayda biat merasimi bas 
&dığı zaman Efendimizin rengi 
~~tısan kesilmiş. Kendisine. hisse 
~'.ecek derecede bir titreme gel -
W ış. Bir türlü, sükunetini muha -
~~"t.a edemiyormuş. YüzündE:: bariz 
~/r surette korku alameti olmak -
ha beraber, mütemadiyen bir te-
e~sürnıe gülüyormuş. 

t lnerna sınıfı biat ederlerken sı-
a, (Vehbi Molla) isminde hır za

ta gelmiş. Efendimiz bu zatı eski· 
b~rı bilirmiş. Onu görür gôrmez, 
~ır Şey söylemek istiyormu~ gibi 
b Udaklan oynamıya ve gtilmiye 

Eleru, Başkaclınlık mevkiini dolduracak meziyetlere 
malikti .. Evvela, ciciden güzeldi 

fır bırakacakmış... İşte, bu şayia
ların en revaçlı bir zamJ:ımda, E
fendimiz dünyaya gelmiş. Hem de 
nasıl? .. Yüzünün sağ tarafında, çe 
nesinin altına doğru, büyültçe bir ıtşlanıış. 

•r, ~ nu hal, derhal oradakiierın na-

t.dtı dikkatini celbetmis: vaziyetin 

ben olduğu halde ... 
Müneccimlerin haber verdikleri 

şehzadenin bu olduğu anlaşılmış; 
ve şehzadeye karşı hi.irme~~er, ilti

pus bulunduğumuz müddet zarfın 
da, Efendisine karşı tam bır sada
kat göstermişti. Meşrutiyet:n ila
nından sonra, Şişlide (Bom0nti) fab 
rikası civarında bir ev satın aldı; 
oraya çekildi. Münzevi bir haya~ 
geçirdi. Bir sene evvel, vefat etti. 

1 d' • n·k ıyetini ihlal eden bu gayritabi 

fatlar arttıkça artmış ... 

1 E K 
ODADA: 

Arpa Tüccarları 
Dünde Odada 
Top1and,lar 
Arpa tüccarlarının iştiı:-akile tica

ret odasında yapılan toplantılara dür, 
de devam edilmiştir. Öğleden evvel, 
ve sonra iki toplantı olmuştur. Öğle
den evvelki görüşmelerde arpa tip
leri üzerinde durularak genıs ölçü
de arpa ticaret ve ihracatı icin alın
ması lazım gelen tedbirler tesbit e-

l 
dilmiştir. Öğleden sonra ihzari ma
hiyette toplanan encümen, hazırla

nan esasları bir ön proie seklıne koy 
mıya başlamıştır. Toplantılan yarın 

devam edilecektir. 

Sergi Hazırhkları 
Tamamlandı 

Milli sanayi birliği, sonuncu yerli 

rr allar sergisi için hazırlıkl:ırını bi
tirmitşir. Birlik ve sergi heyetleri a

yın sekizinci günü Galatasarava na!{ 

ledeceklerdir. Alakadarlar. her gün 

birliğe .müracaatla yerlerini kapat

ll)aktadırlar. Bu sergide bilhassa de

ri fabrikatörleri geniş ve güzel bir 

şekilde standlar yapacaklardır. Ser

gide halkın neşesini artırmak için bir 

de Macar kızlanndatı mürekkep or

kestra takımı bulundurulacaktır. 

Odada Yaz Mesai Saati 
Ticaret odasının idare heyeti, dün 

toplanmış ve yaz mesai saatinin ka
bul ve tatbikine karar vermiştir. O
da, yarından itibaren sekizde muame 
lelerine başlıyacak. on dörtte mesai
ye son verecektir. 
* Ticaret odası reisi Mithat Nem

li, Avrupadan dönmüştür. 
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o N o M i 1 

PiYASA 
Dün Ziraat bankasının on beş bin 

kiloluk yumuşak ve on beş bin kilo
luk sert buğdayı satılmıştır. Fakat 
banka namına çok mal getirilmişti. 

Tüccar malı olarak Samsundan yüz 
elli bin kilo yumuşak buğdny 5 31 den.• 
on beş bin kilo 5.23 ten, sert buğday- t 
lardan ise 14 bin kilo 5.15 - !i.18 den t 
Mersin buğdayları 5.05 kuruştan sa-

IÇ PIYASALAR: 

P.ıyasaya -Hergün 
Bol Mikdarda 
Kaşer Getiriliyor 
İstanbul buzhanelerinde muhafaza 

edilmek üzere her gün piyasamıza 

binlerce kilo beyaz ve kaşar peyniri 
getirilmektedir. Getirilen peynirler, 
Trakya, Bandırma, Kocaeli ve Kon-

blmıştır. * ya, Kayseriden gelmektedir. 

i 
Çuvallı olarak Anadolu arpaların- H.er gün üstüste 10 - 25 b!n kilo-

dan on bin kilo 4.05, Babaeskı arpa- dan fazla mal gelmesine rağmen pey 
larından on beş bin kilo dôrt ve Ban- nir fiyatları kendini muhataza et-

• dı.rma l'lrpalarından ye~i ~in beş yu~. $ mektedir. Arada biraz düsuklük ol-
• kılo 4.05 kuruştan ,·erılmıjtlr. ı sa bile istihsalatın çokluğu ve mevru 

* l datın artması fiyatların fa7ia ucuz-Dökme olarak F.dirnenin çavdarla-
rından on iki bin kilo 4.20 kuruştan lamasını icap ettireceği yerde top-
ikinci bir parti y~i bin kilo yine ay- tan fiyatlar 26 31 kuruştan aşağı 
ni fiyattan verilmiştir. Adapazannın düşürülmemektedir. Kasarlar ise 
sarı mısırlarından çuvallı olarak 30 t 50 - 55 kuruştan aşağı satılmıyor. 

kılo 4.15 kuruştan satılmıştır. t 
•••••••••••••••••••••••: Hayvan BorsasındC7 

BANKALARDA: 

Yaz Mesai Saati Yarın 
Tatbik Edilecek 

Şehrimizdeki bankalar, yaz me 

sai saati olarak saat on dörde kadar 
çalışmayı kabul etmişlerdir. Banka
ların müştereken verdikleri bu ka
rar, yarından itibaren tatbik oluna
caktır. Bazı şirketler de mesai müd
detlerini on dörde kadar devam etti
receklerdir. 

Yalnız Kibrit Türk anonim şirke
ti saat 13 de çalışmalarına nihayet 
vermektedir. İnhisarlar ida-:-e<:ine bağ 
lı olan likör, Cibali tütün, Paşabah
çedeki ispirto fabrikalarınd::ı mesai 
saati yedi buçukta başlamakta ve on 
yedi buçuğa kadar devam etmekte
dir. Bu fabrikalarda çalışanlar, hükU: 

Satıılar 
Son iki gün içinde hayvan borsa

sındaki satışlar biraz azalmıştır. Ev
velki gün satılan kasaplık hayvan
lar arasında 260 beyaz karaman, 498 
dağlıç, 106 kıvırcık, 1496 kuzu, 25 
oğlak, 18 öküz, 70 inek, bir dana, 35 
manda ile 14 malaktan ibarettir. Bu 
hayvanlar kesilmek üzere mezbaha
ya gönderilmiştir. 

Son Günlerde 
Bahk Azaldı 

laı ler, Sultan Azizi hal' eden paşa 
- ~rı hoşlarına gitmemiş. 

~d fendimizin rahatsızlanmak is
it adı gösterdiğini hissetmişler. Bi 

.ni .. rnerasirnini kısa kesmek ıstemiş 

Vaziyet artık o hale gelmiş ki, 
babası Sultan Mecidin bile canı sı

kılarak oğlunu kıskanmıya başla-

Iİkinci kadın) lık mevkiini de 
(Salahaddin Efendi) nin valdest 
(Reftaridil) ihraz etmişti. Bu da, 
Efendimizin şehzadelik gözdelerin 
den idi. Pembe tenli, iri mavi göz

lü, çekme burunlu, yuvarlak si • 
malı bir dilberdi. 

---~-~~,......,.~-'!"'!"'---:-'!" metin son kararından istifadl? edemi-

Son günlerde denizlerimizde ihra
cata yarayacak balık tutulmamak -

tadır. Piyasanın ihtiyacı kadar diğer 
balıkların da tutulmamış olmas1 ba
lık fiyatlarını yükseltmiştir. Lima
nımızda balık almak için bekliyen İ
talyan vapurlanndan birisi bir mik
tar balık yüklemişse de diğer bir va
pur hiç balık yüklemeden dönmü5-
tür. 

r- "r :s · 
'e · ıran evvel merasime hitam 

ttnek · · r ikı ıçın, 1ıo ada bekli~·en pat-
v~ erle patrikhaneler erkanına: 

; Çabuk .. Hep beraber giriniz. 
·in ~l· eınşler... Patriklerl'! papaslar, 

~~Şla~ hep birden salona dalmış -
taıtı SuratH adımlarla Efendimize 
na aşınıya başlamışlar. İşte o za-

·~ ~ .. ar.tık herkesin gözleri önün-
'1-ı~ ~ım bir hareket zuhura gel
.1~ · . endimiz, büyük bir korku 
~ı~:tı göstererek yerinden fırla-

ıta ~. ıçe . k . . 
A· li rı açmak ıstemış. 
. •tılqernen Hüseyin Avni Paşa ileri 

çın ""- rak Ef d' . . .. .. 
dıa "liş; en ımızın onune geç -

tas~ A~an, efendimiz.. Daha me 
~ıı. b· bıtmedi. Şu patrik kullanru 

l:) latini de kabul ediniz. 

alt,e~iş. Böylece, vaziyeti kurtar 
tıııı1 ısterniş ... İşte; korkular. hele 
htr 11~ '7e heyecanlarla :rıalamal 

f S~' hareRlinü böyle geçirdi!den sonra 
tı' ~il vtrıe gelen Efendimiz hakkın -

ebe Bi? .. ~ilecek hüküm, ne olabilir -
~ltd· Zaman, biz bunu tayin ve 

ale· l~l'l~~den iıcizdik. Ya!nız i~ittik
tı1t. ;~i dinlemekle iktifa t>tmiş -

e- ti5~d eni Valde Sultan i~e bazı 
Sası)~ "e haıinedarların ıValde o-
ltı~tıa tıa kapanmalarına da hiç bir 

"erenıerniştim. 
uıe- O 

dalanmıza dağılıp yatakla-
ması >aş4 rınııza girerek yor~anları 

~ ~0%l'rııza çektiğimiz zaman, ka 
raıl titıi b· aşlarırnın ne dü,şündükle -

ılrıı. ;ok ~ k· 1Yordum. Fakat ben, az 
apO' ~itı :. 1 

Ve hassas bir kız olduğum 
il'll. \radi~a.ta ehemmiyet vermiş -

~uret1 !t'.ialta e, ıçıne Yeni karışbğımız bu 
katta l'lat hayatı) nda bir garabet .. 

l<~'~al'l'\et~·ı.k SÖyliyeyim; adeta bir 
e11dı' Akı hıssetmiştim. 

ll'ı 1rna· <ıtı ' saraya ilk: ge1di<1im za-
m0"' lııhar ebs~i kalfalardan din Jediğim 

"bit ır · 
gı tıt ayete n rıvay<>t gelmişti. Bu ri-

aclııf UrıYaya azaran, daha efendimiz 
asrıı faıcııar gelmeden evvel bir takım 

>akanı. tnüneccimler v1ldızlara 
ıl tt . ar ' .. a , ., 

a ı1 .trıış. l3u sında bir 5ayia zuhur 
ttı~e' ;ır §ehzad ş~Yiaya göre. yakında 
V~ ti' erıın Yilz: oğaeakmış. Bu şehza-

., lac ı_ unde d b. 
al\fnış h e ır (ben) bulu -

lade · ou ben· h. · .... akliıe ı arnıl .1ıan şeh 
... :,;ı.., • ?ek· ·1 ·ııth .. .retıeriJe ası e ve sair müm-

,1cr1 1lkü- o kad . ıet il'\ ·••dar ol ar müstesna bir 
ış bil' ~rt) dan ~iın~~aknıış ki; (Ali Os
te eceıt olanı ıye kadar gelrnı, ve 

arın he · · Psınt, -solda ın-: 

mış ... 

(Üçüncü kadın) olan (Şayan). em 
saline az tesadüf edilen güzeller
dendi. Gül gibi pembe çe>hresini 
süsliyen şahane mavi gözleri, ka
dm dilberliğinin cidden.bir bediası 
idi... Efendimizin vefatı tiıerine, 

Çıragandakiler dağıldığı halde o, 

sarayı terketmemişti. 'l\Iütareke 

devrine kadar orada kalmıı,tı. Kı-

sa bir hastalıktan sonra, senelerce 
içinde yaşadığı acı ve tatlı hatırat 
arasında, hayata ebediyen gözle
rini kapamıştı. 

(Ddrdüncü kadıİı) lık mevkii de 
(Meyli Servet) e verilmişti. Bu k-.
dının hayatı. adeta küçük bır ro -
mandır. (Devamı var) 

Efendimiz, bu kıskançlı~ı hisset 
miş. Hatta pederinin, yüziiııdeki be 
ni çıkarttırmak istediğini de işit

miş. Kendisi daha çabuk davrana
rak ameliyat yaptırmış; yüzünde
ki beni çıkartmış. Ve o beni çıkart 
tıktan sonra da, artık bir talihsiz
lik başlamış ... 

.. !~:i~;i.:' ;~::~:~!·;:,:~ ~~ 1i o k M A N ~~mııfü;~~~ıt~lt~tf~1;ım~ 
d uğun u kes tirem i yordum. Fakat, se ~':!:!::*~::::m:::~:::::;:;:;~:::::::~::::::::::::::::;::::: 
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iÇiNCE ••• 
kaldığı halleri ve hadiseleri düşü- m 
n
1
erek, bu işin sonunun pek hayırlı A . Z S U 

o amıyacağına hükmediyordum. 

J kbal ve Saad et Y ağmaaı 

D ışaı:da ~eler ol~p bitt~ğini.. 
Kımlerın , ycnı yeni ıkbal 

ve saadet mevkilerine geçWderini 
bilmiyorduk. Fakat, har~m daire
sinde mühim bir hareket görülü -
yor; (Hünkar harem dairesi) teşek 
kül ediyordu. 

Evvela, usulden olduğu veçhile. 
padişahın dört (Kadın) ı tesbit e
dilmişti. (Baş kadın) lık mevkiine 
(Eleru) geçirilmişti. Fakat bu, her 
kese pek garip gelmişti. Çünkü 
Eleru, ne kız ve ne erkek, hiçbir 
çocuk dünyaya getirmemişti. Sa
ray usul ve an'anesine gör0. çocuk 
doğurmıyan (Gözde) ve (İkoal) le
rin, (Kadın) lık mevkiine malik 
olmaları adet değildi. 

İşte, Efendimiz bu mes"lede de 
garabet göstermisti. Çocukluğun
da beraber büyüdüğü, ve Şehzade 
liğinde de (Gözde) leri arasına ge
çirdiği, bu eski sevgilisinin tBaşka 
dm) olmasında ısrar etmişti. 

Şunu da kabul etmek lanmdır 

ki; Eleru, başkadınlık mevkiini 
dolduracak kadar meziyetlere ma
likti ... Evvela, cidden güzeldi. Em
salsiz bir letafetle irtisam eden si
yah kaşlarının altında, ıçleri kı -
vılcımlanan sürmeli ve siyah göz 
!eri duru beyaz çehresine daya
nı~az bir füsun verirdi. Ve o duru 
beyaz çehre, konuşurken tatlı bir 
pembelikle barelenirdi. ~ayet ze
ki, ve çok nafizdi. Kendısıle karşı
laşan ve konuşan bir insanın, ~ -
nun cazibesine kapılmaması mum 
kün değildi .. Mevkiini, çok iyi haz 
metmiş; Çırağan saraymda mah -

Bir insana her gün ağırlığının 
her kilosu için 35 gram su içmek 
lazımdır. Buna vücudün kendi ken 
dine hasıl ettiği, kilo ba~ına, 5 
gram suyu ilave edince bir günde 
bir kilo i~in 40 gram su eder. Bu, 
lüzumlu miktardan fazla içilirse, 
ilkin insanın midesi ve karnı şişer, 
sonra suyun hepsi barıı;aklardan içe 
riye kana gec;er ve bütun viicut ze 
hirlenmiş J?ibi olur: İç sıkmtıs1, 
dermansızhk, bulantı, titreme, s1k 
sık idrar. ı;iirgünlük gelir ve, fazla 
su icmek dM•am ederse insan su 
icmekten gidebilir. Havvıınlar ü
z~rinde yapılan tecriihelere göre: 
yarım saat icinde kilo hasına elh 
santimetre mikap su içince yaşa -
mak kabil değildir. 

Bereket versin ki, insanlarda 
böyl~ ohnası pek müstesnadır. Çün 
kü lüzumundan fa:r.la su irince in· 
san çok terler ve ter kendisini kur
tarır Terlemek insanlann bu mev 
simd~ su içmekte ifrata gitmeleri· 
ne karc;ı biiyük bir nimetti-r. insan 
terledikce hem vücudündeki su -
yun fazla!'ını ('tkarır, hem de vil -
cmfiinün kirlerini temizler. 

Fakat terlemenin bir de zaran 
vardır. Terli iken soğuğa, rüzgara 
karşı ~elin birden bire hastalanmak 
ihtimalinden haska, fazla cıkan ter 
den dolayı viicudün içindeki suyun 
lüzumundan az kalması da büyük 
bir zarardır. 

Vücuda lüzumlu olan suyun azal 
masına sellep ııııcak mevsimde en 
ziyade terlemek ise de. bu hal her 
m
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evsimde başka sebeplerle de ge
lebilir. Pek kuru bir hava içinde ka 
hnca teneffüs acele olur, suyu yine 
fazla çıkar. Pek kuru yemekler. :\"a 
hut pek tuzlu yemekler yenildiği 
halde lüzumu kadar su da içilmez 
se yine ayni hal gelir. Bazılannda 
barsaklar karnın içindeki ımyu ka 
na geçirmezler, bu da viicudün i
çinde sn bulundu(u halde kanın 
ve nesiçlerin susuz kalmalanna 
sebep olur. Cot'uklanıı vücudü su-

yu, büyüklerin vücudiinden faz.la 
istediği halde, hazan çocuğun an· 
nesi ona su vermeyi unutur, o va
kit te pek acıklı olur. 

· Vilcudümüze liizumlu olan su • 
yun. her ne sebepten olursa olsun, 
azalması coğalmasından daha fc. 
nadır. Çü~kü çoğalmıya kar<;ı vü
cudUn kendini müdafaa için ter • 
lemek vasıtası olduğu halde suyun 
azlığına karşı kendi kendini erit -
mekten başka vasıta!'iı yoktur. Vü 
cutta lü:r.umu kadar su olmayınca 
insan terlem"kten kalsa da deri yi 
ne az çok buhar çıkartr, -:ünkü vü 
cutta hararetin muhafazas1 için bu 
lazımdır. Bundan başka nefes dur 
maz, inııan nefes aldıkça yine ıı;u 
buharı çıkarır, idrar da durmaz. 
çünkü vücut yaşadıkça idrar h&sıl 
olur. 

Onun ıcın, inıııan lüzumu kadar 
su icmeyince, vücut kendisine 1ii. -
zumlu olan suvu kendisi hasıl et
miye çalısır. Yağlarını eritir. su çı 
karır. O da yetişmezse biitiin ne -
siclcr erir. Yağlardan sonra en cok 
eri:ven adalelerdir. Susuz kahın in
sa~10 adaleleri kücüliiverir. On • 
dan sonra derisi kÜçüliir, buruşur. 
En sonra kemiklerden Vt' yürek
ten bfle ım çıkanr viicut yine isle
mh·e çalışır. Tabii bir derecesine 
kadar ... 

Bu hal yavaş yavaş susuz kalan 
lar için, bir de yazın güneş altın
da kalarak çok terleyip susuz kal
mak vardır. O zaman kanın suyu 
birdenbire azalınca ilkin yüreğin 
işi bozulur, baygınlık gelir ... Sade 
güneş altında değil, çok sıcak ha
mamda çok kalanlarda da ... 

Lüzumundan fazla su içmeyiniz, 
fakat daha ziyade susuz kalmamı
ya dikkat edi
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niz. Hepsinden mü -
him, sıcaklarda ~ocuklara ım içir
meyi unutmayınız. Çocuklann bir 
çoğu su istemesini hilmeıler, onun 
için zavallılar yazın erirler ve kil 
çüliirler. 

yeceklerdir. Bu müesseselerdeki me
murların hiç olmazsa münavebe u
sulü ile yaz mesai saatinden istifa
de ettirilmelerini istiyorlar. 

SANAYİ: 

Deri Fabrikatörleri 
Vaziyetten Memnun 
Deri fabrikalarından alınmakta o

lan muamele vergisinin, kanundaki 
bazı hükümleri değiştirilmtştir. Bu 
tadilat vergi nisbetlerine taalluk et
mektedir. Deri fabrikatörleri hük1!
metin bu kararından çok memnun 
kalmışlardır. Kanun bugünlerde neş
redilecektir. 

Kazanç Kanunundaki 
Deği1iklik 

Kazanç vergisi kanununda yapılan 
tadilat alakadarlara tebliğ edilmiş· 

tir. Haber aldığımıza göre, bazı tica
rethanelerin gayri safi iratlarına gö
re verdikleri vergiler hafifletilmiş 

ve bazı ticarethanelerin nisbetleri de 
bir miktar yükseltilmiştir. Ancak mü 
kelleflerden bu vergnin yükseltil -
miş nisbet üzerinden alınmasına 
939 mali senesinden itibaren başla-
naçaktır. 

("" M - -------
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ÇEKLER 
Acıh11 K:n,an" 

Londra 6.23 6.26 
Nevyork 125.66 • 125.75 
Pari~ 3.5025 3.52 
Mfüıno 6.6125 6.645 
Cenevre 28.8225 28.95 
Amsterd. 69.:15 69.89 
Berlin ~0.112 50.8825 
Brüksel 21.325 21.4275 
Ati na 1.14 1.145 
Sof ya 1.5375 1.545 
Pra~ 4.3fi5 4.385 
Madrid 6.9225 6.955 
Varşova 23.68 23.792:.> 
Buda peşte 24.92 25.04 
Bükreş 0.9375 0.9425 
Belgrad 2.87 2.885 
Yokohama 36.37 36.545 
Stokholm 32.1225 32.2775 
Moskova 23.725 23.8375 

ESHAM ve TAHViLAT 

Muamele olmamıştır . 

1 

Halde Dünkü Satışlar 
Halde toptan satılan yaş meyva 

ve sebze fiyatları aşağıdadır: 
Bamye kilosu 23 - 25, sak1z kaba~ 

2 - 2.50, dolmalık biber 14 • 17, sivri 

biber 10-17, kır domatesi 6-9. sınk 
domatesi 10-11, çalı fasulyesi 5-7, Ay 
şekadın 10-11, yeşil fasulye 9-10, a
raka 9-11, semizotu 1-1.50, yaprak 9-

10, soğan 2-2.50, sarmısak 2.50-3.50. 
Enginar fi'. ; 1-5, patlll'an baş 

2.50-3, orta 2-2.50, ufak 1-50-2, hıyar 

0.25-1.50. 
Pancar demeti 1.50-2, maydanoz 

0.40-9.60, dereotu 0.50-0.75, nane 

0.40-0.60. 
Kiraz kilosu 4-10, türbe eriği '7-

12, kayısı 15-50, zerdali 8-15, şeftali 
8-20, vişne 8-20, armut akçe 15-30. 

Ecnebi limon tanesi 100 adet 250-
300, karpuz baş (Yeni dünya) 25-30, 
orta 15-20, ufak 5-10. 

------o~---

SöGOTIE: 

Koza Mahsulü 
Fiyatlarından 
Köylü Memnun 
Söğüt (TAN) - Yaş koza piyasası 

açılmıştır. Şimdiye kadar piyasaya 
30 bin kilo koza getirilmiş, 10 bin 
küsur kilosu satılmıştır. Fiyatlar 
75-95 kuruş arasındadır. Bu sene ka 
zamızda koza mahsulü hem bol, hem 
de fevkalade nefistir. Nefaseti hasebi 

le fiyatlar yüksek olduğu için köylü 
memnundur. 

Söğütte tüccarın yekdiğerine re
kabet edercesine koza almakta oldu 
ğünu gören komşu kazaların koza. 
çıkaran halkı mallarını buraya getir 
mektedirler. 

* Söğüt <TAN) - Mayısta ya~
mur yağmadığı ve sonra da kurak
lık temadi ettiği için bağln rımızın 

vaziyeti iyi değildir. Üzüm taneleri 
dökülmktedir. 

---o----
SILIFKEDE: 

Ucuzluk Yar 
Silifke. (TAN) - Burada göze 

çarpan bir ucuzluk vardır. Keçi eti
nin kiloımp 10 kuruşa. hindi etinin 

l kilosu 12-15 kuruşa, 6 yumurta 5 
, ... ____________ _,./ kuruşa satılmaktadır. Domates, pat-

lıcan, üzüm de bol ve ucuzdur. 
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Hatay En Büyük Gününü Yaşıyor 
~ .. (Başı 1 incide) 

Türk askerleri dün Hatayda hal
kın muazzam tezahürleri arasında 

evvelce tayin edilmiş olan mevkile
re doğru yollarına devam etmişler
dir. 

lskenJeruna girerken 
İskenderun, 5 (A.A.) - Payastan 

gelen Türk kıtaatı tam saat beşte 
hududu geçmiş ve hudutta iki Fran
sız zabiti tarafından selamlanmı~t~. 

Biraz sonra Iskenderun konsolo -
su Fethi Denli ile Hatay halk partisi 
reisi Abdülgani, vali, parti erkanın
dan bir grup bütün cemantledn mü 
messilleri askere hoç geldin ettiler. 

Burada askere ayran ve şerbetler 
ikram edildi ve kıtaat yolun iki ta
rafında birikmiş olan köylülerin al
kışları arasında muntazam yürüyüş
le ve marş söyliyerek lskenderuna 
ilerledi. 

Iskenderuna bir kilo~tre mesa -
fede Antakya başkonsolusu ile aske
ri mümessil Albay Feyzi Mengüç de 
Hassa hududundan gelmişler, kıtaa
tı bekliyorlardı. Biraz sonra Iran kon 
solosu ve daha ötede kolonel Kole 
askeri karşıladılar. 

Iskenderun şehrinin kapısında 
Fransız askeri bandosunun tempo -
suna ayak uyduran asker, daha ile
ride Antakya spor klübünün bando
sunu önüne kattı ve resmi geçit için 
tayin edil~ olan meydana doğru 
ilerledi. Burada albay Mengüz ve 
Kole, konsoloslar parti ileri gelen -
ler.i, Fransız yüksek memurları bek -
liyordu. 

Yirmi iki kılometreyi kırk iki de
rece hareret altında geçmiş olan kı
taat, cidden muntazam ve büyük bir 
~eviklikle geçti. Çok alkışlandL 

Şehir methalinde İskenderun halk 
partisi reisi kısa, güzel bir hitabe
de bulundu. Askeri geçit yerinde 
kurulmuş ve üzerinde "Hatay kur
tuldu, yaşa, var ol Atatürk" yazılı 
büyük takın altından geçerken mey
dam civar sokakları ve bütün evle
rin pencerelerini. tarasalarını doldu
ran binlerce halk, yaşa ve alkış ses
leri ile ortalığı çınlatıyor, fotoğraf
lar durmadan işliyordu. 

Askeri davul, ,zurna ve belld 500 e 
yakın bayrakla on bini mütecaviz 
muazzam bir halk alayı takip etti. 
Kurbanlar kesildi ve asker yerine 
yerleşerek istirahata çekildi. 

Reylaaniye 11e KınkhanJa 
Reyhaniye, 5 (Sureti mahsusada 

giden arkadaşımızdan) - Şanlı or
dumuzun girişi, Reyhaniyenin her 
köşesinde, eşi görülmemiş bir coş
kunluk uyandırdL 

Reyhaniye halkevi başkanının ri
yasetinde bulunan büyük bir heyet, 
çelik yüzlü askerlerimizi, Rcyhanlye 
hududu üzerindeki "Muratpaşa" mev 
kiinde sel8ınladL Milli esvaplarını 
giymiş, Reyhaniyelilerden müteşek
kil büyük bir süvari kıtası da, as
kerlerimizi ''Kızılkaya" da karşıla
~. ve pişdarlık vazifesi görmüştür. 

Yeniköyde verilen kısa mola esna
sında, kurulmuş bulunan muazzam 
takı zaferin dibinde kunbanlar kesiı... 
miş, ve askerlerimize soğuk ayran 
ikram edilmiştir. 

Çatalhöyükte, şanlı askerlerimiz, 
milli kıyafetli sivillerden müteşekkil 
ikinci bir süvari kıtası tarafından 
heyecanla selamlanmıştır. Yeniköy -
den gelen dlğer milli süvari kıtasile 
birleşen bu kıta, yolun sağ kenarına 
dizilerek, askerlerimize resmi selam 
lfa etmiştir. 

Oradan sonra, tekrar askerlerimi 
zin önünde yer alan bu milll kıya
fetli süvari kıtaları, pişdarlık vazi
fesini Reyhaniyeye kadar lf a etmiş
lerdir. 

Halkın coşkun arzusu karşısında, 
askerlerimiz Çatalhöyük ve Maşri -
kiye bahçelerinde de kısa birer mo
la vermişlerdir. Yoldan ziyade, 

rastladışlan eşsiz tezahüratın he
yecanından yorulan askerlerimiz, 
halkın elinden orada da buzlu ay -
ranlar içerek, içlerinin hararetini ya 
tıştırmışlardır. 

Oradaki takı zaferimizin altı da, 
kesilen kurbanların kanlarile kırmı
zı bir göle dönmüştür. 

Bir köy genci, beyaz ipekli men
dilıni, bu kırmızı kan gölünün içine 
sokarak: 

- Kırmızı, beyazsız kalmaz ... Di
ye bağırmıştır. 

Kasaba halkı, askerlerimizi, Rey
haniyenin methalinde karşılamışlar
dır. Kız erkeI: talebeler, çerkes mil
li kıyafetindeki gençler, sporcular, 
balkevinin faal heyetleri, belediye a-

' 

Türk - Fransız 

lı Birliği 
Paris, 5 (A.A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Türk kıtalarının bugün San

cağa muvasalatı He, Antakyada 
imzalanan askerl anlaşmalar ve 
bunların tatbiki protokolü ile 
tasrih edilmiş olan sistem fili
yat sahasına geçmiş bulunmak
tadır. 1ki ordunun işbirliği fiili 
mahiyet almıştır. Bu işbirliği i
le, bundan böyle, Sancağın mül
ki tamamiyeti ''e politiki statü
sü temin olunacaktır. 

Yeni rejimin tesisi, memle
ketin politik vaziyetinde ger
ginliğin izalesinde ve unsurlar 
arasında gizli olarak mevcut 
hasmane hissiyatın yatışmasın
da şimdiden kendisini göster
miştir. Türk - Fransız askeri 
işbirliği ezciimle, hir dakika için 
menfaatlerini tehlikedç gören 
Ermeni mahfillerinde mahsüs 
bir emniyet hu ule getirmiştir. 
Fransız askerlerinin heyeti u

mumiyesi miktan, üç gün ka
dar 2500 kişiye varacaktır. 

Mandater makamlar, politik 
mevkuflar için mcrhametkar bir 
surette hareket etmeyi düşi.in -
mektedir. 

Bugiin, öğle iizeri, ~;iksek ko
miserHk delegeleri Albay Kole, 
örfi idareyi kaldırmıştır. 

Bu akşam, lıir Türk - Fransız 
dostluğu tezahiirii olarak Antak
yada hususi bir ziyafet verilmek
tedir. Bu ziyafete, Albay Kole, 
Albay Şükrii ve Genel Kur
maylar delegeleri iştirak eyle
mektedir. . ....,. 

zalan, orada, ordumuzu taşkın bir 
sevinçle alkışlamışlardır. 

bütün yerlere yerleşmiş bulunacak -
!ardır. 

Kumandanın selamı 
Kınkhan, 5 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Alayımızın kumandanı hududu 

geçtikten sonra, Hataylılara "Size A
tatürkün, Türk ordusunun ve Ana
yurdun selamlarını getiriyorum" de
di. 

Bütün Türk matbuatı namına as
keri mümessilimizi tebrik ettim. 
Çok mütehassis oldu ve kıtaatın mat 
buata selamını bildirdi. 

Fes kalmadı 
Kırıkhan, 5 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Aktepe havalisinde fes ortadan kalk
mış gibidir. Gerek Aktepe, gerek İs· 
kenderun büyük heyecan içindedir. 

Civar köylüler ve bilhassa Kürtler 
ve bunların daha bir ay evveline ka
dar muhalif olan Koca ağası başın
da büyük şapkası ve sırma elbisesile 
kadın erke'Jc çocuk binlerce halk çıl
gınca askeri alkışlıyordu. 

Askeri karşılıyanlar arasında Er
meni kardeşlerimiz de nazan dikka
ti celbediyordu. Bandomuzun Türk 
marşından sonra Marseyyezi çalması 
Fransızları çok mütehassis etti. 

Yarın sabah, Bedirgeyc har~ket e
dilecektir. 

Hataylıların büvüklerimize 
minnetleri 

İskenderun, 5 (A.A.) - İskenderun 
limanının yerine Lazkiye ve Trablus 
limanlarının kullanılması için Suri
yede seçimle beraber başlamış olan 
sistemli mücadelenin şiddetlendiği 

Antakya ve İskenderunda ekserisi 
Türklere ait bulunan nakliye vasıta
larının bundan bilhassa zarar gördü
ğü anla~ılıyor. Suriye ile Hatay ara
sında tesis edilen lessepase usulü ile 
İskenderun liman şirketinin tatbik et 
tiği bazı tedbirlerin bu mücadeleyi ko 
laylaştırdığı haber verilmektedir. 

Anlaşmaların imzası :miinasebe
betile vali Abdurrahman Melek A-

' tatiirke, Celal Bayara, Hatayl1ann 
şükran hislerini ifade eden telgraf
lar çckmicıtir. 

Halepte galeyan 

O sırada, Hatayın timsali olan si
yah örtülü genç kızın üzerindeki ka
ra matem esvabının, Türk askerı ' 
kıyafetine sokulmuş bir genç tara -
fından yırtılışı, bütün gözleri heye
can yaşlarile doldurmuştur: 

Reyhaniye, 4 <A.A.) - Halepten 
geler)er Halepteki vatani aleyhinde 
büyük bir galeyan hüküm sürdüğünü 
bildiriyorlar. 

Genç kız, yırtılan matem esvabı
nın altından, güneş kadar aydınlık 
kurtuluş kıyafetile meydana çıkmış -
hr. 

O tarihi anda. halkın yüreğinden 
taşan heyecanı, hiç bir kalem tasvi
re muktedir olamaz. 

Sesi titriyen, zaman zaman heye
canından tıkanan genç kız askerle.
rimize hitaben demiştir ki: 

- Büyük ordumuz ... Knhraman 
ordumuz. Yirmi senedenberi hasre
tinizi çeken, ve bugün size kavuşan 
bütün Hataylılar, kurtarıcı ordusu -
nu selamlarken ölürcesine heyecan 
duyarsa, hoş görün. 

Ondan sonra, peri kıyafetine so
kulmuş başka bir Türk kızı, kıtanın 
en büyük kumandanına hitap etmiş
tir: 

- Ey şanlı ordumuz.. Ey sevgili 
babalarımız ... Hatayın bu köşesinde, 
sizi dört gözle bekliyen çocukları
nız Hatayın kokusunu sevgili baba
larına sunarken bahtiyardır! diye 
genç kızın yüreğinden kopan bir ses
le: 

- Yaşasın Atamız ... Yaşasın kah
rrunan ordumuz! diye haykırışı, kim 
bilir ne harpler görmüş olan o çelik 
yürekli kumandanın gözlerini bile 
ıslatm~ır. 

Orada Askerlerimiz, kız talebele
rimizin ikram ettikleri buzlu gazoz 
lan içmişlerdir. Talebeler, bütün as
kerlerimize, bu tarihi günün hatıra
sı olarak birer de rozet takımışlar
dır. 

Sonra kız, erkek talebeler, sporcu
lar, milli kıyafetli gençler ordunun 
önünde yer almışlardır. Bu suretle 
takı zaferin altından geçilmiş, hazır 
lanan karagaha kadar, milli şarkılar 
söylenerek gidilmiştir. Takı zaferin 
üzerinde yer almış bulunan kızlar, 
askerlerimize kolonyalar, gülsuları, 
konfetiler, çiçekler serpmişlerdir. 

Gece, ordu şerefine hazırlanan 
muazzam fener alayı, sabaha kadar 
sürmüş, ve Reyharuye, belki toprak 
larına ilk ev temelinin kazıldığı 
gündenbcri duymadığı bir sevinç i
çinde, güneŞ doğana kadar bayram 
yapmıştır. 

Kırıkhandan sonra kıtalarımız 
muhtelif kollara ayrıldı. Bir kısmı 
Beylan ve Antakya istikametin
de hareket etti. Şanlı askerlerimiz 
yarın Antakyaya girecekler ve akşa
ma kadar da evvelce tııyin edilen 

Türkler ve Türk tarartarlanna kar 
şı son zamanlarda yapılan takibatın 
hafiflediği haber veriJfvor. 

Bedevi Araplan Türk taraf
tan bir Kürdü öldürdüler 

Reyhaniye, 5 (A.A.) - Hataydan 
kaçar.ak Halebin Hamam nahiyesinde 
toplanan bedeviler, Hatay içinde Keli 
köyüne giderek Türk listesine yazıl
mış olan bir Kürdü öldürmüşler ve 
geldikleri yere dönmüşlerdir. 

Fransız gaz.ete/eri memnun 
Paris, 5 (A.A.) - Matbuat bilhassa 

Fransız - Türk itilfıfları ve dün Anka
rada parafe edilen dostluk muahedesi 
hakkında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Pöti Parizien şöyle yazıyor: 
"Bu itilaflar Fransız - Türk müna

sebetleri tarihinde mühim bir mevki 
işgal ebnektedir. Bone ve Daladiye 
tarafından takip edilen dur.binane ve 
realist siyaset sayesinde ilelebet sü
rüncemede kalmak tehlikesini göste
ren lskenderun ihtilafı şimdi halledil 
miş bulunmaktadır. Milletler Cemiye 
tinin halline muvaflak olamadığı bir 
iş iki memleketin menfaatlerine kuv
vetle hizmet edecek dostane bir teş
riki mesaiye yol açan açık bir görüş
me ile neticelenmiştir." 

Maten gazetesi şöyle yazı~or. 
"Türkiye ile Fransa arasındaki mü

ziç anlaşmamazlığın zail olduğu ve 
şimdi Yakin Şarkta suthün menfaati
ne olarak Fransa ile Türkiye arasında 
bir teşriki mesai devresi açılmasının 
ümit edildiği söylenebilir." 

Ekselsiyor şöyle yazıyor : 

''Bu muahedenin ehemmiyetini 
tamamiyle ölçmek için, 1913 de böy 
le bir :muahcde-.akdedilmiş olsaydı 
bunun hUyiik harpte Fransayı ve 
miittcfiklerini her sahada ne gibi 
zararlardnn korumuş nlacağını tah 
min etmek kafidir. Bu muahede, 
Yakin Şarkta yalnız Türkiye ile 
Fransa arasında her türlü niza se
beplerini ortadan kaldırmak ve feci 
bir tarihi hatayı tamir etmekle kal
mıyor, ayni zamanda Şarki Akde
nizde sulhcu kuvvetler arasında 

müvatene husulüne en faideli şe
kilde yardım etmiş oluyor." 
Övr gazetesinde Madam Tabouis, 

şöyle diyor : 

"Fransız - Türk dostluk muahedesi 
nln imzası Londrada büyük bir tesir 
husule getirmiştir. Bu muahedenin, 
iyi bir şekilde tefsir edildiği takdir
de, hakiki bir mütekabil yardım mııhi 
yetinde oldu~na hükmediliyor." 

Yu,.oslalJyanın tebriki 
Belgrad, 5 (A.A.) - İskenderun 

Sancağı hakkındaki Fransız - Türk i
tilafına dair tefsirlPrdP bıılıınan Sa
moprava gazetesi, Türk efkarı umu-
miyesin in yirmi senelik milli emelleri 
temsil eden bu meselenin halline kar 
şı göstermiş olduğu alakayı kaydet
tikten sonra şöyle demektedir: 

'"Fransa ile akdettiği siyasi ve as
keri itilaftan dolayı bu aralık mem
nun olan yalnız Türkiye değildir. O
nun bütün dosfları ve bütün sulh ta
raftarları da bu basiretli hareketi müt 
tefikan seliımlamaktadırlar. Bu suret 
le Cenevre bürolarında ve arşivlerin
de pek uzun bir zaman sürüklenmiş 
olan bir ihtilafın kati surette hallini 
intaç edecek nihai bir safhaya giril
mistir. Yugoslavya da Türkiyeye teb
riklerini göndermektedir. Bu tebrik
ler, Türkiyenin meşru emelle-
rinin memnuniyete ~ayan bir şekilde 
tahakkuk ettiği şu sırada Yugoslavya 
da duyulan memnuniyetin bir ifade-
sirl ir." 

Yunan gazetelerinde 
memnuniyet 

Atina, 5 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Türk - Fransız anlaşmalarının im
zası münasebetile, gazeteler, metin
lere uzun sütunlar tahsis etmekte ve 
anlaşmanın Elen efkarı umumiyesi ta 
rafından samimi bir sevinç ile se
lamlandığını teyit ile derin memnu
niyetlerini beyan eylemektedirler. 

Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 
göre, Yunanistan, Türkiye çok sıkı 
dostluk ve işbirliği rabıtaları ıle Fran 
saya da son defa Fransız gemilerinin 
Faleri ziyaretleri münasebetile bir 
kere daha teyit olunan eski sağlam 
rabıtalarla bağlıdır. 

Türk - Fransız anlaşmaları, şark1 

Akdeni7..de sulhün takviyesıne yar
dun edecek ve yeni bir emniyet ka
lesi teşkil eyliyecektlr. 
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Turk 
Askeri 
Hat ayda 

• (Ba.şı 1 incide) 

da anlaşılmış ve Fransa bu
nun üzerine bütün Yakın Şark 
siyasetini değiştirecek yeni 
bir yol tutmuştur. 
Öyle ümit ederiz ki bu yol bizimle 

daimi ve samimi bir iŞbirliğine daya
nacak ve iki memleketin biribirine 
zıd menfaat gruplarile beraber yürü
meleri ihtimalini her vakit için orta
dan kaldıracaktır. 

Türkiyenin barışçı rolü ve emniye
te layik gidişi Fransadan çok zaman 
evvel İngiltere tarafından anlaŞtlmış
tır. Montröde ve Karabiikte başlıya
rak gittikçe geniş ölçüler alan Türk -
İngiliz işbirliği, bu anlayışın güzel 
eseridir. 

İngilterenin Türk teslihatına yara
yacak uzun vadeli krediler açması mü 
nasebetile Avam Kamarasında cere
yan eden son müzakereler de bu ba
kımdan dikkatle karşılanmaya myik
tir. En müfrit işçi mebusları bile 
Türk ordusunun silahlanmasını sürat 
lendirmek için İngiltere tarafından u
zun vadeli krediler açılmasını hoş 
görmüşlerdir. Bunun delalet ettiği 
mana şudur ki bizim Hatayda barış 
prensiplerine uygun maksatlarla ha
reket ettiğimiz ve Türk ordusunun 
ancak barış ve istikrar siyasetinin bir 
aleti olduğu 1ngi1terede yalnız hüklı
met tarafından değil, muhaliflerin en 
müfritleri tarafından bile tamamile 
takdir edilmektedir. 

A skerimizin Hataya gir
mesi Türk milleti hesa

bına elbette bir zaferdir. Fa
kat bu zaferin asıl manası, bi
zim, her engeli yenerek dedi
ğini mutlaka yapan insanlar 
olduğumuzu isbat etmesinde 
değildir. Türk milletinin barış 
çı ve emniyete layik bir millet 
ııf atile kazandığı itibar ve şe-
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Bir Genç Kendi' Türkiye, Tayyareci 

Babasını Hapse Sabiha Gökçenle 

Attırmak İstedi iftihar Edebilir 
(Başı l incide) 

Adamcağız, oğlunun anası ile bir 
olarak kendisine iftira ettiklerini söy 
lemiş ve demiştir ki: 

- Ben Rizeden yeğenimin baldı
zını getirttim. Oğlumla evlendirmek 
istedim, nişanladım. 150 lira sarfet
tim, düğün hazırlığı yaptım. 4500 li
raya satın aldığım evimin varısını 

yirmi dört senelik karımın üzerine 
yaptım. Bunlar evin diğer yarısını 

da Üzerlerine yapmasam Emine ile 
- Rizeden getirttiğim kızım ismi E
minedir - evlenmiye razı olmıyacak
larını söylediler. Ben de evm diğer 
yarsını vermedim, evlenme bahsın

de de ısrar ettim.Oğlum: 
- Seni hapislerde çürütürüm, de

di. ve işte dediğini yapmak istiyor, 
yoksa ben oğlumu ne tehdit ettim, 
ne de öldürmiye kalktım. Hem sora
rım size, bir baba 20 yaşında tosun 
gibi evlfidını öldürmiye kıyabilir mi".' 

İşin bir evlenme ihtilfıfındnn doğ
ma bir aile geçimsizliği mah~vetinde 
olduğunu ve babanın hüsnü niyetini 
anlıyan polisler bnba ile oğlu barış
tırmak istemişler, fakat muvaffnk o
lamamışlardır. Nihayet gösterilen şa 
bitleri tcsbit edip h6diseyi cürmf: 
meşhut mahkemesine sevketmişler -
dir. 

Mahkeme. saat 18 de başlamış, sa
at 21 e kadar devam etmiştir. Evrak 
okunduktan sonra, reis davacı Aliye: 

- Dwva ettiğin adam babandır, 
demiş, o da: 

- Evet babamdır. Babamı dava e
diyorum ve ona en ağır cez11nın ve
rilmesini istiyorum. Çünkü ceza ver
mezseniz beni öldüreceğine. anamı 

da yaşatmıyadtğına eminim, ceva
bını vermiştir. 

- Annen şimdi babanla beraber 
yaşamıyor mu? 

- Hayır, aylardanberi anneme 
ben bakıyorum. 

- Baban ne yaptı sana? 
- Bana almak istediği kızla ev-

lenmiye razı olmadığım içln beni öl
dürmiye kalktı . Kaçtım, elinden kur
tuldum. Bugün de bana yolda tesa
düf etti. bt<'ağını çekti, peşimden ko
valadı . Yine elinden kurtuldum. Şim 
di de koridorda: 

- Beni beş yıl hapse koysalar, çı
kar, yine seni gebertirim, dedi. De
diğini yapacağına da eminim. 

Polisler, baba oğlu mahkemeye sev 
kederlerken biri sustalı, diğeri ale
Iade iki çakı da götürmüşler ve bun
ların suçlu mevkiinde bulunan bed
hah~ bab~nın üzerinde çıktığını söy
lemı~lerclır. Sıra suçlu mevk!inde bu-
lunan babaya gelince o kendisine is
nat edilen suçu reddetmiş, reisin: 

- E... Bu bıçakları neye taşıyor
sun? sualine: 

- Ben çuvalcıyım, bunlar benim 
aletlerimdir. Ve daima üzerimde taşı
rım. cevabını vermiştir. 

Şahit olarak konu komşu ile bera
ber suçlu babanın karısı, kansının 
halası da dinlenmiş, bu iki akrabadan 
başka diğer bütün şahitler davacının 
şahidi olmakla beraber suçlu babanın 
lehinde şahadette bulunmuşlardır. 

Neticede iddia makamı Mehmedin 
beraetini istemiş, fakat oğlu Ali baba
sının hem de Ağır ceza ile hapse ko
nulmasında ısrar etmiştir. 

Mahkeme Mehmedin beraetine, 
mahkemeye teslim edilen bıçakların 
da kendisine iadesine karar vermiş, 
hüküm tefhim edildikten sonra da re
is suçlu babaya: 

- Sen yine, demiş, oğluna rahim 
ve şefakatle muameleden ayrılma. 
Davacı evlada da: 

- Sen de babanın elini öp. Ona kar 
Ş1 koyma. Dediklerini yap. 
Demiş, fakat Ali bundan imtina et

miştir. 

Gıdasızbktan Şikayet 
Viyana, 5 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Völkişer Beobahter gazetesi, bu -

gün bazı gıda maddelerinin azalma -
sından dolayı endişe etmektedir. Bu 
eksiklik Viyanada hissedilmeğe baş
lanmıştır. 

refi bir kat daha yükseltme
sinde ve kökleştirmesindedir. 
Hataya giren Türk askerleri, dün-

ya yüzünde barış, istikrar ve terakki
ye en çok.hizmet eden bir ordunun 
şerefli mümessilleridir. 

Ahmet Emin YALMAN 

(Başı l incide) 
Bunu ortadan kaldırdığınız gfj 

memleketiniz adam almıyacaktır. 

Almanlar, Fransızlar, 1talyanll 
tren fiyatlarında, seyyahlara yarı 
rıya tenzilat yaptılar. Otellerinde 
ayni tenzilatı bulabilirsiniz. HalbU 
Türkiyede, iyice bir gün ve bir geı 
geçirebilmek, en az yirmi liraya rt1 
oluyor. 

Bu parayla, dünyanın her şehrin 
4 - 5 gün müreffehen yaşamak mu 
kündür. Bu imkiını temin temek, t 
seyyah memleketini mahşere çef 
mek için kafidir. 

- Tayyareciliğimiz hakkındaki 
şünceniz? 

- Henüz tam bir kanaat edin~ 
kadar tctkikatım yok. Fakat mese 
Sabiha Gökçen ismile, milletiniz iJf 
har edebilir. Çünkü Fransız ordus 
da henüz kadın t3yyareci yoktur. 

- Tayyareciliği bıraktınız mı?. 

- Şimdi ticaretle müşteğilim ... fi 
kat orduda da ihtiyat kaymakam 
Bence insan, üç maksatla tayyareci 
lur: Ya zevk için, ya vatani bir v 
fc görmek için, yahut ta yepyeni 
muvaffakıyet kazanmak için. J31 
tayyarenin zevkine doydum. vaıif 
mi yaptım. İcabında yapmaya da 
zır bulunuyorum. Yeni bir muvaff .ı 
yet kazanmaya gelince, bunu haşıl 
mak bugün için çok zordur. 

Çünkü tayyarecilik çok ilerle 
tir. Bu meslekte, bir çok büyiık 
vaffakıyetler başarılmıştır. Onla! 
dan küçüğünü yapmanın mannsı ~ 
Onlardan büyüğiinü yapmak ta, 
para, ve çok zama nister. Halb 
ben, o kadar zamanla, ve o ka 
parayla "rekor" dan daha kıy~ 
li şeyler yapılabileceğine kaniirn· J 

Sonra, insan durmasını da bilt11\ 
lidir. Zamanında durmak, sırası 
koşmak kadar elzemdir. Şimdi ~ 
bizden sonra yetişen gençlerin, ti 
hırla boy ölçüşebilecek derecede 
nerji bulmak ta mümkün değil. 
hale rağmen, tayyarecilikte kalın 
ta ısrar edersem, yetmiş yaşına girJ 
ği halde sahnedeki yerini gençl 
bırakmıyan manyak dansözler / 
gülünç olmaz mıyım? 

Sevimli, nükteli ve genç tayyar 
cinin elini sıkarken güldüm: 

- Mistenget gibi mi? 
O da güldü: 
- Sakın yazmayın ha? 
- Nereden duyacak? 
- Mutlaka duyar. Çünkü l< 

haber çabuk duyulur! 

Bulgarların Ecnebi 

Tütün Şirketlerine 

Yaptıkları 'Teklif 
(Batı l incidı) 

yapılmıştır. Bidayette bu iki zat~ 
sında ve hususi surette başlıyan 
zakere ve pazarlık biliı.hara iki "'J 
fın salahiyet sahibi adamlan ars"! 
da cereyan etmiştir. Tütünlerin 
garistanda işletildiği takdirde n 
yat masrafları da dahil olduğu 
de umumi masraftan yüzde on iiÇ J 
betinde bir menfaat temin edileC"' 
esasına istinat eden bu anlasmayı 
ketin idare meclisi tetkik etmiŞ 
İstanbuldaki mümessilinden baı' 
tizahta bulunmuştur. 

Bu istizahın memleketimizdeki 
yevmiyelerinden birer mikdar elC.' 
mek suretile tütünlerin eskisi gilıl 
ne fstanbulda işletilmesi suretile, 
gar İşçiler Birliğinin teklif ettiği 
bette bir menfaat temninin kabil 
lup olmıyacağının sorulmasından 1 

ret olduğu anlaşılmıştır. İstanbııl 
verilen cevapta, işçi yevmiyeJef 
den tenzilat icrasının imkansızlı 
dan bahsedildiği ve ancak depO 
raflarının biraz tenkis suretile c 
bir istifade temini kabil olacağı 
dirilmiştir. 

İstanbul mümessilliğinin şir1' 
İstanbulda bulunan tesisatını göı 
ne alarak tütünlerinin Bulgaristsı 
işletilmesine pek te mütemayil bıl 
mamakla beraber bu ciheti blrçol' 
hetlerden tetkike devam etmekt6 

lunmaktadır. Tetkik edilen mesel 
arasında bilhassa bir müddet tat 
aliyetle işçileri dağıtmak ve bil;ıı' 
daha az yevmiye ile yeniden işçi 
mak ve bu suretle yüzde on üç 
faati İstanbulda temin etmek gı':( 
ne matuf bazı tedbirlere de bar""J 
mak istenildiği haber alınmış "' 
amafih alakadar makamlarıınıt:11 
işi hassasiyetle takip etmekte 
lan da öğrenilmiştir. 
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lH AN G 1 RENK Devlet Demiryolları ve Umanları işletme U. idaresi ilanları 

1SIZI MES'UD EDER? 
Beher desimetre murabbaı 4,80 kuruş olan 400 kilogram vişne rengi 

yerli maroken keçı derisi açık eksiltme usulile 15-7-938 Cuma günü saat 
11 de Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is
teyenlerin % 7,5 nısbetinde teminat ve nizami vesikalarile beraber ko

misyona müracaatları lazımdır. Şartnaıµeler parasız olarak komisyon
dan verilmektedir. (4042) 

MEYVA TUZU 
En hoı ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmif tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

_.._. Bu Akşam: FENERBAHÇEDE ·-~ 

·BELVÜ OTELİNDE 
MÜNİR NUREDDİN'in 

ilk Yaz Konseri 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsasından : 
Yaz saatinin tatbikı münasebetiyle Borsamız aklamınm 'Z Temmuz 

1938 Perşembe gününden itibaren ik'1ci ilana değin saat sekizden 

on dörde kadar açık bulunacağı ilan olunur. 
.. 1111111111111111 ......................... UmumiKailplik 

Sümer Bank lstanbul Şubesinden : 1 

lt'an ahire kadar Şubemizin Gi,e saatleri afağıda yazılı ol- 1 
duğu gibi tesbit olunmUftur. 

Sabah Saat : 8,30 dan 12,39 za kadaı 
Cumartesi günleri : 8,30 dan 12 ye kadar ............................................ 

------- Geceli - Gündüzlü 

ÜSKÜDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mektep Eylül'ün 20 NCI SALI günü açılacaktır. 
Kayıt iç.in PAZARTESi ve PERŞEMBE günleri 
saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 

~--- Ad,.: Bağlarbqı - Telefon: 60474 • 1

---• 

li<rısAT VEKALETİ iç TİCARET UMUM MÜDÖRLÜGÜNDEN: 
30 İkincitepin ı33o tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede 

~lıŞnıasına izin verilen ecnebi şirketlerinden (Sokoni - Vakum Oyl 
b 0tnpani İnk) bu kerre müracaatla mevcut vekillere ilaveten Çarlis Ro
ı;ı:t Vili (Charles Robert Wylie) yi Şirketin Türkiye Cümhuriyeti da-

1llıde bilcümle muamelatını ifa etmek üzere Türkiye Vekili Umumili
lirıe tayin eylediğini bildirmiş ve lazım gelen evrakı vermiştir. Keyfi
l'et kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 

PUDRA KULLANIR. 
Fena renkte bir pudra, yüzü

nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu-

' ı Bu~!r~~!!i Jl ! 
" Cild renkleri " 
tecrübe edilebilir. 

nuzdan daha fazla yaşlı göste- ranm saatlerce sabit kalmasını 
rir. Teninize uygun renkte bir temin ettiği gibi pudranın cil-
pudra intihap etmenin yegane din yağlı tabii ifrazatını mas-
çaresi, yüzünüzün bir tarafında setmesine ve bu suretle cildin 
bir renk ve diğer tarafında baş- kurumasına ve sertleşmesine ve 
ka renk pudra tecrübe etmek- binnetice buruşuklukların zu-
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün buruna da mam olur. Her vakit 
size, parasız olarak verilecek krema köpüğile kanştırılmış 
yeni ve cazip renklerdeki To- meşhur Tokalon pudrasını kul-
kalon pudrasile yapınız. Bu ye- !anınız ve birkaç gün zarfında 
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) teninizde yapacağı cazip tekeın,. 
tabir edilen en son ve modern mülü görünüz, daima kutuların 
bir makine vasıtasile karıştınl- üzerindeki Tokalon ismine dik-
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve kat ediniz. Teninize uygun renk 
kusursuz bir incelikle renkleri intihabında tereddüt ettiğiniz-
lntihap eder. de lutfen Istanbulda 622 No. 

Tene gayet uygun bu yeni posta kutusu adresine (Toka-
pudra sayesinde artık makyajlı lon pudrası 8) rumuzile vi.ki 
bir yüz görünıniyecektir. Toka- olacak talebde size memnunlyet-
lon pudrası, imtiyazlı bir usul le, muhtelif renklerde nümune-
dairesinde "Krema köpüğü" ile lik altı ufak paket pudra gön-
kanştınlmıştır. Bu sayede pud- dereceğiz. 

DİKKAT: 30 Haziran 1938 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı 
teknik sebebler dolayuile 15 Temmuza talik edilmiştir. . 

* Muhammen bedeli 13760 lira olan bir adet gidiş ve iki adet gidiş dönüş 
biletlerini basacak bilet tabı makineleri 1-8-938 Pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1032 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para~ız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa
§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4024) 

Türkiye Cümhuriyeti Na· 
fıa Vekaleti İstanbul Elek· 
trik isleri Umum Mudur-, 
lüğünden: 

Hükumetçe satın alınan İstanbul Elektrik Şirketinin muamelatı 1 Tem
muz 1938 tarihinden itibaren "lstan bul Elektrik İşleri Umum Müdürlü-
ğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro hanındaki 
Umum Müdürlüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı ile vu
ku bulacak müracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yukarıda derce
dilen adresin aynen yazılması muhterem müşterilerimizden rica olunur. 
(4184) UMUM MÜDÜRLÜK 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Küçük mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, baş yatak 
başındaki §Üt ve 5 küçük köprü inşaatı, keşif bedeli 232,450 lira 61 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 21-7-938 tarihine rastlıyan Perşembe günii saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odaaında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri, 11 lira 65 kuruş muka
bilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve ~O bin liralık nafıa su işlerini veya buna mua
dil nafıa işlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil na
fıa işlerin1 başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veklletinden alın
mış müteahhitlik vesikası ~braz etmesi, İsteklilerin teklif mektup~az:nı 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular um.um ~udur
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 18.zıındır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. "2110,, "4069,, 

Soğuk Su Saati Allnac:ak 
Bozöyük Beledlye Riyasetinden : 

Su aboneleri için "50,. adet soğuk su saati alınacaktır. Bu 188tlerin 
haiz olması 1izım gelen vasıflar elulltme prtnameainde yazılıdır. Ta-

1 L A. N llpler şartnameyi her zaman göreb1 lir ve Utiyebilirler. Saatlerin Behe-

ll\llllil1115>ADA 
Eyüp sulh ahkamı şahsiye hakim- rinin muhammen bedeli on dört lira dır. Teminat akçesi elli iki lira elli 

lijinden: 10-10-937 tarihinde ba- kuruftur. lhalesi 15 Temmuz 938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 
balan vefat edip 13 yaşlarında Ra- de Bozöyük Belediye Enctımeninde yapılacaktır. "4094,, uf isminde küçük kardeşi kaldığı ve ___ ..:_ ______________________ _ 

kendisinden başka vasi olacak kim- Liseler Ahm, Sahm Komisyonundan : 

CAN KUClTAlllD. 

-... 

sesi bulunmadığından bahisle müs- Komisyonumuza bağlı yatıh Jile ve ölfetmen okullannın Mayıs 939 so-
tedi, küçüğün ağabeysi Haydann nuna kadar ihtiyaçlan olan ve 89829 Ura bedel tahmin olunan 78500 kilo 
verdiği istida üzerine yapılan muha- dağlıç, 66000 kilo beyaz karaman, 25000 kilo kuzu ve 26150 kilo sığır eti
keme neticesinde: Dinlenen şahitler nin kapalı zarf usuliyle 18/7/1938 Pazartesi ıaat 11.30 da eksiltmesi ya
ve mahallinden gelen tezkere cevap- pılacaktır. 

!arına göre mumaileyh Haydarın İlk teminatı 5741 Ura 45 kunlflur. 
vasiliğine ehil ve küçük Rauf için Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler 
faydalı olduğu ve küçük ile arala • Alım, Satuıı Komisyonunda yapılacaktır. 

rmda malzıddlyeti bulunmadığı an- İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 
laf~ olduğundan Usküdarda Hay 2490 sayılı Artırma, Eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
rettin çavuş mahallesinde Yıldız o- lan teklif zarflarını yukanda sözü geçen günde belli saatten bir saat ev
telinde 98 No. da mukim Haydarın veline kadar Komisyon Başkanlığına Vt. "meleri ve postada vaki olacak 
kardeşi Raufa 24 Haziran 938 tart - gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 
hinde kabili itiraz ve itizar olmak Teminatların Liseler Muhasebesi veznesine yatınlacağı ve Şartnamele
üzere vasi tayinine karar ~diği rin 449 kuruş bedel mukabilinde Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekre-
sekiz gün müddetle itan olunur. terliğinden alınacağı ilin olunur. (4078) 

KAYIP: Nüfus klğıdımı kaybet

tim. Yenisini çıkaracağımdan hük
mü yoktur. Oriaköyde Mücahit Ber

raksa. 

(
Gayet modem biçimde, 
Gri ve beyaz fanil4 pantalonla1', 
Fantezi fanila pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pcıntcılonlann 

Zengin ıık çeşitleri 
Rekl4m fiatına Beyoğhında 

IAKER Mağazalarında 

••- Dr. İhsan Sami 

ÖKSUROK ıuıuıu 
Öksürük ve nefes darlıb, bc.~
maca ve kızamık l>ksOrWderi 
oek tesirli iJAçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

Türk Hava Kurumu 
"' 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü Keıide: 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralı~ 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükifet vardır ... ~ 
Şimdiye kadar blnlerce klılyl sengin eden bu 

piyangoya lıtlrak etmek suretile siz de taliinizi ~ 
deneyiniz. 
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Kredi ile mal alacak 

resmi ve hususi müessesat 

memurlarının cahştıkları 

mıntaka dahilindeki 

şu t>eleri m ize haritaya 

nazaren müracaatları 

rica olunur. 
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Haritada 

Kırmızı • Istanbul 
d 

Mikroskop Gösteri ;or ki: 
Sıtma parazitlen sivrisinel>'lerin iğnesile kana karı~yor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücutlumuza aşılıyor. 

Hayat maxıncs•r.ı anzasız t>ır şekilde işleten ve bizı sağlıkla yaşatan 
kudret; kanımızıo terkibindt tult:nan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vticudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıkları yiyerek ço~alıyor. nesiller yapıyor ve her nesıl uzviyeti
mizde sıtma nöbetı dediğlmı2. titreme, ürperme ve yanma hallerını arttı
nyor. 

Vatandaş!.. Sağlığım Bu Afetten Koru 
Kinin, arsenik, çelik ve bir çok ac-ı nebatat hulasatarile hususi bır şekil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BiO
GENiN drajelerı sıtma parazıtlerinın en imansız bir düşmanıdır Sıtma-dan l nml ve C5mak t;nnc~r B~G E I N dlr 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmıZl kürecikleri arttırır. adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dt>nr.ansızlığı gideri~ Sıtma parazitlerini öldü
rur. tali olarak bclgevşekliği ve ademı iktidarda büyük taideler temın eder. 
Sıtmanın bütun şekillerınrle şifa temın eden bu ytiksek tesirli ilaç her ec
zanecie bulunur. 

Liseler Ahm Satım Komisyonundan : 
Komısyonumuza bağlı dot>t günduzliı lısenın kamplarına ait olup Son 

Posta ve Munakasa gazeteleriyle 22, 27 / 6/ 938 ve 1/7 / 938 tarihinde çıkan 
eksiltme ilanındaki saatler dairelerin mesai saatlerinin değişmesinden do
layı bu kere 4, 6/7 / 938 günlerinde çıkan ayni gazetelerle yeniden tesbit 
olunan eksiltme saatleri alakadarlara ilAn olunur. <4152) 

'Sahibi ve umumi nt>şriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecililc ve Neşr1y9t Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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Yalnız • 

EViNiZDE 

CEBiNiZDE 
bile 

bulunmalı 

NERVIN 
ASABI ÖKSfiRCKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPIN'l'I 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 

Rahahızhkları 

iYi EDER 
--• ISTANBUL --• 

OtomoltilcU•r, ıoförler 
Ve ltçiler Cem!yetinden: 

4-7--938 gününde cemiyet, 
Taksimde Anaçeşm"e sokağında 
22 numaralı (eski Emlak Şirke
ti Müdüriyet) binasına naklet-
miş olduğu umum azaya ilan o-

----• lu!lur. ~ı••••ıl 

Kadınlar için 
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KARTAL 
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Siyah • Beyoğlu 

Noktalı mmı Kadıköy 
Mıntakalarını stösterir . 

Radvolin, Radvolin ı 

am her yemekten sonra dişleriniı:I • 
adyolınle Fırç"layınız. : 

t 
Çünkü: "RADYOLlN'' hem hamızdan iridir, 

hem ağızdaki himızlan izale eder. 
çer. .ıı d 

Çiinkü: "RADYOLİN" diş aralarını temizliyetv 
Çiinkü: "RADYOLiN" mineleri hiç çizmeden te· 

mizliyen ve dişlere revnak \'eren yegane diş macunu· 
dur. 

Çiinkü: "RADYOLİN" ağızdaki milyonlarca mik
robu imha ederek muhtemel hastalıklann önüne ge-

-:-~ .... ;"; nhır. d 
Çünkü: "RADYOI.İN'' !lalya \'fil ifrazatı temizlif" d 
~- ... ~ clierauın bozulmasının önüne geçer. a 

Çünkü: "RADYOLiN" dişled ,,.e ağzı bir gül ~o... h 
• - •-- 1:\•lf .... 7!'rif olarak muhafaza eder. l' 

iSMET SANTONIN BISKOVITI 
•• , -ZDhrtvt ve elit 1'..ıarıkl1rı mOte11a.-ı 

Dr. Hayri Ömel' Bagırsaklarda yaşayan solcanlan düşürür, bu suretle çocuklann bü
yümesine, iştihasına. yüzlerine renk ve kan gelmesine 

yardım eder. Eczaneler'tfe kutusu 20 kuruştur. 

--~ 

,)ğleden eonra Beyoğlu A~1 
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