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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
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30 kupona mukabil bir lt, kupona mukabil bir 

HAZiRAN 
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cilt (300) kuruştur. cüz 71,,2 kuruştur. 

Tuncelin~eki Şakilerin 

Başı Seyit Rızanın Bütüri 
Ümitleri Kırddı 

f Başvekilimiz 
~ Sehrimizde 

' 
Dahiliye ve Milli Müdafaa Vekil· 

leri de Geliyor 
Ankara 25 (Tan muhabirinden) - Ba.,vekili-• .. 

miz İsmet İnönü, Bayan İnönü ile birlnrte bugun 
saat 17,SO da hususi bir trenle İstahbula hareket 
ettiler. Başvekilimiz istasyonda vekiller, mebuslar 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarahnda.n hürmetle 
uğurlandılar. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Bay Şük
rü Kaya. da Ba.5vekilin refakatinde lstanbula hare
ket etti. B. Şükrü Kaya temmuz başlannda lstan
buldan doğru Moskova.ya gidecektir. 

Milli Müdafaa Vekıli General KAzmı Ozalp ta 
19,45 trenine bağlanan hususi bir vagonla. lstan
buJa gitti, birkaç gün sonra tekrar buraya döne
cektir. 

• • • 
Dısişlerl Vekil vekili Numan Menemencloğlu da 

bu akşamki ekspresle lstanbula hareket etmiştir. 

I 

Sığındığı inden 
Dışarı 

Adım Atamıyor 
Elaziz, 25 (T ANın hususi muhabirinden) -

T uncelinde asa yit müfrezelerimizin fa.ki dö
küntülerini takip hareketi devam ediyor.Bugün 
üç tayyare filomuz Tunceline hareket etmittir. 
Bu filolar, çapulculann sığındıklan yerleri 
keşfetmek ve bunlan takip etmek vazifesini al
mışlardır. Bütün mıntakada asayif çok normal 
bir vaziyettedir. 

Haydut hatlarından Ali Şir adındaki faki, 
birkaç avenesile birlikte, takip müfrezelerimi
zin önünden yakasını kurtarıp Şarki Dersime 

geçmek teşebbüsünde bulunmuf, fakat demir 
çemberin arasından çıkmıya muvaffak olama
mıthr. 

Şakilerin erzakları tükendiği gibi cephaneleri de 

bittiği için, bu son döküntülerin de teslim olmaları 

---------......:.------~---------- artık bir gün meselesi halindedir. 

Suriye 
ee ı 

Adamlarının 
Ziyareti 

SURiYE 
BAS VEKiLi 

1 Sergerde Seyit Rıza melunu çok 
~1 ümitsiz bir haldedir. Bu yüzden, sığın 
mış olduğu mağaradan dışarı çıkamaz 

olınuştur. Dün bildirdiğim bigi, Seyit 

1 ~annı !at"" ... e-"--""- ,._._._. ,,- _ 
ralanmr§, öteki de te~lim olmuştur. 

Çapulcu döküntülerinden bir kısmı 
daha asayiş müfrezelerimizin sıkı ta
kip hareketi karşısında si'~ hı ~iden 

bn-ak.maktan başka çare kalmadığını 
anlamışlar ve teslim. olmuşlardrr. Ge
riye kalan haydutların sayısı çok BURADA 

Dersimde Bir İspanyol Gemisi 
Şakiler Çanakkalede - Bir 
Takip 

Edilirken 
1 

ltalyan Gemisini Batırdı 

Elebafı Seyit Rızanın 

oğullarından Hasan 

~] 
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İçindekiler Kurtarıldı 
Suçlu Gemi Kaçarken 
Y etişilip Tevkif Edildi 

Dün sabah Türk karasularında bir deniz kazası oldu, bir ltalyan 
vapuru, müsademe neticesinde battı. Hadise Çanakkalede Nara 
açıklarında geçmi,, 12000 tonluk Magalena isminde bir lspan· 
yol vapuru, 6000 tonluk Capo Pino adındaki ltalyan vapurile 
çarpıfınıf, ve ltalyan vapuru batmıştır. Hadise hakkında Çanak
kale muhabirill\İzden telgraflar aldık ve burada da etraflı tahki· 
kat yaptık, neticede fU malumatı elde ettik: 

Hataylı 

Türkler 

Tahliye 

Edildi 
Adana, 25 (TAN muhabirinden)-

Buraya gelen son maltlmata göre, 
Halep ve Reybaniye hapishanelerin
de bulunan Antakyalı Türk mevkuf· 
uu· ta.hllyı;, eallntlŞleııll. A.ut-a.kya

dan bir heyet tahliye edilen mevkuf
lan büyük tezahUrat arasında. kar. 

şılamışlar, gönüllerini okşamışlardır. 
Salahiyet sahibi bir makamdan al

dığım malfimata göre Hataylı kardeş 
!erimizin Türkiye ile vuku bulacak se 
yahat, iş ve ticaret münasebetleri i-

lta.ıyan vapuru Capo Pino , evvelki 
akşam saat 21 de Italyaya doğru !i
m anımızdan hareket etmiştir. Vapur
da 5000 tondan fazla buğday, ceviz, 
yumurta ve kereste hamulesi vardır. 
Hamulenin bir kısmı Romanyadan ve 
mühim ekseriyeti de lstanbuldan yük 
lenmiştir. Vapur ve yükler sigortalı
dır. Bunlardan başka üçü Romanya
dan olmak üzere vapurda 12 de yolcu 
bulunmaktadır. Limanımızdan Cene
ve, Napoli ve Marsilyaya gitmek üze
re binen yolcular: 

Profesör lsoard ve kansı, Bayan 
Dufrein, Bayan Voral, Bay Dr. 
Hadi ve liızı, Bayan Krebs, Dr. Bay 
Kemaleddin ve Bay Louis'dir. 

Kar,ı kartıya 

:Ahmet Emin YALMAN mahduttur. çin hükilınetimiz büyük kolaylıklar 
Diğer taraftan Tuncelinde umran Aşağı Aya,i reisi Miço Ağa göstermeğe ~r vermiştir. 

Vapur limanımızdan hareketinden 
sonra diln sabah saat 8 de Çanakka
leye varmış ve Boğazı geçmiye başla· 
mıştır. Saat sekiz buçuğa doğru Na
ra önlerinde iki vapur karşılaşmışlar
dır. 12 bin tonluk Ispanyol bandıralı 
Magalena vapuru transit olarak Rus
yaya gitmektedir. Boştur ve Rusya
dan mal alacaktır. Iki vapurun kar
şılaştıkları yer Boğazın en dar mev. 
kiidir. Vapurlar oldukça süratli git
tiklerinden yollarını birdenbire kese
mem.işler ve pek ant karşılaştıkları 
için de manevra yapm.ıya imkan kal· 
madan saat tam 8,30 ta bütün hız
larile burun buruna biribirlerile çar
pışmışlardır. 

S uriyenin Bafvekili i.l! Ha. 
riciye Vekili dündenberi 

lstanbulda misafirimiz bulunu
)'orlar. 

K!>mfU1Duz Suriyenin iki dev
C:Iet adamının bu ziyaretini mem
nuniyetle kartıhyoruz. İki kom
tu memleketin münasebetleri ba
kımından en iyi fey, karşı kartı· 
Ya geçmek ve konutmaktır. iki 
tarafta hüsnüniyet olduktan son. 
ra tahsi temaslar, mutlaka yan
lı, telakkilerin ortadan kalkma
&ma ve dostça münasebetler için 
Zeminin hazırlanmasına hizmet 
eder. 

Biz Suriye ile ya tam dost, yahut 
açıkça düşman olabiliriz. Bunun or
tası yoktur. Türk harici siyasetinin 
esas vasfı, hiçbir işi muallakta bırak
llıamak ve hedefe en kestirme yoldan 
gitmektir. B. C. Mürdüm 

Suriye Başvekili B. Cemil Mürdüm 
yanında refikası, çocukları ve Suri
ye hariciye nazırı Sadullah Cabirl ol
duğu halde dün sabahki ekspresle 
Paristen şehrimize gelmişlerdir. Su
riye heyeti Sirkeci garında İstanbul 
Vali muavini B. Hüdai Karataban 
ve Fransız konsoloshanesi memurları 
ta.rafından karşılanmıştır. B. Cemil 
Mürdüm ve diğer zevat istasyondan 
otomobille Perapalas oteline gitmiş-

B iz memleketimiz içinde plan 
dairesinde çalışmakla meşgu

lüz. Planlı bir çalışma, hudutlar üze
linde tam bir istikrar bulunmasını ve 
bütün dikkat ve alakanın dahili işler 
Üzerine temerküz ettirilebilmesini i
cap ettirir. Bunun için mazinin 
bütün meselelerini ve hesaplarını tam 
"e samimi bir tasfiyeye tabi tuttuk. 
llütün komşularımızla candan dost ol
duk. Biz onlara her vaziyette emni
l'et edebileceğimizi biliyoruz. Onlar 
da bizim sözüne ve dostluğuna her ler ve öğle yemeğini Fransız konso -
\ı'aziyette güvenilir krymetli bir dost ıoshanesinde yemişlerdir • 
\>e komşu olduğumuzdan emin bulu- Suriye Hariciye Nazırı B. Sadullah 
lluyorlar. Bu münasebet tarzı bizim Cabiri dün akşamki Toros ekspresile 
~adar bütUn komşularımızın işi!le ge-
hr_ Çünkü bütün Yakın Şark ·~emle- memleketine har.eket etmiştir. 
ketıeri, ayni amiller yüzünden iktısa- B. Cemil Mürdüm refikası ve ço
di ve içtimai inkişafta geri kal~şlaf\.. cuklariler.birlikte İstanbulda birkaç 
dtr. Mazinin bıraktığı boşlu!Qllİııllll tan sonia~ Şama gidecek-
durmak için tam hızla ve...;•:oıt~[!11 .ı • 
\>etle çahşmıya mecbur buflmuYor1a • j"1tiri · i dün gazetecilere, 

Bütün bu memlekef:~n .,m - - allı.mat ve beyana-
(Arkası ~cudaJ_' miştir. ... . . ... 

faaliyeti devam ediyor. Şu birkaç gün --------~------------------
içinde sarp dağlar arasında bir çok 

kilometre uzunluğuıW.a yol açılmıştır. 

Rüştü Aras 

Bağdaddan Ayrddı 
Bağdat, 25 (A.A.) - 'l'ürkiye Ha 

riciye Vekiıli Dr. Rüştü Aras bu sa
bah Bağdattan ayrılmıştır. 

YARINKi 
NÜSHAMIZLA 

24 
Sayfa Zengin Bir 

ilave Veriyoruz 
Taıı, büyük dünya matbuatı

nın tuttuğu yolda yürüyerek gu. 
nün mühlm meseleleri hakkında 
zaman zaman ilaveler neşrine 
karar vermiştir. Birinci ilavemiz 
23 nisanda çıkmış ve okuyocu
larmuz tarafmdan kapışılmıştı. 

Y annki nüshamızla blriilrte 24 
sayfalık ikinci ilavemizi veriyo
ruz. Bu ilaveyi hazırlamak l9iu 
iki a.ydanberi çalışıyoruz. Bu na.
vemiz Türkiyenin sanayileşme te
şebbüsüne hasredilmiştir. Mües
sesemiz birçok membalardan ra
kam, istatistik ve maifunat top
lamış ve en salahiyettar kimse· 
·lere yazılar yazdırmıştır. 

Bu ilavemiz, her okuyucu l9in 
daima muhafaı.a edilecek bir ve
sika olaeaktır. 

Davemiz gazete ile bedava 
verilecektir. 

H • Cahit Yalçın 
Vali Aleyhindeki 

Davadan, . Vazgeçti 
Muharrir Hüseyin Cahil Yalçm ''Ak,am,, gazetesin~e çıkan bir 

yazıya kar,ı, bazı gazetelerde nefredilen bir mektup üzerine İs
tanbul Vali ve Belediye Reisi B. Muhittin Ostündağ ile bu mektu
bu basan gazeteler aleyhine bir hakaret davau açmıf ve sah günü 
de lzmit Ceza hakimliğinde müdafaalar yapılmıftı. B. Hüseyin 
Cahit Yalçın dün İzmit mahkemesine gönderdiği bir istida ile bu 
davadan vazgeçtiğini bildirmiştir. lıtida aynen şudur: 

Batıyor 

Müsademe neticesinde Capo Pino va 
purunda çok büyük bir rahne açıl • 
mış, süvari Bay Perfetti, vapuru kur
tarmak için baştan kara etmiştir. Is
panyol vapuru, hadiseden sonra, san. 
ki bir şey yokmuş gibi Boğazdan dı
şarı çıkmış ve limanımıza doğru yo
luna. devam etmiştir. 

Süvarisi tarafından baştan kara e
dilen lta.lyan vapuru ise ;arası pek 
büyük olduğundan su alm.ıya başla
mış ve müsademeden tam iki saat 
sonra 11,35 te batmıştır. 

Kurtarma 
lstanbul Belediye Reisi Bay Mu

hiddin Üstündağ aleyhine taraf mı
dan ikame edilip mahkemenizde rü
yet olunan ve karan tefhim edilmek 
üzere bulunan davayı açarken takip 
ettiğim gaye inkılap Türkiyesin.de 
Valiliğin dahi kanun harici bir üstün 
lUk temin edemiyeceği hakikatini 
bir kere daha tebarüz ettirmek ve 
mumaileyhin mektubuna karşı ken
dimi adalet huzurunda müdafaa iınka 
nını bulmaktı. Muhakemenin son cel
sesinde gerek yüksek nıakammızın, 
gerek müddeiumumiliğin en hür mem 
leketler adliyesine şeref verecek bir 
ciddiyet ve müsaadekarlıkla hakkmıü 
dafaaya hürmet göstermiş olması 

kalbimi iftihar ve memnuniyet ile 
doldurmuş ve beni her cihetçe tatmin 
eylemiş olduğundan mahkemeleri 
daha fazla işgalden içtinap etme
yi bir vazife bildim. Bay Muhiddin 
Ustündağ ile malfım gazeteler sahip 
ve mesulleri aleyhinde açtığım dava
dan ve tazminat talebinden kayrtSiz 
ve şartsız vazgeçtiğimi hürmetleriın. 

Sulhü kurtarmak 
Mümkün olacak 

Gemi süvarisi Perfetti, tam zama-

1 

nmda tahlisiye sandallarını indirtmi§ 
ve vapurdaki 12 yolcu ile 27 tayfa • 
sahile çıkarılmıştır. Ispanyol gemisi 
diğerinden iki misli büyüklükte ol • 
duğu için yarasının hafif olduğu tah-

1 
ıe birlikte arzeylerim. 

Hüseyin Cahit Yalçın 

Ingiltere Başvekili B. Chamberıeın 
Avam Kamarasında, İspanya hadi

selerini anlatırken "İtidal ve basiret 
sayesinde sulhü kurtarmak mümkün 
olacaktır. ,. demiştir. LCitfen üçüncü 
sayfayı açınız.,, 

min edilmektedir. Hadiseden sonra~ 

Ispanya vapuru süvarisi şehrimizde-i 
ki ispanya konsolosanesine bir tel-. 
graf çekerek konsolosun kendisini li· 
manda beklemesini ve kaza hakkın-

da raporunu vereceğini ve Boğazdan1 
(Arkası 3 üncüde) l 

Bir Haftada 
59 Kaçakçı 

Ankara, 25 (A.A.) - Geçen 
hafta içinde gümrük muhafaza ör. 
gütü, elli dokuz kaçakçı, 468 kilo güm 
rük kaçağı, 25402 defter sigara kağı• 
dı, 23 buçuk kilo uyu.şturucu mad 
de, iki silah, yirmi beş kesim hayva 
nı ile dokuz kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir . 
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Namık Kemal Zade Ali Ostadm 
Hastanede 
Alınmış 

Bir resmi 
Ekrem' Ağır· Hasta 

"Vasiyet,, Şairi 
bize en çok 

1 

sevdiklerinianlattı 
V aıiyet tairi Kemal zade Ali Ekremle 

hastanedeki odasında kartı karfıya
yım. Ben içeri girdiğim zaman, onu zorla bea .. 
lemiye çalıfıyorlardı: 

- Biraz daha •• Bir parça daha ••• Mahallebi., 
Clen bir k&Jık olsun yiyiniz canım.. I 
Ağzına verdikleri lokmayı çiynerken, yüzü 

o kadar acıklı bir manzara alıyor ki, fU dnki· 
kada, dünyanın en ııtıraplı itini yapıyor 
aanıraınız. 

, yanına yavaşça sokularak: 
- Ustat.. Sizi görm.iY.e geldim .• di. 

yorum. 
Dudakları arasından birşeylcr mı

rıldanıyor. Bu belki, "Fuzuli" nin 
meşhur mısralandır; diye dil§ilnü>.:o
rum: 

"Ne yanar kimse bana, Ateşi dil· 
den özge, 

Ne açar kimse kapım, badi saba· 
dan gayri! •• 

Hiç Yüzünden 
İki Kişi 

Yaralandı 
Dün Karagilmrükte bir yaralama 

hadisesi olmuştur: 
Fakat biraz sonra, onunla konuştu 

ğum zaman böyle dtlşUnmekte hak. 
sız olduğumu anlamakta gecikmiyo· 
rum. Ustat, gözleri dolu dolu olarak: 

- Şimdi buradaydı, diyor, benim 
ısranınla gitmiye razı oldu ... Ah, bil• 
seniz, ne şefkatli kadındır! .. Ne bu· 
lunmaz kadındır o ... 

. Seyyar reklamcılık yapan Selim 
: isminde biri, duvarlara yapıştırdığı 

afişleri koparan Ihsan isminde bir ço
. cuğu kovalamı§tır. Bu sırada araya 

Baha karışmış, buna mani olmak is-

Kimden bahsettiğini sormıya lU· 
zum görmeden anlıyorum ki, Kemal 
z.ade Ail Eıkremin, başı ucunda per
\'ane gibi dolaşan hassas, fedakar bir 
kansı var. O dudaklan titriyerck 
aözüne devam ediyor: 

- Hayat benim için, çoktanberi 
manasını kaybetti. Her nevi zevkle
re veda etUm. 

Geçen günlerden yalnız; bir "O,, 
kalmıştı. Ölilmden hiç, ama hiç kork 
muyorum. Tek üzüntüm onu arkaya 
bırakmak olacak!. OlümUmden çeke· 
ceği ıztlrabı düşünerek; yüreğimin 
timdiden sızladığını düyuyorum .. 

üstat, bu esnada başını, yana. çe
viriyor: 

- Aman .• Diyor, artık bunlardan 
!:>ahsetmiyelim ! .. 

V e bu sözü, bu sefer ben tatlı 
yerinden açıyorum: 

- Ne samimidir, siz.in o "vasiyet,, 
fiiriniz. .. Sanırsam: 
.. Donukça bir fenerin nuru sayeda-

rında,, 

diye başlıyordu, değil mi? 
Sapsarı ellerlle. yine o renkteki 

kansız başını, birkaç damla hatıra &.· 

lutabilmek için sıkıyor, sıkıyor: 
- Evet .. Hani şu Çemişke.zekli Me 

mitle bölükemini Omerin hikayesi! .. 
Fakat, devam etmeden susuyor. 

Ben, yine soruyorum: 
- Son olarak hangi eseri yazmış-

bnız üstadım? . . 
Bu ıualimle, Namık Kemal zade· 

ln bUtUn hassasiyetini depreştirmiş 
lacağımı düşünememişim. 
Hasta Ali Ekrem, birdenbire can
nıyor: 

- Son eserim "Tairi ilahi,, adlı 
~ir dasitandır! diyor. 

- Neden bahseder üstadım? 
Zoraki bir gUlUmseme arasında ce 
p veriyor: 
- Neden bahsetmez ki!.. 
Bu "eser,, i; ilham eden vakayı 

uılatayım size: İstanbul kız sultani· 
linde edebiyat muallimliği ettiğim 
sırada talebemden bir kız vardı. Şiir 
yazmıya meraklı idi. 

. temiştir. Selim, bu müdahaleye kız
dığı için hemen bıçağım çekmiş, Ba
hayı ve Ihsanı ağır surette yarala -
mışt.Jr. Her iki yaralı da Cerrahpaşa 
hastanesine kaldınlmıetır. 

Ali Ekremin birkac sene önce 
~ekilmiı r1:ıimlerinden biri 

taburu... Altı sene çalıştım, onu bi· 
tirmek için ... 

S ordum; 
- Yeni şairlerden beğen

dikleriniz var mı üstadım? 
- Bir tek kişi bile yok. Ben on· 

!ardan anlamam. Onlar benden anla· 
ma.zlar! Mal\Unya, kalp, kalbe kar~ı-
dır, derler. • 

- Ya, eskiler? .. 
- Oo ... Sualiniz biraz geniş oldu. 

Eskilerden ~inbir kişi var, sevdiğim. 
- Mesela, daha yakın eskilerden .. 
- Evvela nesirde Halit Ziya.. En 

büyük üstat olarak kabul ettiğim 
şahsiyet.. Sonra manzum şiirde Ce· 
nap Şaha.bettin! .. O kafirin nesri de 
harikaydı ya, neyse .. 

- AbdUlhak Hamidi. Recai zade 
yi sevmez miydiniz üstadım .. 

- Hayır sevmezdim. 
-Ya!? .. 
- Evet, sevmezdim, onlara peres· 

tiş ederdim! 
- En çok beğendiğiniz eser? 
- Recai zade Ekremin Afife An· 

Sarıyer Belediyesinde 
Yapılan Tetkikler 

Sarıyer belediye §ubeşlnde 2500 
li•ohh ı.: .. ""'lr r.tlrhfrr :VA mUfettisler· 
le murakıplann tahkikata başladık -
lnn yazılmıştı. Dün belediyeden al· 
ğımız bir mektupta deniliyor ki: 

"Sarıyer şubesinde bir açık ve
ya suiistimal yoktur. Sade, eubenin 
knyitlerile mal sandığının kayitleri a
rasında 2000 liralık bir mübayenet 
görUlmUş, hesap sehvinden ibaret ol
duğu anlaşılan bu fark, tashih edil
miştir. Murakıplar tarafından mezkür 
şubede yapılan tetkikat ta sene sonu 
münasebetile bütün §ubeler meyanın. 
da burada da yapılmış olan muraka
be ve tetkikattan ibarettir.,, 

Kadıköy ve Civarı 

Niçin Susuz Kardı? 

jelik adlı eseri .. Sebebini de söyliye
yim: Bir büyüle edebiyat üstadı ta· 
rafından, bana iUıaf edilerek gönde· 
rilcn ilk idtap, bu Afife Anjcliktir. 1 

- Hatıralarınızı yazdınız mı Usta· 

Kadıköy ve UskUdar su şirketinin 
bir haftadanberi bu civara su verme· 
diği hakkında bazı şikA.yetler olmug
tur. Yapılan tetkikler, ÇengelköyU yo 
tunda bir ana borunun patladığını. bu 
yUzden Kadıköy ve clvannm al1:ak 
taraflarına 24. saat, diğer yüksek 
semtlere 48 saat su verilemediğini 
göstermiştir. Tamir bitirildiği için 
diln su verilmesi mUmkUn olmugtur. 

Müsabakanın 
Müddeti 
Bitiqor 

dım? .. 
Namık Kemalin sevgili oğlu, yaralı 

bir yerine dokunulmuş gibi, yüzünü 
buruşturdu: . 

- Başladım .. Fakat ne yazık kı, 
bitiremedim. Bundan sonra, bitire
mem de artık .. 

Eğer, onları yazmış olsaydım, is· 
canlı tarihi meydana gelirdi. 
tibda.t ve hüriyet mücadelelerinin en 

BUtUn vesikalarlle Namık Kemal 
ve Abdülhamit! ... Ama, ne yapayım, 
çok g~ yazmıya ~aşladım. Bu hain 
hastalığın beni on beş gün içinde ye 
re sereceğini bilir miydim? •. ,, 1 

Şif al ar diliyerek Usta.dm yanından 
ayrıldım. 

Salahattin Güngör 

Bahar müsabakamızın 

hal mühleti olan 1 Temmuz 
yaklaımaktadır. Haziranın 
otuz.uncu günü akfamından 
sonra idarehanemize gele
cek hal mektupları nazarı 

itibara alınmıyacaktır. 
Bundan bafka otuz mü

sabaka kuponunu havi ol· 
mıyan mektuplar da mute· 
ber tutulmıyacaktır. 

Karaladığı §eyleri ~ana verir, na· 
al bulduğumu sorardı. Ben de her 
lefasında okumıya bile lüzum görme 
len: "Çok güz;el olmuş .. ,, derdim. 
3ir gün yine bir şiir yazmış, getirdi. 
3unu nasılsa okudum ve o kadar ha· 
ikulade buldum ki, ondan evvelki· 
eri okumadan yırttığıma canım sı-

uldı. "Tairi ilahi,, adlı eserimin il· s==.=:;:"-'=:::./'=:..,..=:/"= .. =:::::..,=::,:=I"=,~ 
ıammı bana veren, işte bu kUçük ta " 

~
( ll~r mevsimde reçel ve şurup 

ebemin şiiridir ... 
- Kimdi o küçük talebeniz?.. yapacak yemişlerimiz ,•ar. ' 

Kuponları ekıik olanların 

bir an evvel bunları tamam· 
lamalannı yahut mektupla· 
nna her eksik kupon için al
tı kuruıluk bir poıta pulu 
ilave etmelerini hatırlatırız. 

_ Şaziye Berin! ~ Ulusal Ekonomi ~ 
Son eseri, üstadın üzerinde belli I \'e ~ 

;i, çok büyük bir tesir yapmıştı: Artumn Kummu 

- Vaktin olursa, bir gün gel .. de- "'"'"'' ,...,..,,...,,.~ 
eana da (Ziyaret) ettireyim ki· 

Benzin ve P~trol . Yeni 
Fiyatlarla · Satıhyor 

Ucuzluğun 
mühim tesirleri 

görülecek 

~""""'" """""""""""' 1 / 

Üç v.apur için i 
Son müzakere ~ 

A iman labrikalan direktörü Kortu dün S 
ıehrimize •elmif ve Deniz.yolları lda- ~ 

resinde beıer bin tonlulı ü' vapurun kati mü- ~ 
zakerelerine ba,lamııtır. Vapurların infaat l 
projeleri üz.erinde i/ri taralça tamamen uyu
ıulmuştur. Bugün ıon bir clela planlar göz
den geçirilecek ve Kortu ak,am Almanyaya 
hareket edecektir. lktııat Vekili Celal Ba
yar Ankaraya döndükten •onra labrikaların 
buradaki mümenilleri ile mukavele imza. 
/anacaktır. 

Benzin ve petrol resimlerinin indirilmesi için 

tebliğ olunan kararname üzerine dün sabahtan 
itibaren her iki maddenin yeni fiyatlar üzerin

den satılmasına baflanmıttır. Evvelce fİfesi 
125 kuruşa satılan benzinler dünden itibaren 

perakende olarak 85 kuruta verilmittir. 

• • • 

Yine evvelce yirmi Uç kul'IU.Şa satılan petrollerde 
16 kuruştan satılmıştır. DUn benzinciler müşterileri
ne fazla mal vermişlerdir. Bu satışlar yapılmadan 
evvel şirketler tarafından kendilerine kararname ü
zerinden satış yapılması bildirilmiştir. lktısat Ve
kaleti, bugünkü piyasa vaziyeti etrafında al.Akadar-

t l.tanbul Gümrükleri Başmüdürü Muıtald' 

!
~ Nuri bugünlerde Ankaraya gidecektir. Güm

rükler Vekaletinde bir toplantı yapılaralt 
yolcu uılonunun avanprojesi üzerinde güm· 

~ rüklerin dilekleri teıbit edilecektir. Muıtala 
~ Nuri, aynca Vekaletle yolcu eıyalannın va
~ purlara nakli iıinde Liman lıletmui ile /da
~ re artuında çıkan ihtüô.I hakkında da temtU· 
~ lar yapacaktır. 

lardan telefonla. malfunat istemiştir. \ 

Stok mal lazla ' 
lstanbul piyasasında büyük kumpanyalara bağlı o

lan perakendeciler, zararın şirketlere ait olması lazım 
geldiğini söylüyorlar. Evvelden stok satışlardan zarar 
gördüklerini ve bu yapan bayi ve tüccar ise ellerinde· 
ki gümrüklü mallardan zarar görmüşlerdir. Kumpa.n 
yaların hemen hepsinin tankla.nnda gümrüklü ve güm 

rüksüz olarak depo edilmiş çok mal ,.---------------------------
vardır. GUmti.iklü olanlann miktan 
pek fazla tahmin edilmiyor. Bu iti
barla. kumpanyaların büyük bir za
rara uğramaları ihtimali azdır. Ka· 
rarnamenin çıkacağı altı aydanberi 
maltim olduğundan bu müddet için
de getirilen mallar transit olarak 
getirilmiştir. Şehrimizde Standardın 
15, Sta.na Romananm 4, Sovyetlerin 

Genç Bir Kız, Tabanca 
ile Oynarken, Nişanlısım 

Vurup Öldürdü · 
18 tangı vardır Bunlardan başka yine • . . • . • 
sovyetlerln umur yerinde eski bir ge . Evvelkı akpm Vaniköyünde çok feci hır kaza oldu, 'hır genç 
mi dolusu benzini mevcuttur. kız tabanca ile oynarken nitanbımı vurup öldürdü. Bu kanlı hadi· 

Dün gümrükten hiç mal senin tafsilatı fUdur: 
çekilmedi Vaniköyünde İskele caddeıinde 18 numaralı evde oturan Gü. 

Kararname dün sa~ah gümrüklere ref F ederaayonu Reiıi 8. Ahmet F etgerinin kızı Bayan Suat, iki 
tebliğ edilmiştir. Yeni kararname ile haftA kadar evvel Necdet iıminde bir ıren le ni lanmı hr. 
uı:nzıu.u. '-'• "~"'""' 2..uv<)Ubuu.U ruınmaK Necdet, ÇengeJkoyıınüe oturmaKt&• 
ta olan 19,9 kuruşluk resimler 9,35 dır ve ni§anhsmı sık sık ziyarete gel- JI il ki / her 
kuruva ve petroıun kilosundan evvel mektedir. Genç erkek, evvelki ak- lVl e Up Q _ 
ce alınan 13,84 kuruş resim de 6,60 oam misafir kalmak üzere yine Vanl· ,.,.. Ç. • 
kuru9a. indirilmiştir. Böylelikle. be~- köyüne gelmiştir. Iki nişanlı, bir ara- ,J. Qf QJ l lZQÇ 
zinin kilosundan 9,74 ve pctrolUn kt· lık, tavla oynamışlar, bu ıırada Nec- • 
}osundan 7,24 kuruş inmiş bulunu • det, yeni aldığı tabancasını Suada göı Edıyor muş 
yor. DUn gUmrUklerden hi?. m~ çe- termi§tir. Genç kız, hemen öteki oda· 
kilmemiştlr. Yeni .fiyatla.~ ~zerınd.e~ ya geçerek çekmeceden babMmm ta-

tış yapılmak içın şehrımızde kafı . _ 
sa t 1 bancasını çıkarmış ve nl§anlısma gos· 
miktarda benzin ve pe r~ vardır. termek için odaya ginni§tir. Bu ııra· 

Birçok matldelerın da tabanca birdenbire ateı almıf, çı-
ucuzlamaıı lazım ka~ kur§un zavallı Necdetin aol gözi1· 

DUn şoförler ara.1a.rında bir top- nün altından girerek baııru parçala· 
lantı yapmışlar, fiya.Uan~ .~~.şm~~i mıştır. Sil~h sesine yetifen ev. halla, 
nzerine kendi vaziyetlerinı gor~şm~ş genç erkeği kanlar içinde yerde bul· 
!erdir. Taksi şoförleri, beledıycm~ muşlardır. Zavallı Suat, bu feci man· 
fiyat ıucuzlamasından . dolayı taksı zara karuısmda deliye dönmUı ve he-
fiyatlarını indirmek ıstiye~eğinden b yılmı..+ır. 

· · "Benzın ah men a S'" 
endışe etmektedırler. . P a- Hft.diseye UskUdar nöbetçi mUddei· 
ı 1 • ld • zaman taksi fıyatlarını 
ı ıgı 0 ugu . . umumisi Orhan el koymuıtur. Tahki· 

yükseltmediler Hepimız zarar ettık. t 
' . 150-200 lira kat, dün geç vakte kadar devam e • 

Her araba b~ledıyeye miştir. Evrak, bugün cUrmU meghut 
borçludur.,, dıyorlar · i il k B an Su· 

ve etroliln ucuzlaması ü- mahkemes ne ver ece ve ay 
~enzinb led' P i derhal faaliyete adın muhakemeıi yapılacaktır. 

zenne e ıyen n 
geçeceği Umit edilmektedir. Deniz Bir çocuk ta ayni ıekilcle öldü 
ve karn nakliyat vasıtalarlle, maki- Şehremininde Yeni f1nn sokağında 
neleri benzin ve petrolle işliy~n mUes oturan 17 yaşında Mehmet a.dlı Mr 
seselerin, kullandıkları benzın v?ya çocuk dün babasının tabancuını ka· 
petrol nisbetine göre nakliye. tarife- nştın~ken birdenbire ateı alınII ve 
leri indirilecek ve maliyet fıyatıarı kafasından yaralanmııtır Gureba hal 
nın ucuzlatılması için _tedbirler alına- tanesine kaldırılan zavallı çocuk, bir 
caktır. Kararname tıcaret odasına müddet sonra ölmüştür. 
tebliğ edilir edilmez, odaca da tet-
kiklere başlanacaktır. -----...... . .... , .. ~..--- - BlR lŞÇlNlN OZERINE 

KAYNAR ZiFT DöKOLDO 
Yedikule havagazi fabrikasında ça· 

lışan Demirin, üzerine kaynar z~ft 
devrilmi~. vücudünün muhtelif yerın
den yara.lanmıştır. Demir, derhal has 
taneye kaldırılmıştır. 

.., 

• 
·~ 

Zannaltına alınan geng 

Poliı dUn, Asım isminde bir gerı~ 
hakkmda takibata baglamıştır. Unl -
verıitenin Hukuk fakültesine dinleyi. 
el talebe olarak devam ettiğini söyli
yen Asım, yerli ve yabancı bir çok 

makamlara saçma sapan mektuplar 
göndererek onlan işgal etmekten suq 
ludur. Asım, bu §ekilde hazırladığı 
mektuplardan birini dUn, Istanbul 

postanesinden atarken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. HakKındald 
tahkikata devam edilmektedir. 

K imyager alınmak iiıere dün, 
gümrüklerde bir imtihan ~·;ı

pılmıştır. imtihana üç ki~i girmiş ve 
hepsi ,ıe ayni d~recede munffak ol
muşlardır. Bunlardan ikisi kura ile a
lınacaktır. 

\ 
CUMARTES 

26 Haziran 937 
Bugünkü Hava: AÇIK 

• • st.anbul mebustan diln r 
1 kazasına giderek halkın dilek

lerini tesbit etmişlerdir. 

• 
O•• nUmUzdeki ders l1h başında 

memJeketimi1.(le yeniden altı 
taıte ak~ kız sanat okulu açılacak· 
tır. 

........... --

Yeşilköy meteoroloji mUdilrlU~n 
den aldığımız malflmata göre b~gUn 
havanın Kara.denizde kapalı, Egede 
açık ve doğu Anadoluda mevztt yağ-
murlu geçmesi ve rUzglrlarm. şimal 
istikametinden kuvvetli esmesı muh 
temeldir. 

6 ncı a.y Gün: 30 Hızır: 52 
Arabi 1356 Rumi 1353 
RebiUlahır: 17 Haziran- 13 
Günet: 4,30 - Öğle 12,16 
Ikindi: 16,17 - Akşam: 19,44 
Yataı: 21,49 - İmsak: 2,09 

Dün, hava akşama k 
miş ve rüzgar poyra 
kilometre süraUe esm 

caklık 16 ve en fazla da 28 santlg~ 
olarak kaydedilmiştir. Barome 

az ın 759 milimetre idi. 
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Almanya itidalle 
Hareket etmeseydi 

Bir harp muhakkaktı 

I~ Senedenbe'ri ilk defa vukubulan bir karşılaşma 

italyanın 

Açık 

Almanya ve 
den Çekilmesile 

Kontrol----_.~~~-----...... ---... 
Kalan Is-

panya SahiHeri lngiltere ve Fran
sa Tarfından Kontrol Ed.lecek 

' r LONDRA, 25 (TAN) - ISP ANY A ME- ·-
SELESi BUGON AVAM KAMARASINDA 
VE BUTON AVRUPA SiY ASI MUHiTLE
RiNDE EHEMMiYETLE KONUŞULAN EN 
BOYOK MESELEDİR. 

A\•am kamarasında, aclemi müdahale komitet11i· 
hin \'aziyeti şiddetle tenkit edildi ,.e bunun 8.siJer le
hinde çalı,.an bir müessese oldub'll dahi ileri sürüldü. 
Muhalefet lideri B. Aslee, bugünkü beyanatında lngil-

FRANSA 

terenln meşru İspanya hükumetine silah satması la-•----------.;.;.. ___________ .. 
znn geldiğini, ,.e İspanyada iki taraf arasında \"llkU· 
bulan mücadelenin Jmnun ile ıkanunsuzluk arasında. 
~uku bulduğunu söylemi~tir. I 

lıpanya isyanının ve harbinin seyrini 
gösterir harita 

Loyd George, ltalya ile Almanya· ı
nm Ispanyaya karşı aldıkları vaziye
ti şiddetle tenkit etmiş, ya hakiki ade

ltalyada da aç devlet 
nıi müdahale yapmayı yahut bu işi 

ortadan kaldırmayı teklif etmiş, da
ha sonra "lngiltere, Fransa ve P..us
ya birlikte hareket ederse hiçbir mu
kavemete uğrayamaz ve sulh her teh

Irk Mese~esi 
Roma, 25 <A.A.) - Resmi Ceride 1 Denız İfİf <i{ı 

tarafın~an n~redilen . bir ~ararn:-- Londra, 25 (TAN) - Fransa, Jn. 
me, do~ -~fn~as~d~kı yerli k~dın- giliz • Amerikan - Fransız deniz iti
lardan bırı ıle eınsı munasebetlerı b~- lafını tasdik etmiştir. lngiltere de, 
lunan her İtalyanın beş w sene hap_ıs Moskova ile yapılan müzakere:er bi
cezası ile cezalandırılacagım tasnh tince bu itilafı tasdik edecektir. 
etmektedir. 

likeden kurtulur,, demiştir. 
Daha sonra Başvekil Mister Ch :ı.m

berlain, söz söylemiş ve Avrupa sul
hlinü kurtarmak lfızım geldiğini an
latmıştır. Başvekil, lspanya işlerine 
ınüdahalenin vuku bulduğunu ve vu
kubulmakta devam ettiğini anlatmış-
tır. 

:ALMANYA ITIDALLE HAREKET 
"-"' . 

ki tara! da emniyet mmtakalarına 

hürmet ve riayet göstermeyi kabul 
etmişlerdir. 

HARP VAZIYET! 
- 1 •., p '-' ••••"'"-"' A..,&•\..i& .L.IU 

Sonra Leipzig hadisesinC:~n bahset- baodan geçerek Sant vilayetine gir -
iniştir. lngiltere, Başvekili, Leipzig diklerini haber vermektedirler. Buna 
llıürettebatının hata etmiş olmaları ih mukabil hükfıriıetin Leon cephesinde 
timalini de gözönünde tutmuş, fakat, harekete geçerek Sant Ander üzerin. 
gemilerin bu çeşit tehlikelere deki tazyiki hafifletmek istediği bil-
ınnruz kalmamaları lfı.zun gel- diriliyor. 
diğini an!atmış, daha sonra : Cebelüt:arıktan haber verildiğine 
''Alman hükumeti, gemilerini ı göre, Amıral Seheer, Falke, Kondor, 
kontrol sisteminden çekmek surı.;tilc> Grief, Albotros ve Ti ger adm~aki Al
bu hadiseleri kapanmış addetm~ ve man vapurları dün akşam Bogazı ge. 
itidalden ayrıimamıştır. Bu itidali tak çerek şarka doğru yola koyulmuşlar

YENiDEN SILAH 

dir ediyor ve hepimiz alkışlıyoruz. F'a dır. 
kat Alman ve Italyan karakol gemi
lerinin çekilmesi, yeni hadiseler çık
ınası tehlikesinin bertaraf edildiği 

ınanasını tazammun etmez ve bunun 

Paris ve Madritten verilen maluma 
ta göre, asiler Madride karşı büyük ' 
bir taarruz hazırlamaktadırlar. HU -
kfımet topçuları Jarama cephesinde 
tahşidata mani ulmak için asilerin 

için ilk yapılacak iş, Almanya ve 1-
talya tarafından verilen kararlatlı:ı 
kontrol sisteminde bırakılan boşluk
ları doldurmak ve ispanyadaki ecnebi 
gönüllülerin geri çağrılmasını temin 
etmektir, zannederim ki, hepimiz lh· 
tiyat, sabır, ve itidal ile hareket edt'r
Bek Avrupa sulbünü kurtarmıya mu· 
Vaffak oluruz,, demiştir. 

dümdarlarım mütemadiyen bombar
dıman etmekte, fakat asiler buna rağ 

men takviye krtaları göndermektedir
ler. 

ipi Fakirile 
Yeni Çarpışmalar 

Simla, 25 (A.A.) - Reuter Ajan-
0 .... - ""'""Abiri fakir Ipi taraftarları 
ile Ingiliz kıtaatı arasında son aern 
vukua gelen çarpışmada maktul dil. 
şenler arasında bir de Ingiliz Mira
layı bulunmakta olduğunu bildirmek 
tedir. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

S ofyada yeniden bir ko
münist matbaası keşfe· 

dilmi}tir. 
o 

I• rak kabinesinde dahili sc 
beplerden dolayı bazı ta. 

dilat yapılmış, maliye, ticaret, 
münakalat, adliye ve kliltür ba
kanlan değişmiştir. 

• 
A iman Harbiye Bakanı, bu 

ayın 28 inde Budaocsteyc 
g!decektir. 

o 

A merika, yeniden dört de
nizaltı gemisi sipariş et-

Aksiyon Fransez gazetesine göre, 
Franco kuvvet_leri y~ni gelen 1000 tü- ı 
fek ve 1500 mıtralyôz almışlardır. ·-·'l1·i".·t.ir.·-----·------' 

Ankara da 
Benzin ihtikarı 

Altı dükkan kapatıldı 
Ankara ~5 (TAN muııabırınden)

Ankara belediyesi, petrol ve benzini 
ucuzlatan kanunun meriyete girdiği 
bugün, petrol ve benzin tenekeleri
nin şehirde satılabileceği fiyatları 

tesbit etmiştir. Buna göre: 
Büyük teneke epterol, eskiden 375 

kuruş iken şimdi toptan 258, peraken 
de 268 kuruştur. Küçük teneke pet
rol, eskiden 105 kuruş iken şimdi 
toptan 105, peprakende 80 kuruştur. 
Büyük teneke benzin, eskiden 450, 
şimdi toptan 318,75 ve peprakende 
328,71 kuruştur. Beş litrelik benzin 
eskiden 130, şimdi perakende 87 ku
ruştur. 

Bir litre benzin de eskiden 26 iken 
şimdi 17 ,40 kuruştur. 

Çekiç Orak firmasından manda, 
Ankaradaki bütün benzin satıcıları, 

bugün şoförleri: "benzin yoktur." di 
ye başlarından savmak istemişlerdir. 
Bu hareketleri Vilayetçe ihtikar te
lakki olunmuş ve derhal alınan ted
ı..1.J.1 ... ~ı ... , thUhtı.•-s t.~blt .:llllt:ıu o.ltı 

dükkan kapatılmıştır. 
Otomobilciler ve sivil polis me. 

murlan bazı benzin dükkanlarında 

cürmü meşhut yapmışlardır. 

Romanya Krah 

Polonyaya Doğru 

Hareket Etti 
Bük.reş, 25 {A.A.) - Kral Karol 

yanında veliaht Mişel, Hariciye Nazı 
rı Antonesku ve Hariciye Müsteşarı 
General Glatz olduğu halde Lehistan 
Cümburreisine iadei ziyarette bulun 
mak ü-zere bugün Varşovaya hareket 
etmiştir. 

Merzifonda Pazar Günü 
Merzifon (TAN) - Burada her 

hafta ku:rıulan pazarın günü değişti
rilmiştir. Belediye pazarın Çarşam
ba yerine Pazartesi günleri kurula
cağını ilan etmiştir. 

Almanya Erkanı Harbiye Re
isi General Beck, ge!,•enlerde, Pa. 
rls Enterna yonal sergisini zl. 
yaret etmek üzere Parise gitti ve 
Fransız Eıikam Harbiye Re.isi 
Gamelin'le görüştu. Otomobil· 
dekilerin gözlükJüsü Fransız 
Erkanı Harbiyesi Reisi, diğeri 
<le General Beck'tlr. Bu ziyaret 
iki memleket arasındaki yaklaş
ma arzulanmn yeni bir tezahürü 
sayılmaktadır. 

Bir Dünya iktisat 
Konferansına Doğru 
Londra. 25 (TAN) - Bir dünya 

iktısat konfrenası hakkında tetkik
lerde bulunmak üzere Amerikaya 
giden Belçika Başvekili Bay Van Ze
eland, Birleşik Amerika devletleri 
Hariciye Nazın Bay Hull ile görUş
mUş ve tam bir fikir beraberliğine 
varmıştır. 

Maamafih bu uyuşmanın neticesi. 
nin bir dünya iktısat konferansı ça
ğmlmasma kadar gidebileceği henüz 
ırnllyetıe söylenemez. Buna, sıyasi va 
ziyet değil, daha ziyade dünya iktı-
ı.diyatı şimdilik mani olmaktadır. 

Bay Van Zeeland görUşmelerine de
vam edecektir. 

Polonya Piskoposu 

Küstahllk Etmiş 
Londra, 25 (TAN) - Varşovadan 

gelen haberlere göre, hükumet ile 

baş piskopos arasındaki gerginlik 
gittikçe artmaktadır. Halk piskopo

sun, Pilsudskinin lahdi meselesinde
ki tarzı hareketini küstahlıkla tavsif 

etmektedir. Bu ak§am bir nümayiş 
yapılacaktır. 

Giresun Milli Emlak Müdürlüğü 
İzmir (TAN) - Şehrimiz Milli 

Emlak müdürlüğü muamelat memur 
!arından Hasan Tahsin Nayman, 
Giresun Milli Emlak müdürlüğüne 
tayin olunmuştur. Başvekilden sonra Mister Eden süz 

söylemiş ve hükumetin üzerine aldığı 
ınesuliyetleri anlatmış, ispanyaya si-
lah ve gönüllü göndermek husu.3ımda 
hudutsuz silah yarışma girmenm ne 
reye varacağına işaret ettikteıı son. 1 ehlikevi Yokedecek _L4miller 
ta hiçbir memleketin hali hazırdn 

böyle bir şey yapmak istemediğini na 
!atmıştır. 

DIGER MEMLEKETLER Ne 
DiYOR? 

'.Almanya. B. Chamberlain'in bey::ı
ııatından memnun olmuştur. Italyada 

ademi müdahale buhranının iznlesi i

~in büyük bir istek vardır. Framm. 
lngUtere siyasetinin tavazzuhunclnn 
memnundur. 

Fransa ile lngiltcre. ndemi miiı1a 

hale kontrol sısteminde açılan gedığı 
lngiliz - Fransız gemilerile kapamı
Ya karar vermişlerdir. Karar, gele ·ı:k 
hafta toplanacak olan ndemi müdn
haıe komitesine bildirilecektir. Faknt 

ltaıyanın bu karardan hoşlanmadığı 
anlaşılıyor. 

Itaıyan gazeteleri bunu ispanya hü 
ktımeti lehinde bir lngiliz - Fram;ıı 
lliyasi manevrası sayıyorlar. Alnıan 
tazeteleri henüz bu karar üzerinde 
bir şey söylemiye vakit bulamamış· 
lardır. 

lspayadan alman haberlere göre i-

I
• sım-nya meselesi günUn en 

mühim hadisesi olmakta 
de\'am ediJ·or. En çok korkulan 
tehlike, harbin büyiimesi ve etrafa 
sirayet etmesidir. Bu endişe henüz 
7.ail olmuş değildir. Bilakis her • 
hangi hiıdise bu endişeleri tahak
kuk ettirir ve dünyayı altüst ede· 
eek tehlilielere yol aç.abilir. 

Almanya hiikumcti, Laipzig a
dında!d zırhlısının bir lspanyol talı· 
telbahlri tarafından birim~ kere tor 
pillenmek kazasını atlathğmı or
taya. çıkardıktan sonra onun tek· 
rar ispanyadan intikam almı~·a te
şebbüs etmesi son derece tehlik<-11 
bir har<>ket olnhilirdi. Fakat Al -
manva hiikümeti, adt•mi müdaha
leni~ kontrol sisteminden çekilmek 
le iktifa etti ve bu suretle bü)iik 
bir tehlikenin önü alınmış oldu. 
lngiltere Baş,·ekili Mister Ohamber
lain, Almanyanm bu şekilde ha
reket etmekle itidahlen ayrılmadı
ğını söylemiş \'e bu itidali takdir 
ederek alkışlamış i~ de, bu hare
ketin "yeni hadiseler ~ılanası teh· 

" 
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likesinl bertaraf etmiyeceği,,ni ilive den gönüllü \."e silah gitmemesini te-
etmiştir. min etmek, sonra ispanya harbine 

lngiltere Başvekili, evvela ltal- karışmakla bu harbe, ispanya top-
ya ue Almanyanm kontrol siste - raklan üzerinde vuku bulan bey-
minde boş bıraktıkları yerlerin dol- nelnıilel bir harp mahiyetini nren 
durulması, daha sonra da l!iipanya yabancı gönüJlüleri çıkarmaktır. 
da ~arpı~an yabancı gönüllülerin Kontrol sisteminde açılan gedi-
bu memleketten çıkanlmalan için ğl kapamak ademi müdahale ko-
çahşmak icap ettiğini söyledikten mitesine aittir. Ualya ile Almanya 
sonra ihtiyat, sabır ve itidal ile ha- bu komiteden aynlmadıklan için 
reket tavsiye etmiş ve ancak bu komitenin bu iki devlet yerine baş. 
sayede Anupa sulhünü kurtamu- ka iki de\'leti lrnntrola memur et-
ya iınkfuı hasıl olacağmı ısöylemiş- mesi mümkündür. 
tir. 

lngiltere Baş'\·ek;n tarafından 
s(iylenen bu nutkun bütün esası, 
ispanya harbini, ispanyaya hasret
mek, ayni zamanda bu harbi ta -
mamiJe bir lspaııyol harbi yapmak
tır. Bu yolda muvaffak olmak için 
ba.5anl8<',ak iş, lnglltere başvekili
nin dediği gibi, eV\.·ela kontrolü de
vam ettirmek ve ispanyaya yeni • 

A sıJ güç olan nokta, yabanca 
gönüllüJerin ispanyadan çı

kanlmalandır. ispanya harbinin 
mukadderatı üzerinde billiik tesir
leri görülen ve bilhassa asilerin 
ötede beride muvaffak olmalarına 
yardım eden, asilerin işgal mınta
kalarını genişleten, hatta asiler 
tarafmdan kazanılan bütün mu • 

vaffakıyetıerde en bellibaşh amil ol
cluklarr tahakkuk eden bu gönüllü
ler, ispanyadan çıkarıldıkları tak
dirlle, isyan hareketini silip süpür
mek çok kolay bir iş olur. Bu tak
dirde meşru cümhuri~·et hükumeti, 
vazil·ete ko!aylıkla hakim olarak 
son derece zedelenen ispanyayı ye
niden canlandırmak i!;in çalışmak 
irnkamnı bulur. 

Fakat yukarda dediğimiz gibi hu 
gönüllüleri · cephelerden söküp 
memleket haricine çıkarmak son 
derece güç bir i~tir \'e ademi müda
hale komitesinin bu yolda bir ka
rar \'ererek tatbik etmesi, kolay ko· 
Jay beklenemez. 

Ger('i ltalya ile Alm:ınynnın is
panya mesele inden kendilerini «;ek 
mek iste<Iikleri bir hayli söylen
miş ve son zamanlarda Lir <;ok de
falar tekrar edilmiı;tir. Ilıma rağ
men bu işin başarılar.ağma inan • 
mak sırası gelmemiştir. 

Bu yüzden A\'ruııa sulhii tehlike
dedir, ve tehlikeyi bertaraf edecek 
ba.5ka çare yoktur. 

3 

Evvel Allah, 
Sonra Makbuz! 

Bir idari derdin bir kere daha ~elc-
1 \'aSma tevessül edelim: Ui:ule, tnh il

darlann, tahsilat kalemlerinin hulfısa 
tahsil makinesinin faaliyeti gUnü gü
oüne llemlyoruz, batta ayı. 7..nrfında, 
hatta ~enesi zarfında ana defterlere l 1-:c('ip mükelleflerin veya herhangi su
retle bor!.'lanmı:;. olamırın zinımctlcrl 

fiapatılma.maktadır. Şüphesiz bu ka
yıtlan çok muntazam olan daireler, 
kalemler ve ~ubeler vardır. Likin a
rada bu intizamı muhafaza ve temin 
edememi:; olanlar da me\'cuttur. 

1 

1 Bunun küçüklü, büyiiklii istediğiniz 
kadar misalini bulabiliriz: lUeselfı, ~e
ı;enlerde benden :;alıscn yol \'ergisi isi tediler ,.e iki senelik makbuz sordu-

1 ıar. Bereket ki, saklamıştım. Yakanu 
kurtardım. 

Bundan yirmi gün kadar eweJ e\i• 
min vergisini istemiye geldiler. \ 1er
miş ~lduğum son iki taksitin kaydinl 
elir.1dekl makbuzlan göstermek sure
tile kapattırdım ve borcum olmadığı. 

· ru isbat ettim. 
1 iki gün evvel bir dostum bana 800 
l ıiralık bir haciz Uıbarnamesi gösterdL 

Bir binanın kirasından dolayı Emlaki 
Milliyeye ödenmemiş 800 lira borcu 
olduğu ve şu kadar gün zarfında icra 
vasıtasile alınacağı yazılı bir san ki· 
ğıttı. llalbuki kira \'erilmiş ,·e boro 
me,·cut değilmiş. Eğer kazara mak· 
buz kaybedilmiş olsa, paranm belki 
bir daha \'erilmesi icap edecek. 

Denebilir ki, kal,tlar tetkik edilir
se muhakkak bir iz bulunur ve hak 
yerini bulur. • 

Evvela bütün tahsildarJarm günü 
gününe ka~,tıarmı knpattı.klannı id· 
dia edemeyiz. Birtakım hadiseler bi· 
ze \'azifesini unutmuş tahsilclarlar ela 
mevcut olduğunu göstenneh1:edir. 

Sonra adliye yangını gibi bazı va
kalar bütün mevcut kayıtlan silip 
süpürmektedir. 

Bu sebeple dileğimiz odur ki, bir 
para tahsil edildiği günden itibaren 
bir ay zarfında ana defterlere geç· 
mezse, bu hususta ihmali olanlar tec
ziye edilmeli \'e tahsilat makbuzu dip 
ko!:anları da yangından ve zlyadı>'l 

masun olacak \'~e ,·e~·a ha7.lnt-Jerde 
saklanmalıdır. Tfı ki, halk, \'Bzifesinl 
geciktiren memurlar yüzünden hırpa
lanmaya maruz kalmasın. 

8. FELEK. 

Eskişehirde Kömür 
10 Kuruş 

E$işehir (TAN) - Odun ve kö
mür buhranı başgöstermiştir. Kömü• 
rUn kilosu 10 kuruşa çıkmıştır. 

Kömür ve odunculukla uğraşan 

köylUler vilayete müracaat ederek 
sıkmtrya düştüklerini bildirmişlerdir. 

Amerikanın Emri 
Vaşington, 25 (A.A.) ~ Amerik& 

Hariciye Nezareti Berlindeki Büyük 
elçisine Almanyanın Valans hükft • 
metine karşı her hangi bir şiddet ha 
red<etinde bulunması için İngiltere 
tarafından sarfedilmekte olan gay• 
retlere iştirak etmesi hususunda ta
limat vermiştir. 

Bir İtalyan 
Gemisi bafırıldı 

(Başı 1 incide) 

da transit olarak geçeceğini bildir 
mi§tir. Ayni zamanda da kazadan so 
ra kendisinin te1sizle ltalyan gemisin 
yardım isteyip istemediğini sordu -
nu, fakat hiçbir cevap alamadığını 
bundan dolayı yoluna de\'am ettiğ' 
de ilave etmiştir. Jtalyon \'npurun 
çarpışmada telsizi bozulduğu için · 
dat istemediği zannedilmektedir. 

İspanya vapuru tevkif edilece 
Had1seyi haber alan ita. yon Ca 

Pino vapurunun şchrimiııiPki nccnte 
Laster Zilbcrmarı, ıfün d rı.rhn: Sıılto 

ahmet ikinci sulh ceza malıkt>m(>sın 
miiracaı:ıt ederek Ispnnyo vupunınıı 
tevkifi için karar aiını~lır. rnrar ü 
zerine bt'!~inci şuhe mt-nıurlan ile 1 
man idaresi memurları bir ronıı)rkür 
le vapuru dıırdurnıry& ~1krnıl" la1 :lır. 

Fakat lspanyol ".lllpuru mtıs, ılcm 

den sonra kaçarken Ç'-ILtıfı kka!e b ığ 
zmın Marmaı·a ağ7lndl\ yakaııına: 

durdunılmu§ ve kplJim Bny Joı·ctıı.ll&r.1 
Beyner isticvap edilmiştir. 
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~ahkemelerde 

Elektrik . Şirketinin 
Kaçakçılık Davası 

Dünkü Celsede, Nafıa Arkadaşını 
Hukuk Müşavir Muavini Vuran Talebe 
Şahit Olarak Dinlendi Erken 

Dün Gümrükteki bet numaralı Aıliye Ceza mahkemeıinde 
:Anadolu yakasında kullanılması icap eden 750 bin liralık mal
zemeyi kaçak olarak İstanbul tarafında kullandıkları iddia edilen 
Elektrik Şirketi şeflerinin muhakemelerine devam edildi. Bu ka
çakçılık tahkikatını yırpan Nafıa Vekaleti hukuk müşavir muavini 
Bay Tabirin tehadetine mütacaat edildi. Hakim Atıf sordu: 
- Dava malum. Tahkikatın di. Bunların çıkarılması için hangi me 

Fezlikeıini siz yaptınız. Bu mu
t.f malzemeyi İstanbul tarafında 
kim kullanmıttır? 

mur, ne şekilde ve kimler tarafından 
emir verildiği bonolardan öğrenecek
tik. Yaktık dediler. Bu vaziyette mu
af malzemeyi alanları ve kullananları 
kati olarak tayin etmek mümkün ola
mıyor. Biz bir kısım bonoları şuradan 
buradan bulabildik. Bu bonolar dos. 
yada kapalı zarflar içindedir. 

Bunamış 
Vefa Lisesi dokuzuncu sınıf talebe 

sinden Celal, geçen gün imtihan sala. 
nunda ve mümeyyizlerin önünde ar
kadaşı Abdilrrahmanın gırtlağını us
tura ile kestiği için Müddeiumumilik 
tahkikata başlamış ve suçlu çocuğu 
neticesinde Celafin paranuvayya deni 
mişti. Oğrendiğimize göre, müşahede 
neticesinde Celalin paranuvayya deni 
len eriien bunama hastalrğma fo~
cluğu ve bu hastalık buhraniyle de bu 
fşi yaptığı anlaşılmıştır. 

Bay Tahir anlatmıya batladı: 
- Tahkikat yaparken Anadolu ta· 

n.flanna ait muaf malzemenin gayri 
kanuni olarak !stanbul tarafında kul
lanıldığını gördük. Birisi 7 Nisan 931 
tarihinde hUklı.metle Sat Gazel Elek
trik Şirketi, diğeri de eski Sat Gazel 
Şirketile hükumet arasında yapılmış 
iki mukavele vardır. Tetkikatımızın 

Bonolarda imzaları bulunanlar c:s:=-==-.s:::========== 

&onunda bu iki mukavele ile Anadolu 
tarafmda kullanılması şart koşulan 

muaf malzemenin satıldığını ve sabit 
tesisata ait malzemenin de işletmede 

!anıldığını anladık. Elektrik Şir. 
ketinin muaf malzemeden bazısını sat 
tığı hakkındaki tahkikatımm da yi. 

ikinci bir dosya halinde mahkeme-
. everdik. 

Hakimin "bunlardan p.e anladı

nız?" §eklindeki cevabını da şahit 
şöyle karşıladı: 

- Maılzeme ambarlardan çıkarken 
ihraç bonoları ambar memurları ve 
puantörler tarafından imzalanmakta
dır. Eğer bu bonolar elimize geçsey
di, kullananları ve emir verenleri ko
layca bulmak mümkün olurdu. Kana. 
atlme göre dosya içindeki bonolarda 
imzalarI bulunanların mesul olmala-
n lazımdır. 

Hakim: 
ikinci bir tahkikat dosycuı - Kanaatinizi sonra söylersiniz, 

Şahidin ifadesine göre, müfettişler şimdi zarfları açarak bonoları göste
"katlarma devam ettikleri ve i- riniz. dedi. 

ci bir dosyayı daha Müddeiumumi Masanm üstünde bir kucak mühür-
ğe verdikleri anlaşılıyordu. Bu dos- lü zarf vardı. Bunun içirıde 60 numa
aaan da şirketin muaf malzemeyi rayı taşıyan zarfın bile bulunduğunu 

z başka yerde ltuillanmakl~ ikti. yazarsak dosyanın ne kadar yüklll ol. 
etmediği, hatta bunu satışa. bile duğu anlaşılır. 
ardığl öğreniliyordu. Bay Tahir, Hakimin önünde mühür 

Bu dosya henüz muhakeme edile- mumiyle mühürlenmiş zarflardan 12 
k safhaya gelmediği için hakim B. numaraılısmı açtı. Bunun içinde 4 ta
birin şahadetini burada keserek ne imzasız ihraç bonosu vardı. Imza-
krar sordu: sız olduğu için mesullerini tayin et
- İkinci dosya haklkmdaki malii.- mek mUmkUn olamıyordu. 19 numa
tınızı istemiyorum. Dk tahkikat ralı zarfın içinde 19 redüktörün hesa. 
ekeniz hakkındaki fikirlerinizi bı vardı. Ambar defterine göre, bir 

yleyinlz. defa 13 ve bir defa da 12 adet olmak 
Bay Tahir devam etti: üzere Silahtar fabrikasına 25 tane mu 
- Anadolu ta.rafındaki tesisatı ip- af redüktör girdiği ve çıktığı ve bun
aiyede kullanılması 18.zımgelen larm mühim bir kısmının Silahtar 

eme tamiratta da kullanılmıştır. fabrikası ve havalisinde kullanıldığı 
tahkikatrmıza göre bu malze- anlaşılıyordu. Sonra 14 numaralı zarf 

ihraç bonolarile ambarlardan çL açı1dı. Bunun içinden muaf mallardan 
ılmıştır. Fakat şirket istememize başka yerlerde 10 tane seksiyonerin 

en bize ihraç bonolarını verme- I kullamldığını gösteren ihraç bonosu 

- Hangi adamlar? 
- Bilmem, işte adamlar ... 
- Onlar parayı 

0

nerden bulurlar ki? 
- Çook .. maharebeye giden askerler yok mu, as-

kerler .. işte adamlar varmış. O askerler şehitliğe dü
tünce hemencecik giderler, ceplerini karıştırırlar, 

paralarını alırlarmış ta, Miloviçe verirlermiş .. 
- Onlarda o kadar para ne gezer? 
- Ne diyon efendi ammi? O kadar çok şehitlik 

çıktı. 15 numaralı zarfın muhteviya
tı 19 muaf parçanın Rumeli tarafın
da kullanıldığını gösteren 19 karttı. 
Bu kartların Fen dairesi tarafından 
tutulduğu anlaşılıyordu. Bundan son. 
ra diğer zarfilar da açıldı. Şahit, la
zımgelen izahatı verdi. 

Müddeiumuminin sualleri 
Bu zarfların açtlması :::ıittikten son 

ra, müddeiumumi Hakkı Şükrü şahi
de Silahtarağa fabrikasma ait plan
ların tetkik edilip edilmediğini sordu, 
şu cevabı aldı: 

- Hayır, Silahtar fabrikasının pro 
jelerini tetkik etmedik! Fakat muaf 
malzemenin bir kısmının nerelerde 
kullanıldığını öğrendik. Fakat kimle. 
,..;... ı. ... u ...... .ı,ğ-.-"" to;vi1'l ~~ik "Rıı 

aletleri fen ve levazım daireleri kul
lanmış olacaklardır. 

Bunu müddeiumuminin şahide ve 
suçlulara sordurduğıu diğer sualler ta 
kip etti. Jan Lazaryan, Elektrik Şir
keti mensup ve memurlarından 'baş
kasının muaf malzemeyi almaya sa. 
lahiyeti olmadığını söyledi. 

- Siz, sirkUler vererek valler, Ali 
Vehap ve Kumbi&in ambarlardan mal 
afabileceklerini söylemişsiniz. Sonra 
da ikinci bir sirkülerle bu emri boz
muşsunuz, sualine de şu cevabı ver
di: 

- Böyle bir tamim hatırlamıyo
rum. Şirketin ambarlarından Satye 
memurlarına mal verilecektir. Fakat 
24 saat sonra bunların ihraç bonola
rı şirketin mUhendisleri tarafından 

inwalanacaktır, şeklinde bir sirküler 

SiMDiL iK 

Kasten 
Yangın 

Çıkarılmış 
Dün, ağır ceza mahkemesinde kas

ten yangın çıkarma davasına başlan
mı:ştır. Suçluları Andon, Osman, Ni
ko isminde üç erkek ve Nazik adlı 
bir kadındır. Iddiaya göre, Andan Be
şiktaşta 15 bin liraya sigortalı dük
kanını kasten yakmıştır. Dün, Ihsan 
Etem adlı iki şahit dinlenmiştir. Bun 
lar iddiayı teyit etmişlerdir. Muhake
me, gelmiyen şahitlerin çağrılması i
çin başka gtine bırakılmıştır. 

Şüpheli 
Goriilen 
Bir Öliim 

Müddeiumumilik dün Gureba has
tanesindeki bir ölüm tahkikatına el 
ko~Ş ve muavinlerinden Cevdeti 
bu işe memur etmiştir. 

iddiaya göre boğaz anjininden te
davi edilen Şehirli bir genç kadına 
24 saat evve lşırınga yapılmış ve dün 
sabah ta ölmüştür. Müddeiumumilik 
bu ölümü şüpheli gördüğü için tabibi 
adli Enver Karatabana cesedi mua
yene ettirmiştir. Ceset Morga nak
ledilmiştir. V" erilecek rapora göre tah 
kikata devam edilecektir. 

S+ailarını Bitiren 
Hukuk Mezunları 

Ankaradan gelen ve Adliye kori. 
dorlarmda dolaşan habere göre, hu. 
kuk mezunu olan ve stajlarını bitiren 
birçok kızlarımızın yalnız tstanbulda 
memuriyet istemelerini nazarı itiba
ra alan Adliye Vekaleti, bunların ts
tanbulda mahkeme başkatipliği veya
hut katipliği kabul ettikleri takdirde 
tayin edilebileceklerini kararlaştırmış 
tır. Maamafih bu hususta henüz mild 
deiumumiliğe teliligat yapılmış deZil
aır. 

Beraet Kararı 

Aldı 
'Fatma isminde bir kadın, ayni ev

de otıuran İhsanın kendi saatinden e
lektrik kullandığını ileri sürerek bir 
dava açmıştı. Bu dava, cürmü meş
hut mahkemesinde bitirilmiştir. 
Mahkeme, suçu sabit görmemiş, lhsa 
nm beraetine karar vermiştir. 

--- -
vardı. Bu tamimde .muaf ve gayri~af 
kaydı yoktu. Mutlaktı. 

Bundan sonra Levazım müdürüne 
de bazı suaJller soruldu. Saat bire gel. 
mişti. Şahit Tahirin beyan~tı henU:z 
bitmemişti. Mahkeme, Hazıranın 30 
uncu günü saat ona bırakıldı. 

. . - . 

R ·~· dyo-
Bugünkü Program 

Oğle Neşriyatı: 

12,30 Plakla Türk mu~ikisi 12,50 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya 
tı 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 Plakla dans mıusikisi 19,30 
Konferans Doktor Ali Şükrü Çocuk
lara gi \ 'Ş ::ıanyosu faidesi. ve zararı 
20 Fasıl saz heyeti 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev 20,45 Fasıl 
saz heyeti (Saat ayarı) 21,15 Orkes
tra. 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı 22,30 Plak 
la sololar, opera ve operet parçaları 
23 Son. 

Günün Program Özü 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Orkestra ile konser. 9,20 Pa
ris kısa dalgası: Plak. 9,45 Keza. 
11,50: Keza. 13: Keza. 13,10 Bük
reş: Orkestra 14,15 Konser nakli. 
14,45- Plak. 15 Moskova: Konser 
nakli. 15 Prag kısa dalgası: Halk 
orkestrası. 15,25 Holanda kısa dal
gası: Orkestra. 16 Roma kısa dal
gası: Orkestra, şarkı. 18,30 Mos
kova: Konser nakli 19 Bükreş: 
Askeri bando. 19,30 Moskova: Plak 
konseri. 21 Peşte: Karışık prog
ram. 21,05 Viyana: Avusturya mu
sikisi 21,40 Roma, Napoli, Bari: 
Karışık musiki 21,40 Prag krsa 
dalgası : Koro şarkıları. 22,05 Var 
şova : Orkestra tarafından Leh 

musikisi 22,05 Prag kısa dalgası: 
Orkestra (Çaykovski - Mussorgs
ki) 22,45 Bükreş: Sandu Macar 
orkestrası. 23 Varşova: Popüler or 
kestra konseri. 23,10 Prag krsa dal 
gası- Hal orkestrası. 23,20 Peşte: 
Orkestra. (Adam, Karoly, Bizet 

ve.) 24,20 Çigan musikisi. 
OPERACAR, OPERETLER 

18,30 Roma kısa da1gası: "La 
fata malerba,, isimli opera. 22 

Roma: Rocca'nm "Masallar mem
leıketinde., isimli operası. 

ODA MUSİK!Sl 
18,20 Varşova: Oda musikisi. 20 

Kolonya: Beethoven yaylı kuarte
ti. 

RESİTALLER 
15,30 Roma kısa dalgası: Piya

no konseri. 16,05 Prag kısa dal
gası: Org musikisi. 2035 Bükreş : 
Romen şarkıları. 22,25 Prag kısa 
dalgası: Karışık solist programı. 
23,15 ~rnano: Şarkı resitali. 

Kavbalan Kızın 
izi Aranıyor 

Ka.Cbköyünde kaybolan Ayşe Ner
min ismindeki genç kız, bütün ara.,c;. 
tırmalara rağmen henüz bulunama· 
mrştır. Ayşe Nerminin, annesinin ya 
nmdan ayrılırken bütün resimlerini 
de topliyarak götürdüğü anlaşılmış
tır. O kadar ki, zabıta, Ayşeyi a
ramak için resim bulamamıştır. Yapı 
lan ilk tahkikat, Ayşenin son gün
lerde çorap fabrikalarında çalışmak 
istediğini göstermiştir. Zabıta, araş 

tırmalarına devam etmektedir. 

Kırşehirde Sergi 

iş Bankasının 

Yeni Dış Şubeleri 
Ankara, 25 (TAN) 1ş Bankası Ha

taydan sonra, Bağdad ve Tahranda 
da bir şube açmrya karar vermiştir. 
Banka, bu dost memleketlerin sana
yileşme işlerinde geniş kredi açacak 
ve mühim işler görecektir .. 

lktısat Vekaletine 

50 Memur Abnacak 
Ankara, 25 (TAN) - Vekiller He 

yetinin yeni kabıiıl ettiği bir kadroya 
göre ihracatın kontrol işlerinde ça
lışmak üzere İktisat Vekaletine 50 ye 
yakın memur alınacaktır. Bunların 

yansı hemen şimdi tavzif edilecek. 
diğerleri ilkteşrinde vazife alacak
lardır. 

Halk Musikisi 

PICiğa Abnacak 
Ankara, 25 (TAN) - Maarif Ve

kfiletinin seçtiği bir heyet, önümüz
deki hafta, Anadoluda seyahate çı
kacaı.1<tır. Heyet operamız için, yanın 
da götüreceği elektrik ve akümüla 
törlü bir ses alma makinesile, halk 
musikisini zaptedecektir. 

Musikimizin orijinalitelerini kay
bttmeden zaptına bilhassa ehemmi
yet verilmektedir. 

Aleni Teşekkür 
Tekmil hastalarını meslek aşkiyle 

ve bir baba ve kardeş şefkatiyle bi. 
rer birer muayene ve tedavi eden Gu
reba hastanesi göz mütehassısı Ustat 
Bay Salih Saidin gözi.imü ameliyat e
derek inayeti hakla beni yeniden gör 
mek nimetine kavuşturmasmdnn do
layr nasıl teşekkür edeceğimi bileme. 
diğim gibi bu hususta bana mua ve
net ve müzaheret eden teşrih mualli
mi Bay Besim ile hastane hüsnü idare 
ve intizamile hastaların istirahatlni 
bihakkin temin eden sertabip Bay 0-
mer Lutfi ve nezaket ve hazakatleri
le hastalarını sevindiren diğer etibba 
yi muhteremeye ve koğuştaki hasta. 
larmı şefakatle, nezaketle bakan hem 
sir~Pri.111iz Bay.ıı,n Melh.ha.t~P Pfirjh!>n ve ~Senına ve J.'llazıre ııe·p ..... sım .. n·me 
muru Bay Ismaile karşı hisseme ı.it 
borçlu olduğum teşekkürü alenen ib
lağa muhterem gazetenizin delaletini 
rica ederim. Gureba hastanesi on dör 
dUncü koğuşun dördüncü yatağında 
tedavi edilen Sabri Gazi Mihal 

Teşe14kür 
Feyzi Paşa damadı Bay Reşat Eşi 

Bayan Zekiyenin cenaze merasimine 
iştirak eden ve mektup ve telgraf ile 
teessürtimüze ortaklıklarını bildiren 
dostlarımıza ayrı ayrı cevap vermeğe 
kederimiz mAni olduğundan bu vası. 
ta ile teşekkürlerimizi sunarız. 

Evlatları: Ulviye, Feyzi, Emin 
Kırşehir (TAN) - Orta okul ta-

lebesinin bir yıllık çalışmalarını gös· çılmıştır. Eserler çok takdir edilınif· 
teren sergi, Halkevinin salonunda a- tir. 

altın vermişin. 
Gözünü kırptığı için Erden tasdik etti: 
-Evet yavuklusuna çevre alacakmış. 

- Yavuklusu değil, yavukluları. Onlara çevre a-
ııverecek. . 

Ayşe meşguliyetine devam ederek söze karıştı:. 
-Emme çok alacaksın. 

- Kaç tane? Yüz tane mi? 
- Daha çok. 

olurmuş ki.. Hepsinden birer beşlik çıksa, Hafız Ha
ımnın buğday ambarını doldururmuş. 

No. 45- - Bin tane ıni? 

- Yalnız onlardan mı alırlarmış? 
-Yoo .. Bizim buradan bile alırlarmış. Hani bizim 

Haççe Bacı yok mu? Hani koIDfU Haççe Bacı .. Onun 
iki oğlu şehit olmuş ta hem onlardan almışlar, hem 
Haççe Bacıdan .. Ninem bile korkup yatır .. 

- Neden 
- !ki çeççimiz var, analarını geçen kış kuı ı. ıuı.,ıı· 

tı, onları da almasınlar diye. 
- Senin baban nerede? 
- Bilmem, askere gitmiş. 
- Neden bilmiyorsun? 
- Çok yıl olmuş. Ben küçümenmişim. 
- Mektup gelmiyor mu? 
-Hiç .. 
Çocuk yutkundu. Gözlerini indirdi. Göğsü sık sık 

fnip kalkıyordu. Erden, yanaklarının karıncalandığı-
11I, göğsünün daraldığnı hissediyordu. Kirpikleri yan 
lbzya başladı. Fazla konuşamadı. Cebinden beş ku
ı-uş çıkarıp çocmğa verdi: 

- Al. Bununla ceviz al. 
- Oteıki çocuklara da vereyim mi? 
- Hayır verme. 
-Hepsi benim mi? 

- Senin. 
Çocuğun esmer yüzil, sevinçten kırmızılaştı. 
Erden: 
- Niçin veriyorum bilir misin? Ayşenin arkasın-

dan r.:>ağırmadığın için. 
- Ben hiç bağırmam ki. 
- Yine bağırma! 
- Olur. 
Çocuk artık yerinde dura.mıyordu. Kaçmak, bak-

kala yetişmek istediği belli idi: 
- G'ideyim mi ? 
- Sonra bizim eve gelir misin ? 
- Sizin ev nerde ki. 
- Hafız Hanım.gil. 
- Hafız Hanrmgil mi? Sen onun nesisin? 

~ı 1 -Oguyum .. 
Çocuk gözlerini açtı: 
- Ay .. Sen misin o. Hani lstanbuldan geldl. 
- Benim ya .. 
- Gelirim ya .. Emme doğru söyle .. sen Hlfız Ha· 

nımm oğlu musun? 
- Niye sordun? 
_ o bana bayramda urba aldı, kundura aldı, fes 

aldı ... Nineme de hep buğday, tarhana, bulgur verir. 
_ Sen onu çok sever misin? 
_ o bizi daha çok sever. Ben de severim emme 

Bir şeyim yok ki ona vereyim! Hep o verir. 
_ Zarar yok. Sen gel de, bak ben sana neler ve· 

ririm 
- Peki ... 
Çoçuk topaç gtb1 rırıaar. Meyaancığı geçer geçmez 

dönüp Erdenin rkasından bağırıyordu: 

- Bir daha hiç bağırmam! Miloviç Ayşe de dimem 
Erden bir af yon sarhoşu gibi, ağzı kup kuru, sinir 

leri gergin Deppoyun bahçe kapısından srirrlL 

ikinci Tos 
Eski fıçılara ekilmiş, aşılı güller, trş edilmemiş 

yüksek taflan dalları arasından havuzun fıskıyesi gö 
rünüyordu. Soldaki yoklama dairesini geçerken, par· 
maklığa dayanarak konuşan iki çavuşa selam verip 
ilerledi. 
Yolun iki trafmdaki sardünyalar diken diken olmuş 
lavantaların sıcaktan rengi uçmuş, şe!>boylar sol
gun .. Gece safalarmda yeni sulanmaktan muvakkat 
bir canlılık var. Ağaçların tozlu yaprakları, kopup 
dUşmiye hazır bir cansızlıkla sarkıyor, ve uzak.tan 
göriişme ve gülüşme sesleri geliyor .. Erden kimbilir 
hangi binbaşının zamanından kalma kart ve çiçek
leri dökülmüş bir zakkum. fıçısırun arkasından ha
vuzun bulunduğu küçük meydana çıkınca, yüzbaşı, 
şen bir sesle haykırdı: 

- Hah! Işte Erden Bey geldi. 
Birkaç misafir daha vardı. 
Ayşe kız kenardaki çiçek saksrlarmın yanma çö

melmiş, dalgın dalgın çürük yaprakları ayıklıyordu. 
Başını lakayt çevirdi. Erdeni görünce; 

- Nah, dedi. Işte bu verdi. 
Refik Tekin gülerek: 
- Erden Bey, dedi. Sen bizim Ayşe Hanıma bir 

_ Daha çok, daha çolr' 
- On bin tane mi? 

- Ondan da çok. 
- Ya, ne kadar? Sen söyle. 

Deli kız renkli parmaklarile u1Jlln uzun hesap et-
tikten sonra: 

- Nah, dedi. Bu kadar işte ... 
- Ne kadar? 
- Dört tane .. 
Dörtten fazla. sayı bilmiyordu Gözünde dört sayı 

milyondan fazla idi. Hatta kaç yaşındasın denilse: 
- Daha yaşıma girmedim. 
Der ve gençliğini bu suretle anlatmak isterdi. Re

fik Tekin mrdene: 
-Zavallı, dedi. Doğuştan böyle. Babası frengiden 

ölmü·ş. Anası da acınacak bir halde, ne burun var 
ne göz .. Işte ~öyle askerlerin yavı.ıklusu diye ayda 
bir iki yüz kuruş toplar, bana getirir. Ben de hepsini 
alır, anasına veririm. Sorunca dört tane çevre gön· 
derdiğimi söylerim. 

Uçüncü kahvenin son yudumunu içen Vergici, hala 
mahmıurluğunu bozamadığmdan şikayet ederek: 

- Sanki biz neyiz yahu? Dedi. Ayşenin başka tUr
lüsü. Hancı Kostinin rakısını zıkkımlandığnn vakit 
bundan fazla zırdeli olmuyorsam bir şey bilmem. Ba 
ri bununla evlenseydim. Iki çıplak bir hamamda ya-
raşır.. (Arkası var) 
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TAN 
Gündeli~t Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
TAN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Tuncelinde 
imar Faaliyeti 

Bizde aka\·et meselesi evvelce bir 
asayiş meselesi idi. Bir tarafta huzur
suzluk görüldüğü zaman oraya tedip 
müfrezeleri gönderilir ~kıya da
ı; ... tıtır ve mesele halledilmiş sanılırdı. 

Şakavetl n ebepleri araştırıJmaz ,.e 
tabii bu sebeplerin izalesine ~alısıl
mazdı. 

Tunceli, ta eskldenberi Türkfyenin 
ııekavet yatağı telakki edilir. Burada, 
halk ni~ln bu fi l \'azlyette devam et
nıiye mu\raff:ık oluyorlardı. Çünkü 
burada yol yoktu, mektep yoktu, hii
k\ımete yoktu, medeniyet Tuncellnln 
kapı mdan i~eri glrmlye t~ebbils ct
memlşti. 

Bu defa Tuncelindc derebeyliği tas
fiyeye teşebbüs edince, bu vazifeyi 
yalnız topa, tüfeğe Yermekle iktifa 
etmiyoruz. Derlerken yollan da ya
pıyor, mektepler açıyor, medeniyet ve 
umraru da beraber götürüyoruz. 

l'ani yalnız şeka,·eti ortadan kal
dırmakla kalmıyarak, halkın bu ~ a
§ayış tarzını ldameye hizmet eden se
bepleri ortadan kaldırıyoruz. 

Bu, yeni rejimin hususiyetlerinden 
biridir Jd, ehemmiyetle üzerinde du
rulmıya değer •• 

Tunceli bizlm için bir meçhul idi, 
r;;lmdi bu m~hulü keşif ile meşgulüz. 
Burada zengin madPn kaynaklan, 
sen·et memhalan buluyonız. Adeta 
yeni bir mü temleke f ethedlyoruz. 

• • • 
Petrol ve Benzin 
V\ıoM61W J lil'-\il 

Petrol Ye benzin ucozh1yor. Bu iki 
rnaddenin ucuzlaması hayatın ucuz.. 
laması lizerinde tesirini göstennclidfr. 
Bunun icin petrol ve benzin kullanan 
bütün nakliye \'asıtalannm ucuzlama~ 
sı lazımdır. 

Kömürün tonu kırk lira iken tesbit 
edilen fi~·atlar, bugtin a:rni k"ömiirün 
tonu yedi liraya indiği halde, eskisi 
gibi devam etmektedir. Mesela, kö
müriin ucuzlamasına rağmen ha\'a
gazl ve elektrik fiyatları hiilil. ayni 
yüksekliği muhafaza edi~·or. 

Bugünden tedbir alınmazsa, petrol 
ve benzinin ucuzlamasına rağmen, o
tomobil, kamyon, otobüs gibi nakil 
\'asıtalannın nakil ücretleri de eski 
f;ekllnde devam edebilir. 

Onun için yalnız lstanbu1 Beledl
yeslnln değil, devletin de bu mesele 
üzerinde şimdiden tedbtr almı§ olma-

11mı görmek isteriz. Çünkü memleke· 
tin her tarnlmda otobiis, kamyon \'e 

otomobil nakliye ücretleri ı•ek ~ ük

sektir. 
• • • 

Moskovadan 

Amerikaya 
• 

Amerikan tayyarecileri Şimal kut-
bu yolunu açtıktan sonra yeni daha 
büyük bir hamle yaptılar. Kutuı) üze
rinden lUoskovadan Şimali Amerika
ya uçtular. 

nu tlÇU 1 vaktlle J .. indbergin Nev
Yorktan Parise uçmasından daha 
mühimdir. Çünkii hlr <1eniz tan·aresi 
denizin Uzerine düşerse ölüm tehlike
si vardır, fakat kurtulmak ihtimali de 
mevcuttur. Kutup budan üzerine dü
§ecek bir tayyareci l~in oğuktan ız

tırap içinde ölmekten başka für ihti
nıal ~·oktur. 

Sonra Kutup ~·ollıırmm açılması, 
dünya tçln btiytik bir keşiftir. Çünkü 
So,•vetler simdi bu yol üzerinde rasat 
isi:a~yonla;. kurmııkla mP~guldiirler. 
llu istasyonlar kunılduktan sonra 
Kutuplar artık insanlann emri altına 
girecektir. Bu sayede yeryüzündeki 
ha\'a cere~·anlamun istikametleri tes
J>it edllebllecek ve Kutupta yapılacak 
l'a adnt, arzın diğer kı ·ımlan i~in 
faydalı olacaktır. 

Bu sebepfo So\1•et tayyarecilerinin 
hu mmııffakıvetl bllttln dünyanın 
takdirini kazanmıya değer. 

FIKRA 

Bir Dükkanın 

Karşısında 

HALKI OKUTMAK iCi 
AMERiKADA NELER 

Bu dü.kkan uzun müddet \'azifeslnl 
aradı: Pencerelerinin camlarını kii.
ğıtlıyarak yazıhaneJik etti; satış ma
ğa7.asına döndü ••• Birkaz zaman bo:J 
kaldı \•e nihayet hiçbir iş tutamıyaea
ğını anlayınca, kahvellkte karar kıldı. 

Hamam pahalılığından dolayı yıka
namıyan i. çilerle dolup boşaldığı için, 
kir ve ter kokusu bütün sokağı kaplı
yor: Birkaç metre uzağından ancak 
dolaşabiliyoruz. Daha beteri var: A
laturka ı•laklar çalan eski bir gramo
fon! Plaklar, yeni bir iki plak! )ftı

hut ''Leyla .• Ley .. la .... \'e mahut ka
dın se.cıleri ! Ah bu t.ango kınğı, kanto 
artığı sesler! Ah bu gırtlak çığlığı! 
Ah bu son ~rkı veya gazal mısraının 
sonundaki alafranga özentisi uzun 
medd! 

D iyorlar ki halk okumu
yor, halkı okutmak için 

fU lazım, bu lazım. Dahiliye 
Vekaleti genİf halk tabakala
rının okuma ihtiyacını kartıla
mak makıadile tanınmıt edip 
ve muharrirlere fU tekilde mü
racaat etti: Leyla ile Mecnun. 
Kerem ile Asli, Köroğlu gibi 
eıki halk masallarını inkılap 
prensiplerine uygun yeni bir 
üslupta yazalım. 

Ve bu tetebbüı etraf mda fi. 
kirler, mütalealar ileri sürül
dü. Bugün de fU sütunlarda, 
bir okuyucunun fikirlerini ve
riyoruz. Bu, Amerikada bulun
makta olan münevver bir Türk 
kadınıdır. Orada halkın oku
ma ve öğrenme ihtiyacının na
sıl temin edildiğini bize, bir 
mektupla anlatıyor. Ve ~imdi 
bunu beraberce okuyalım: 

Evvela, halkın okumasından ne 
kastediyoruz? Bunu anlamak is 
tiyorum. Boş vakitlerini hoşça ge
çirmek için o&umak mı? Yoksa 
bugUnkU medeniyet aleminin baş 
döndürücü terakkilerini takip ede
bilmek, hayatına yeni bir cereyan 
verebilmek için lUzumlu malumatı 
okumasını mı istiyoruz?.. Eğer 

maksat birincisi ise şehirli, ve mü
nevver geçinen kütlenin ihtiyaçla
rı için yazılmış romanlar, hikaye
ler, köy halkımızın, ruhuna pek 
ıı • • • o· •ıs• '4<Jhlill ~ 

müddet seve seve okudukları bu 
halk masalları ihya edilebilir. Bu~ 

nunla beraber bu halk edebiyatı 
benim ihtisasım dahilinde olmadı
ğı için bir şey söyliyemem .Fakat 
bugUn Tül"k ülkesinde köy halkı 
kadar şehir halkının da şiddetle 
muhtaç olduğu bir nevi ede':>iyat 
var ... Hayatın her günkü ihtiyacı
na cevap veren, en müspet, en lü
zumlu malumatı ihtiva eden mev
zular hakkında yazılmış değerli e
serlerden mUrekkep bir yeni ede
biyat kollcksiyonu! . Bu tarz kitap. 
lar, mecmualar, makaleler Ameri
kada pek çok mevcut! ... Bu çoğlu
ğa rağmen Amerika Dahiliye Ne
zareti muntazaman bu hayati bil
gileri tetkik ettirmek, bastırmak 
ve bedava olara& halka dağıtmak 
la meşgul!.. Çok temenni ederim 
ki Amerika Dahiliye Nezaretinin 
yaptığı bu nevi neşriyatı yakın bir 
istikbalde Türkiye Cümhuriyetinin 
Dahiliye Vekaleti de tatbik etmiye 
muvaffak olsun!.. 

F araza; Amerikanın en ou -
yük milli meselelerinden bi· 

risi, sağlık meselesidir. Yeni doğ
muş çocuk, altı yaşına kadar ço· 
cuk, on iki yaşına kadar çocuk! .. 
llk gençliık, gençlik, hnmile kadın, 
ve sUt emziren valideler hakkında 
gayet faydalı, muhtasar, fakat fev
kalade tatbik kabiliyetini hniz yüz
lerce broşür, kitap Dahiliye Ne
zareti tarafından dağıtılır. 

Dahiliye Nezareti, insanın bes· 
lenmesinde ''silt" ün ne kadar ha. 
yat verici bir mçvki tuttuğunu 
takdir etmiştir ... Muntazam neşri· 
yatilc, çocukları, ~üyüklcri herke· 
si süt içmiye teşvik eder. Çocukla· 
nn dişlerinin sağlamlığı, sUt veren 
annelerin dişlcdnin muhafazası ve 
sairesi için süt hakkında yazılmış 
yüzlerce broşür her an emrinize a· 
madedir. 

Amerikada çocuk bayramı gU
nU bütlin na&il vasıtalarına ilanlar 
yapıştırılmıştı. (Çocuk maddi ve 
manevi şuurlu bir ihtimama muh
taçtır. Bol sıhhi gıda, bol açık ha
va, taze süt, taze meyva ve sebze, 
güneş ziyası, temizlik, uyku, oyun · 
ve istirahate muhtaçtır. ) Yazılı O· 

lan bu Çocuk himayesi ilanının ih
tiva ettiği bütün lüzumlu şartlar 
için Dahiliye Vekaleti yüzlerce mü
tehassıs çalıştırarak, onların fikir-

YAPILIYOR? 
f
~ Yazan., ' "'"~ 

Nezahet Nureffin Ege i 
'"""- ''~"""'~~"'"'"~''"'~~ 

Başka memleketlerde halka kitap okuma 8evgi8ini 
aşılamak için böyle çalı,ılıyor 

!erini izah eden yepyeni bir edebi
yat hazırlamaktadır. Bunu her is
tediğiniz anda getirtebilirsiniz. 

E ğer çocuğunuzun manevi 
inkişafları hususunda ten

vir edilmek ihtiyacım hissediyor
sanız yine yüzlerce cilt eser emri
nize amadedir. Çocuğunuz ke
keliyor mu! ... Çoçuğunuz yüzünün 
bazı adalelerini oynatıyor, gözleri· 
ni gayritabii bir şekilde sık sık kır 
pıyor mu? .. Çoçuğunuz md<tepten 
kaçıyor mu? .. Derslerinde muvaf
fak olamıyor mu? .. Çoçuğunuz ar 
kndaşlarile. muhitine intıbak ede
miyor mu? .. Yahut ~izzat kendi
niz şimdiye kadarki mesleğinizden 
bir başkasına geçmek arzusundası 
-nız, yahut mesleğinizdeki terak
kilerin derecesini, dünyadaki mes
lekdaşlarınzla aramzda bir muka
yese yürütmek arzusunu hisscdi· 
yorsunuz .. Dahiliye Nezaretine ya 
zabilirsiniz. önünüze cilt cilt ista
tistikler, grafikler yığılır. 
Şimdi müsaadenizle soranın si

ze, böyle bir edebiyat ihtiyacı mern 
Ieketimizde diğer bütün edebiyat 
ihtiyaçlarının fevkinde değil mi
dir? Bence halı.1<ın okuma ihtiyacı, 
ganlük hayata ma'kes olan yazı
larla karşılanabilir. Anne iseniz, 
baba iseniz, büyük kardeş yahut 
mesul bir evlat iseniz sizin bin tür 
lU ailevi dertleriniz vardır. Onları 
izah eden, yeni yaşama, yeni 
düşünme ve yeni hayata intıbak 
yollannı size öğreten edebiyat, 
sizin muhtaç olduğunuz edebiyat· 
tır. 

E ğer iş adamı iseniz, iş ha
yatının hergilnkü tahavvül

lerini, inkişaflarını izah eden eser
ler sizin okuma ihtiyacınızı tatmin 
eden en cazip ede!>iyattır. Dünya
nın istihsal şartlan şayanı hay
ret bir süratıc inkişaf ederken, 
Türkiye bütün mevcudiyetini velfıt 
bir istihsale bağlamak mecbu
riyetindedir. Bu şartlar dahilinde 
genç, ihtiyar herkesin, bütün bir 
milletin seferber olarak dUnya is
tihsalini takip etmesi icap edrr -

ken, bizim için en güzel edebiyat 
mev.mıu küçücük Danimarkanm, 
minimini lsviçrenin nasıl zirai bir 
kudretle dünya müvazenesinde 
mevkilerini muhafaza edebildikle
rini öğreten yazılardır. A vustural
ya ve Yeni Zelandaki genç Ang. 
lo • Sakson müstamerleri dünya pi 
yasasında Avrupalılarla galibane 

bir rekabete nasıl girişiyor. 

lar? Avrupa müı.min bir içtimai 
sınıf kavgasile kan kusarken Yeni 
Zelanda amele meselesini vicdanlan 
en tatmin eden bir şekilde sessiz 
sadasız nasıl halletmiştir? Işte ca
zip ve canlı bir edebiyat zemini 
daha .. 
- Bizim memleketimizde çocuğun 
kitapla teması yedi yaşında ilk 
defa mektep sıralarında başlar. 
Çocuk o zamana kadar evde, mu
hitinde kitaba karşı taşkın bir sev
gi, bir iştiyak, bir hürmet görme
miştir. Yedi yaşındaki yavrucak ta 
ilk gördüğü kitabın sahifelerine 
garip bir korku ile bakar. Bu sa
hifelerde gördüğü harfler, kelime
ler kendi alcmile pek az alfikadar 
olan mefhumlar olduğu gibi resim 
!er de ekseriyetle (bir çocuk kita
bı!) lakaydisiyle yapılmış basit 
adi, manasız ve çok solgun şeyler
dir. Çocuğun ruhunda hakiki bir 
alaka uyandırmaktan tamamen a
ciz birtakım çizgilerden ibarettir. 
Halbuki çocuklar resme şayanı hay 
ret bir hürmet ve iman '!:>eslerler. 
(Uç yaşındaki kızın çocuk kitapla-
rnda çocuklarn hepsinin isimlerini 
elbiselerinin renklerile, saçlannın 

bukleleriyle tanır. Kitabın bir sa
hifesindeki çocuk resmini daima 
diğer sahifede ki ile mukayese e
der. Elbisesi başka da olsa yüzü
nün hatları ile saçlarmm rengiyle 
bu minimini hikaye kahramanları
m birer birer teşhis etmeyince içi 
rahat etmez.) 

Ş imdi bir de mektebin çocuk 
ruhunda tevlit ettiği intiba

ları tetkik edelim. lnsan en kıy
metli bir eserle en müziç bir haleti 
ruhiye içinde temasa gelirse onun 
zevkine varamaz. Mektep hayatı-

nm çocukta tevlit ettiği korku da 
çocuğu kitaptan soğutmıya kafi 
gelecek bir amildir. Tavassur edi
niz ki, bizde çocuk bahçesi, çocuk 
yuvası gföi oyunla mektep muhiti 
arasında bir intikal devresine ha
zırlıyan müesseseler çok azdır. 

Ekseriya yavrucakları birinci sı

nıftan mektebe başlarlar. Yedi ya
sma kadar serazat dolaşmış olan 
bir çocuğu Eylul ayının bilmem 
kaçıncı günü birdenbire kırk tane 
kendisi gibi minimini yavrucağın 

doldurduğu bir odaya koyar, sınıf 
nizamlarına riayete mecbur ederiz. 
Bu bir nevi kırk dakikalık esaret 
hayatıdır. Sonra bu esaret hayatı
nı ufak fasılalarla günde beş altı 
defa tekrar ederiz. Yavrucağın i
çinde yaşadığı yeknasak, suni ve 
ezici hayat. en güzel eşyayı bile 
gözüne simsiyah göstermiye kafi 
iken manasını pcic iyi anlayama
dığı yazılarla, zevkine hu!Cıl ede
mediği resimlerle dolu olan kitap· 
lar. llk defa karşılaştığı bu okuma 
vasıtası, çocuğun dostıu değil, düş
manı olarak karşısına çıkmış olur. 
lşte bu şekilde kitapla temasa ge
len bir çocuk mütemadiyen kitap
tan zevk değil azap alır. Mektep 
derslerinin bin türlü muammaları
nı bu kara kargacıklar içinden çöz 
miye uğraşarak her sene bir sınıf 
atlamak ve nihayet hayat için mu
kadder olan bir diploma almak 
mecburiyetile kitabı bir belayı mUb 
rem olarak telakki eder. Artık 

diplomayı alıp istikbalini mukan
nen bir maaşla temine muvaffak 
oldukllı.n bcnrıı. yemi bir kitap sa· 
hifesi açıp ta kendisine bu elemli 
hatıraları yaşatan maziyi ihya et. 
mekten cidden korkar. Kitap an
cak can sıkıntısı zamanlarında o
kunan tuhaf hikayeler, bazan da 
nefis şiirler için bizim hayatımız
da bir mevl<i tutar. Bunun haricin
de pek yüksek mUtefekkirlerimiz 
ve meslek adnmlanmız mUstesna 
kimsenin evinde oldukça zengin 
bir kütüphanesi yoktur. 

E\'et, boş dükkan nihayet vazifesi
ni buldu: Modern Ankaranm pek mey 
dandaki sokaklardan birinde dağba§ı 
kah\'eliti ediyor: Doğrusu artık o b-a. 
dar cesaret edemiyoruz: ne i çi ma
hallelerimiz olacak; ne bu mahal'ı'1e
rln halk mektepleri olacak; yahut 
pek ~·akında olmıyacak: fakat bir ha
mam ! Ucuz bir hamam! Ve bunlan 
sürü sepet önüne katarak ıcak suya 
doğru götüren bir sıhhiye memuru! 
Sekc;;en kunı~tan aşağı giindellk almı
yorlar. Fakat sıcak su taze_:kmekten 
daha pahalı \'e kokmamaıi için iki 

günde bir yıkanmak lii.zım ! 

Sıcak su, pantalon ve pabuç: Boo
lar olsa hani insanın "Ley .. laa •. zırıl
tısına bile tahammül edeceği geliyor 1 

FATAY 

Enstitülerine 

Tayin Edilecek Na kıt 

ve Dikiş Muallimleri 
Muallim ihtiyacını önlemek için 

kız saant okullarını bitirenlerin lise 
ve orta okullann nakış ve diki§ mu. 
allimliklerine tayin edileceği yazıl· 
mıı;tl. Verilen malfımata göre, ge
rek orta okulların, gerek kız enstitü 
lerile akşam kız sanat okullarının 

biçki - dikiş, ev idaresi ve saire gibi 
meslek dersleri öğretmenleri münha
sıran Ankara kız Ertik öğrebnen o
kulunda yetiştirilmektedir. Kız enstt 
tüleri ile akşam kız sanat okulların
dan mezun olanların Vekaletçe öğret 
menliğe tayin edilecekleri hakkında 

henüz herhangi bir tasavvur ve karar 
yoktur. 

Amerikan Karikatürü : 

( 

Büyük harpten beri Amerikaya bo.r;iu olan eski müttefiklerin Ame

rikadan yeni borçlar alabilmek içi.ı:ı harp borçlan meselesini görUşmeğe 

başlıyacaklarma dair verilen ha•Jerler bir Amerika gazetesi tarafından. 
resimde görüldüğil şekilde tas~r edilmektedir. Amerika gazetesi, borçları 
nı vermivenlere bir daha ~ç verilmemesini giddetle tasviye ediyor. 
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Maçt Ye • 1 

ne ula Seyrede 
Gala asaray 

Genç ecrübe 
Birkaç 
Ediyor 

Yarınki F enerbahçe - Galatasaray maçı hakkında, her saat yeni 
yeni şayialar çıkıyor. Her saat altmış dakika evvel söylenen sözün 
aksini öğrenmiş oluyoruz. İki klübün taraftarları arasında da 
kızgın bahisler devam edip gidiyor. 

Bilmem karşılaştıklarımın ekserisi.--------------
Galatasaraylı olduğundan mıdır, ne
dir Havada itimat olarak Galatasa
ray taraftarlannm galibiyet ümitleri 
daha kesif bir halde dolaşıyor. Sarı 
kırmızılıların bu emniyetleri, bilhas
sa hücum hatlannm son bazı oyun
lannda çıkardıkları gol adedinden 
doğmuştur. 

Fenerlilerde Galatasaraym bilhas
sa bu tarafından çekindiklerini his
settiren halleri de sık sık seziyorum. 
Benim şimdiye kadar bildiğim bir şey 
var; futbolde itimatla ve fazla güve
nerek çıkan taraf ekseriya umduğu
nu bulmaz. Vakıa böyle tesadüfler u
ğur ve uğursuzluk kelimelerini aşa· 
mıyan şeylerdir amma çıkan rüyalar 
gibi insanı inandıracak bir tarzda te
kerrür edip gitmektedir. 

Nitekim bazı Galatasaraylılar: 
- Aman çok güveniyoruz, bu ma· 

çın encamını hayreylesin Şeytan ... 
diyorlar. 

J Maçın uğurlu ve uğursuz tarafla
! nru bırakıp, kulağıma yeni yeni ge
len havadislerden bahsedeyim. Bu ha. 

1 
herler maçın canı ile alakadardır. 

ı 

Galatcuarayda 
Galatasaray idarecilerinin gizJeme

tlcrine rağmen, onları sevenler ara
lsında, klübün ve oyuncularının vazi· 
l yetlerini daha iyi bilenlerin akılla.rma 
~muvafık t edbirler olarak geldiğinden 
:°>hakikat gibi yapılan şayialar arasm
fda: 

1 - Merkez muhacim olarak oy
.. natılacağı bir gün evvel söylenen Gün 
f üzün takımda bulunmıyacağı kati 
§ekilde söyleniyor. 

2 - Hücum hattında, Süleymanm 
.gerine Salimin geirilmesi, yahut Nec
.ietin yerine Salim konarak SUleyma-

1 ııın muhafaza edilmesi arasında ida. 

·ecilerin tereddüt etmekte oldukları 
ığızdaİı ağıza dolaşıyor. 

· 3 - Şimdiye kadar ismi piyasaya 
~ıkarılmamış bulunan bir oyuncudan 
cfUVetle bahsolunmaktadır. Bu oyun
fU kim tarafından işgal edileceği gün

- -''-"'-'" .1 -'""""" .lvtr ""'"' 

~ Hafla ~ 
- -~ n.ı.~~:~ 1 ~ 
~ 27 Haziran 1937 pazar günü -
- Şeref stndmda yapılacak maç • ' 

- lar: -
- 1 - Saat 15 te Güneş - Be- t 
- ürta~ genç takınılan. t 
- 2 - Saat 16 da Galatasaray- t 
- Fenerbah!;e. Hakem Nuri Rosut. t 
t S - Saat 17,45 te Güneş - t 

~
~ Beşikta~. Hakem Salt Salahat- ~ 

tin. 
4 - Pazar günü gişe ve kapı-

- lar saat 12 den itibaren açd.i::ır. ~ 
~ 5 - Bilet satışını kolayla.5tır- -
~ mak için 26 haziran 937 cumar· 
t tesl günü saat 14 ten 20 ye,~ 
~ zar günU sn.at 9 dan J 2 ye kadar 
t biletler Taksim stadı gişelerinde 
- de satılacaktır. 
~ Biletler: Tribün 100, dühuli· 
~ ye 50 kuruştur. 

-"'""""'-' "~~ 

Kastamonu 
ine o uyu 

2. 3 Yendi 
Inebolu, (TA.~) - Kazamız spor 

klübü ile bir maç yapmak üzere Kas
tamonu sporcularından mürekkep 30 

kişilik bir kafile Ineboluya gelmiş ve 
pazar günü bir maç yapmışlardır. 

Büylik bir kalabalık ve meinleket 

büyüklerinin önünde yapılan maç 
çok zevkli ve heyecaııh olmuş ve ilk 
devre 2-1 Kastamonu lehine kapan
mıştır. 

!kinci devre müsavi akınlarla geç-

miş ve zaman zaman her iki takım 
oyun üzerinde hakimiyet tesisine mu· 
vaffak olmuştur. 25 inci daklknda 1-

nebolu beraberlik sayısını yapmış ise 
de 30 uncu dakikada Kastamonu !ne· 

.l!rde:nberi malum olmıyan Galatasa
.aya geçtiğini biliyoruz. Antrenman
•acakmış. Fenerbahçeye karşı tecrü- bolu kalecisinin hatasından bir gol 

daha yaparak maçı 2-3 kazanmıştır. 
ıe olunacak yeni oyuncunun ismi No

armış.. Nobann Şişliden Galatasa-
1 aya geçtiğini biliyoruz. Antrenöma:ı 

lrda Galatasaraylılar arasında çok 
j eri ve canlı bir oyun oynadığı söy

•nen bu futbolcüyü Galatasaray şim
) ıye kadar mahsus ortaya çıkarma
ıış diyorlar ... 

- Galatasaray takımına ait yeni ha
erler bunlardır. Bir de Fenerbahçe

~ e dair işittiklerimi sıralayayım: 

'ener kaclrormnJaki 

en ilikler 

Luvüz merikada 

Antrenör O~du 
Iktidarsızhğı yüzünden biz.im fe

derasyon tarafından işine nihayet ve
rilmiş ve memleketine gönderilmiş 

olan Amerikalı atletizm antrenörü 
(Luviz) önümüzdeki eylulden itiba
ren Amerikanın meşhur Duke üniver
sitesi atletizm antrenörlüğüne tayin 

edilmiştir. 

1 F b h id 
.
1 

. h .. Iktidarsızlığına mebni savdığımız 
- ener a çe arecı erı, ucum . . . 

:ı.tb ortasının , evvelki günkü yazım- ı bu adamı Amerıkalıların ıstıhdam et-
.ı. işaret ettiğim aksaklıklarını he- mesi çok garip görünüyor. 
Lplıyarak, Fikreti sol içte, açıkta da 
rhanı oynatacaklarmış. etmeyi düşünen Fenerliler, yalnız 

2 - Hücum hattının sağ iç yerin- sÔl muavin M. Reşadın sağda oyna. 
küçük Fikretin denenmesi kuvvet 
ihtimal'erdenmiş ... 

Hücum elemanlarını hevesli ve a. 
li gençlerden yapmak taraftarlan 

.zla olmakla beraber, Galatasaray 
bi heyecınlı bir maça eski tecrübe
erle çıkmayı muvafık bulanlar da 
ktai nazarlarında hfı.la ısrar et

ekte imişler. 

4 - Hücum hattının tertibinde 
·nçlerle tecrübeliler arasında fikir 
ünakaşası yapmakta bulunan Fener 
ırecileri bir noktada tamame.n mu
bıktırlar. O da, muavin ve müdafaa 
tl:ı.rınm aynen ipkası noktasıdır. 
5 - Muavinlerini aynen muhafaza 

tılarak Haşim gibi bir muhacimi da
ha şuurlu kontrol altında bulundur-
mnk fikrinde de uyuşmuş görünüyor
lar. 

işte şayialar halinde şehrin her 
semtine muhtelif şekillerde yayılan 

sözler bunlardır. Bir semtte işitilen 

öbür semtierdekilere benzemiyeceğini 
düşünerek hepsini birleştirip muh
telif semtlerdeki meraklılara kolay
lık yapmayı düşündüm. 

Işittiklerimin ne kadar doğru ve 
takımlarda yapılacak değişikliklerin 
ne derece yerinde olduğunu maç gü
nü göreceğiz. 

Bisiklet 
Birinci iği 
An karada 

Bisiklet federasyonu tarafından 
Türkiye bisiklet şampiyontiluğu mü
sabakalarının 3 ve 4 temmuz tarih
lerinde Ankarada yapılmasına karar 
verilmiştir. 3 Temmuz cumartesi gü
nü sürat ve •1 temmuz pazar günü mu 
kavcmet birincilikleri yapılacaktır. 

Bu müsabakalara 3 aydanberi bü
tün mıntakalarda devam eden bisik
let seri yarışlannda birincilik ve ikin
cilik alanlar iştirak edebilecektir. 
Müsabakaların daha fazla alakalı 

olmnsmı temin için halen milli takım 
koşucusu olan ve seri müsabakalara 
iştirak ettirilmiyen lzmirden Kazım, 
Kocaelinden Orhan, Ankaradan Talat 
ve EyübUn bu yarışlara girmesine 
müsaade edilmiştir. 

TAN - Bisiklet federasyonunu bu 
mesaisinden dolayı takdir etmek la
zımdır. Çünkü bir spor teşkilatının 

ilk vazifesi mıntaka ve Türkiye şam
piyonalannı yapmak iken bütün di
ğer branşlar bu vazifelerini ihmal et
tiği bir sırada bu birinciliği yapmak 
imkanmı bulabiliyor. 

Bulgaristan da 

Spor Hareket eri 
Sofya, (Tan muhabirinden) 

Bulgar sporcuları faaliyete geçmiş

lerdir. Muhtelif sporlarda yabancı 
memleketlerle Karşııaşu-caKhı.1 .:ı.1. 'Crv

vela ayın 27 si.nde (yarın) Sofyada 

Boris bahçesindeki Kolodramda Bük
reş bisikletçilerile yarışacaklRnlır. Bu 

sebeple Rumen bisikletçileri bugün 
buraya gelmişlerdir. 

Yakında Bulgar ve Yugoslav mo
tosikletçileri tarafından Bclgrat ile 
Sofya arasında da büyU~ mutosiklet 

koşuları da yapılacaktır Bu mobsık
let koşularında birinciliği kazanana 
Utro gazetesi tarafından bir kupa ile 
6000 levadan ibaret bir mükafat ve
recektir. 

Sıvasta At Koşuları 
Sıvas, CTAN) - ilkbahar birinci 

hafta at koşulan yapılmış, halkın çok 
rağbetini görmüştür. 

1500 metrelik birinci koşuya üç 
hayvan girmiş, birinciliği diş heklmi 
Nüzhet Çubukçunun Gümüşü, ikinct
liği Horasanlı Mehmet Aralın Merca

nı, üçüncülüğü Çallı Mehmedin Şahi
ni kazanmıştır. 

t.'{inci koşuya altı hayvan girmış, 
Adanalı Fehminin Çağlayanı birinci. 
Sıvaslı Rahminin Muzafferi ikinci, Nu 
reddinin Kalenderi Uçüncü gelmişler
dir. 

Dördüncü koşu iki defa yapılmış, 

ikisinde de Sıvash Mehmedin Yıldızı 
birinci olmuştur. Adanalı Mustafanın 
Kaptanı ikinci, Mehmet Alinin Ceyla
nı üçüncü olmuşlardır. 

Dördüncü koşuda birinciliği Kan
gallı Şükrü Kucağın Vuralı. ikinciliği 
yüzbaşı Cemilin hayvanı kazanmış · 
lardır. 

"'",_,,. ÜESSIF ,~, 

i Gü~~edern~::!si Ah· ~ 
~ met Fctgeri arlmdaşımızın kızı ~ 
~ maruf i krimci bayanlanmmlnn 
' Suadın elinde kaza eseri olarak ~ 
~ patlıyan tabanca ile nişanlısının ~ 
~ yaralanıp ölllüğünü öğrendik. ~ 
~ Gerek arkadaşımızla nişanlısının ~ 
~ ailr~cıine, gerel<sc sev~ili kmna ~ 
~ bu elim vakadan dolayı kalbi ta- t 
' ziye \ "C teessürlerimizi sunarız. -
~~~~~ 

1 Oçgürılükhik.Aye J 

Ameli Gaıe ecilik 
G eçen salı günü öğleden son

ra şehrin başlıca caddelerin
den birinin köşesinde üstübaşı pej-
mürde, şüpheli bir adam peyda ol 
du. İşleri düşüp te ayni caddeden 
bir iki defa geçmek mecburiyetin
de kalanlar bu pejmürde kılıklı a
damın yine ayni yerde durduğunu 
farketmişlerdir. 

Görünüşe göre bu adam birisini 
bekliyordu. Nihayet yaya kaldı:rL 
mmda genç bir adam belirdi. Pej
mürde kılıklı adam, bir kaplan çe
vikliğiyle bu gencin üzerine atıldı. 
Aralarında şiddetli bir boğuşma 

başladı. Genç adam kabil olduğu 
kadar kendini korumıya çalışı

yordu. Gelen geçen bunlan ayırın
caya kadar genç adam bir hayli da 
:y'4J\ ,""2t,. <>•~"'- t"~u- .c1Uill Oa 

yoktu. Kavganın bitmesi de, baş
laması gibi sessiz oldu. Bir gözü şi 
şen, suratının bir yanı mosmor ke· 
silen genç adam kimse farkına var 
madan ortadan kayboldu. Pejmür
de kılıklı adam da yan sokaklardan 
binne saptı. Gözlerinde, tatmin e
dilmiş insanlara mahsus bir sevinç 
okunuyordu. _ 

Pejmürde kılıklr adamın pek te 
normal olmıyan bu vaziyeti, tesa
düfen bu vaı!rnya şahit olan Post 
gazetesi muhabirinin şiddetle dik
katini cclbctti. Muhabir, vakanın 
göründüğünden büsbütün başka 
bir mahiyet taşıdığına kani olduğu 

için pejmürde kılıklı adamı takibe 
karar verdi. Pejmürde kılıklı adam 
biraz yürüdükten sonra kendi ken

dine konuşmıya başladı: 
- Bu artık sonuncu. İntikam 

almak hırsı, insana intiıl<amın biz
zat kendisniden daha zevkli görü
nüyor. Benim için artık hayat.ur 
bir manası kalmadı. 

Pejmürde kılıklı adam bir müd
det dahn yol yürüdü. En nihayet 
Kongress - Stree~deki pis meyhane 
!erden birine girdi. 

~ıuhabir de onun arkasından 
meyhaneye girdi. Pejmürde kılıklı 
adam en dipteki masalardan birine 
oturmuştu. Yalnızdı .. Yırtık pırtık 
elbisesine karma karışık ve yağıı 
saçlarına rağmen münevver in -
sanları andıran bir yüzü vardı. 

• şin mahiyetini şiddetle me
l rak eden gazete muhabiri 

dayanamadı. SandaJyasını pejmül' 
de adamın masasına yanaştırdı. 
Mesleğinin ehli bir gazeteci sıfatile 
çabucak pejmürde adamın itimadı
nı kazandı. tık tahminlerine uygun 
olarak onu münevver bir insan ola 
rak buldu. 

Pejmürde kılıklı adam: 
- Bir gazeteci olduğunuzu söy

lemekle, dedi, itimadımı derhal ka
zandınız!. Size hayatımı anlatmak 
ta hiçbir mahzur görmüyorum. Bir 
zamanlar ben de bir gazete sahibi 
idim. 

Pejmürde kılıklı adam sözünü 
yanda bıraktı. önündeki sigara 
tablasile masaya \"tlrdu. Ve bir gar 
son çağırdı. Cebinin bilmem hangi 
köşesinde kay~olan boş cUzdanmı 

························: 
Yazan: ı 

O. Hanri 
lngilizceden çeviren: 

B. Tok 

çıkardı. İçindeki biricik dolan ara
yıp buldu ve garsona uzattı: 

- En iyi cinsinden bir şişe şa
rapla iki tane sigara -getir, dedi. 

Bunu gören gazeteci düşünceli 

bir tavırla ve biraz da istemiyerek 
elini yeleğinin cebine sootu: 

- Müsaade ediniz de ben vere -
yim, dedi. 

- Hayır. İmkanı yok. Artık ben 
• • =::_.1- ..1' •• _... 

Gazeteci derin bir nefes aldı. Bar 
daklar şarapla doldu ve hemen 
boşaldı. Tekrar doldular. Karşılık
lı sigara tellendirildi. Post gazete
sinin muhabiri, muhatabının söze 
baslamasını sabırsızlıkla bekliyor
du'. Pejmürde kılıklı adam faz1a 
nazlanmadı: 

"- İsmim Binkli'dir Bu isme i· 
zaf e edilen ameli gazetecilik mek. 

tebinin müessisiyim.. Şimdi gar

sona verdiğim dolar, benim son 
dolarımdı .. Biraz evvel köşebaşın
da dövdüğüm adam da, gazetemin, 
ayni şekilde !>ir muameleye maruz 
kalinlŞ son muharrirlerinden biri-

• 
dir. Gazetemin diğer bir tahrir 
kadrosunu da muhtelü zamanlar
da, sıra ile, pataklamıştım. Dayak 
yemiyen bir bu kalmıştı. Bugün 
bu son adamı da dövmekle, işimi 
sonuna erdirmiş oldum. 

T akriben bundan bir sene ev
vel on beş bin dolar kadar 

bir param vardı. Bu parayı işlet -
mek için münasip bir yer arıyor
dum. Ben bu paraları emin bır mil· 
esseseye yatırabilir, fa.izile de ge
rinebilirdim. Fakat, maalesef, ka· 
famda bu paralarla daha fazla bir
kazanç elde etmek fikirleri doğdu. 
Ben biraz gazetecilikten anlardım. 
Teyzemden bu on beş bin dolar mi· 
ras kalmadan evvel birinci smıf 
bir mecmuada sekiz on sene kadar 
çalışmıştım. O zamanki müşahe

deme nazaran memleketin bütün 
gazeteleri sivrilmek ve yükselmeg 
istiyen haris birtakım gençlerle 
dolu idi. Hepsi de iyi bir gazeteci 
olmak için can atıyorlardı. Bunla
rın ekserisi kollejlerde okumuşı 

zengin ailelerin çocukları idi. işin 
parasından ziyade cakasını sevi· 
vorlardı. O zamanlar memlektin 
dört bir köşesinde açılmış olan bir 
takım gazetecilik mektepleri bu 
yüzden avuç dolusu para kazanı -
yorlardı. 

Halbuki ben büs".)litün başka bir 
şey düşünüyordum. Bu düşüncem, 
yukarıda kendilerinden bahsetti
ğim bu tipteıki gençlerin ruhi ha
letine sok daha uygundu. Maksa
dım, iyi bir gazete çkarmak, bura
sını, ayni zamanda, ameli bir mektep 
haline koymaktı. Bu mektebe ya
zılan gençler, hem gazetecilik sa-

e tebi 
• • 

hasmdaki nazari bilgilerini geniş
letecekler, hem de bilfiil gazetede
çalrşmakla tatbikat göreceklerdi. 
Tirajı yüksek iyi bir gazete ile baş 
başa gidecek olan böyle !lir mek
tep, onu tesis eden için adeta bir 
hazine olabilirdi. Çünkü diğer gaze 
tecilik mektepleri yalnız nazariye 
öğretmekle iktifa ediyorlardı. Hal
buki benim mektebimde nazariye 
ile ameliye elele vermiş olacaktı. 
Bu adeta dahiyane bir fikirdi. 

U zun aramalardan sonra sa
tın alabileceğim iyi bir .ga

zete bulabildim. Bu gazete cenup 
şehirlerinden birinde çıkıyordu. İs· 
mini söylemiye lüzum görmüycr 

rum. Gazetenin sahibi hastalandı-6" .&.~J.i.& b-.. _ _ .......,_ ____ -- ... 

Bu, oldukça tanınmış, tirajı yük
r bir gazete idi. Senelik üç bin 
a r safi hasılatı vardı. Ben bu 
gazeteyi on iki bin dolara satın al· 
dım. Geri kalan üç ~ni dolaımı da 
bankaya yatırdım. Gazetecilik mek 
tebinin kabul şartlan hakkında gü 
zel bir ilan yazdım. Bu ilanı, mem· 
leketin şimal ve cenup tarafların • 
daki büyük şehirlere dağrttırdım 

ve cevap beklemiye başladım. 
Benim gazetem iyi ve meşhur 

bir gazete idi. Böyle bir gazetede 
iş almak birçokları için bulunmaz 

bir nimet gibi telakki edildi. 
1Ianın sonuna, ayrıca, şöyle bir 

kayıt koymuştum: 

"Ameli gazetecilik mektebinde
ki yerler gayet mahdut olduğun • 
dan girmek istiyenler, istidalanna 

haftada verebilecekleri para mik
tarını da göstermelidirler. Fazla 
para veren tercih edilir.\, 

A ldığım cevapların sayısını 

söylersem inanmıyacaksı • 
nız! Bütün bir hafta, mütemadi. 
yen bu işe ait mektuplar aldım. 
Nihayet yapılan mi.iracaatları tas
nif ettim. Kendimce bir kadro tes. 
!>it ettim. Ayırdığım kimselerin 
muayyen günde gazetede bulun • 
malarını temin etmek için, kendi
lerine haber gönderdim. 

Ba..5 makaleleri yazacak "Baş
muharrir,, den haftada elli dolar, 
üç muhabirden kırkar dolar, tiyat
ro münekkidinden yirmi dolar, ya
zı işleri gece miidüründen ve mu· 
habere şefinden otuz beşer dolar 
alacaktım. 

Ayrıca, muayyen makaleler ya
zacak olan iiç kişiden de haftada 
ellişer dolar alacaktım. 

Mektebin müdüri.i sıfatile benim 
işim, gazc•enin umumi sevk ve ida
resini tanzim, yazıları kontrol et
mek, liatnları düzeltmekten ibaet· 
ti. 

Derhal o gün işe basladım. Ga· 
zetemin eski yazıcı kadrosuna yol 
vedim. Yeni kadroya işlerini gös
terdim. Yeni kadrom. ekserivet iti 
barile kollej mezunu. zengin aile 
çocukları idi. Binnennleyh mali va
ziyetleri, hafta elli dolar gibi cUıi 
bir parayı ihdas etmelerine pekalit 
mUsaltti. 

(Arkası varl 
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MOKAFAT,LI BOYAMA MÜSABAKASI IDUNYADA 

NELER OLUYOR? 1 BiLMECE · BULMACA 

~-

Şu yaramazlara ba.km, ne tuhaf 

9eyler giyinmişler. Sakın sahici elbi

se sanmayınız. Hepsi kağıttan.. A -
kıllarınca tiyatro oynuyorlar. Hoş 

bir resim değil mi? Boyayıp bize yol 

layınız. Güzel boyayanlardan (3) ki
şiye birer hediye vereceğiz. İstediği 
niz renklere boyayabilirsiniz. Yalnız 
saç, yüz, yaprak gibi şeylerin renkle 
ri sahicilerinin renklerine benzerse 
daha iyi olur. 

No. 39 

Uçan Bisiklet 
Hepiniz bilirsiniz ki uçakla bisik

let, tamamiyle biribirinden ayrı şey-

lerdir. Biri yerde, öbürü havada gez
miye yarar. 

l{1 ~ ~ 
Fakat son .zamanlarda "Manoel 

Lir" adında bir "Brezilya" lı mühen.. 

dis bu ikisini birleştirip yeni bir ma
kine yapmı§tır. Bu makine yarı yarı· 

(o 

11 
ya hem uçak, hem de ~isiklet, yani Yukarıdaki resimlerle ne demek is-
bir "uçak - bisiklet" mış.. . tenmiş? Bunu okuyunuz. Unutmayı. 

Tekerlekleri, oturulacak yerle~ı, 8- ruz ki size ancak her kelimeden bir 
yak yerleri tıpkı bisiklete benzıyor- tek harf lazımdır. 
muş. Kanatlarile pervanesi de tayya- Doğru okuyanlar arasında kura çe
reye ... Gözlerin önüne kanatlı ve per kecek ve kıyınetli hediyeler vereceğiz. 
vaneli bir bisiklet getiriniz!. lşte size ,. 

yeni "uçak - bisiklet". 
Bu makine önce yerde tıpkı bir bi. 

siklet gibi yürütülüyormWJ. Teker
lekleri ayakla çevire, çevire ... Düz bir 
meydanda böyle biraz yol aldıktan 

sonra uçak gibi havalanıyormuş. 
Pervanesi dakikada 750, defa dö-

nüyormuş. Bütün makine 2000 lira 
kadar bir paraya mal olmuş. Kimi ye

ri çelikten, kimi yeri çam tahtum. 
dan, bazı tarafları da ipekli kumaş
tan yapılmış. 

ı 

Uçak • bisikleti icat eden mühen- ı· 
dis makinesini bitirmek üzeredir. BL 
tirince hemen hava yolculuğuna çıka 

caktır. En aşağı 2000 kilometre uzun
luğunda bir yola gidecektir. 

37 numaralı sayımızdaki bilme· 
cenin çözüıü: ÇAYLAK'tı 

~TAN= 
ÇOCUK KLOBO 

-----
lSlM: 
ld&KTEP ve No~ 

-·· ....... - -·- ........ .. 
MEMLEKET: 
ADRES: 

Mu ıcuponu doldurup bıze yolla
,mız Mukabilinde ııöndereceiimis 
lza karnru alır alıwu Tan Çocuk 
ltlübiinün baıır olurııunuz 

37 Numaralı Bilmece,miz den Hediye KazananUar: 
~ numaralı mecmuamızdaki "Bil

mece - Bulmaca,, yı doğru halleden
lerden hediye kazananların listesi: 

Birer mUrekkepli kalem kazanan-
lar: 

Heybeliada ilk~kulunda 10 Nilüfer, 
Selçuk sanat okulunda 39 Fahrünni
sa Tezer, Eyüp, Rami Çınar sokak 
30 numarada Seyyare Eruz, Bakırköy 
Yalı sokak 19 numarada Metin Tam
taş, UskUdar Selimiyede Beylik çeş
mesinde 19 numarada Ercan Eken. 

Birer saç tarağı kazananlar: 
Kumkapı Muhsine hatun mahallesi 

Tekinalp sokak 14 numarada Hikmet, 
Istanbul erkek lisesinde 390 Hilmi E
yinç, Fatih Gelenbevi orta okulunda 
426 Mesrur Oniz, Fatih Iskcnderpaşa 
Feyzullah sokak 22 numarada Muan 
Yaltırar, Istanbul erkek lisesinde 
1319 Feridun Balkay. 

Birer albüm kazananlar: 
Nuruosmaniyede Leman Artuş, A· 

dana saathane civarında Toraman or 
tağı oğlu Kemal, Konya Zuvaruk ka
munbayı Abidin Serez elile Muzaffer 
Serez, lzmir Basmane Abdullahefen. 
di mahallesi Meserret soka~ 10 nu
marada K. Tanrıkulu, Samsun buğ. 
!ay pazariKaradeniz bakkalı Şabanın 
oğlu Cemal, Diyarbekir hukuk müşa
viri Esat Erdemli oğlu Hakkı Erdem
li, Izmir Karşıyaka eski Banka soka
ğı 35 numarada Erol Yaşar, Adana 
merkezde 77 sayılı polis Ramazan va
ııtasile Necll. 

Birer bilyük oyuncak kazananlar: da Nedret Akdemir, Ankara Yenişe- kara Ozik mahallesi Yenicami mey. 
Adana lcadiye mahallesinde 37 nu- bir eski eczane arkası 3 numarada danı Balım sokağı 3 numarada Cen· 

marada Mahir, Balıkesir ağır ceza A . . F. Kocabey, Adana simsar Hilmi giz, Erenköy 4 üncü ilkokulda 17( 
reisi kızı Fatma Tüzemen, Ankara muhasibi Enver oğlu Oğuz, Balıkesir Nur Müfit Sezer, Usküdar, lhsaniyE 
Sakarya mahallesi kahveciTurideno, askeri hastanesinde sıhhiye kursun- Harem iskelesi 42-44 numarada Saim 

Süleyman Sevi~, Konya K~prübaş~ o- da jandarma o. Veli Yavaş, Uskudar Kottaş. 
kulu 166 Nermm Kapıcıoglu, Eskışe- p 

1
. dd . 21 d J" 87 numaralı meemuamızdakl resm . - . aşa ımanı ca esı numara a u- . hır Akarbaşı mahallesı Bukeç sokak . . .. .. en iyi boyayıp birer kutu güzel kon 

9 
numarada irfan Doğru. lide Mazhar, Beylerbeyı Kupluce Te- boya kazanan üç karilmiz: 
Birer küçük oyuncak kazananlar: karik sokak 7 numarada Feriha Gür- Usküdar kız sanat mektebi 125 Sa. 
Ankara Yenişehir Hasan Hadi a- soy, Samatya Etyemez Çavuşzade lme <nkök, Nuruosmaniyede 82 on· 

partmanı 3 numarada Uğuz, Adana .sokak 32 numarada Perihan, Sirkeci- mara<la G. Tekvar, Maraş Bazlrgb 
Ziraat bankası yanında doktor Tev- de istasyon kaI'§ısmda Rumeli kıra- çarşısında Bay Ali Deligönül ellle oğ· 
fik kızı GUınsel, Balıkesir Burhaniye athıwesi Kani oğlu Adnan Göral, An- lu Mehmet Deligönül. 
Hacı Ahmet mahallesi Kavaladibi cad 

d~~i 31 numarad~ Mehm~t -~~ o~lu 1 TAVŞAN PEŞiNDE 
Guneralp, Akşehır Malmuduru Oglu ı 
Hayrettin Alp Ergun, Ankara Ulucan 
lar Akbaş mahallesi Günlemcç so
kak 1 numarada Gönül. 

Birer kart kazananlar 
Fatih Gelcnbevi okulunda Burhan 

Akgöz, Düzce Cedidiye mahallesi Ka
rakol yanı 8 numarada Celi.1 Osman
cık, Yarımca istasyonunda Mehmet. 
Şirin, Ankara Hamamönü ikinci so
kak 16 numarada Hıfzı Metinoğlu Ga 
lip, Konya As. Orta. Mp. hesap işya
n Mesut oğlu Hikmet Ozgenler, Ela
ziz Beşkardeşlerde 110 numarada Nec 
det Ohmen. Burhaniye Devrim ecza
nesiınde idris Cihan, Adana demiryo
lu muhasebesinde Ozkuran oğlu Bü
lent Ozkuran, Konya Tarla mahallesi 
12 numarada AdnanUugur, Nişantaşı 
Teovikiye Söğütlü sokak 67· numara-
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Kahkaha 
Kô'şesi 

Ne ile 
Tarıyor l~ 

Büyük baba torunlarını görmiye 
gelmişti. İçlerinden en küçüğü ihti -
yar babanın' saçsız başına uzun u -
zun bakıp sordu: 

- Hüyük baba sen saçlarını ustu
ra ile mi tarıyorsun? 

• 
Güzel 

Mazeret 
Hakim - Zavallı adamı beş ton 

yüklü kamyonla ezmişsin. Buna kar 
şı ne mazeret göstere bileceksin? 

Suçlu - Hayır efendim benim 
kamyonum beş ton değil dört ton 
yüklü idi. 

• 
Yumuşak 
Misafirlikte : 
Çocuk - (Çatalını elindeki ete ba 

tırmıya çalışarak) anne hani koyun 
yumuşak huyludur, derler. Bak bu, 
hiç te öyle değil 

• 
Niçin Uslu 

Duracakmış .d 
Çocuk - Baba bayram ne za • 

man 
-Yakında! 

Çoouk - Oo! UyJe ise uslu olmak 
zamanı gelmiş. 

İhtiyar bayan - İşte böyle çocuk
lar. Geceleri bir hayalet bütün kilit 
li kapılan açıyormuş. 

Çocuk - Herhalde maymuncukla .. 
Dişçide : 

Son dişini de çektiren ihtiyar '!:>ay : 
- Sizin munyenehanenizde bir ke 

ramet var. Artık diş çektirmekten 
korkum kalmadı. 

Çok 

Cesurmuş 

• 

- Bjr gün bir aslanın o ~adar ya 
kininda idim ki, nefesini ensemde 
duydum. 

- Ayyy! Sonra ne yaptın. Dönüp 
hemen vurdun mu ? 

- Hayır dönüp hemen aslanın dur 
duğu demir kafesten uzağa kaçtım. 

• 
Yaıan 

Bulamamış 
Öğretmen - Niçin dersini çalış -

madın. Bunun ~ir sebebi var elbette. 
Talebe - Elbette Bay öğretmen 

amma o sebebi daha bulamadım ki. 

• 
Gr·amofon 
- Bizim öğretmen tıpkı gramofo

na benziyor. Bir başladı mı söyler, 
söyler, söyler ... 

- Kcşki gramofona benzese idi. 
Başlar başlamaz susturuverirdik. 

TANın Çocuk llavesi 

if.TE BUNU 
BİLMİYO~DUM ! 

Dünyann\ 

En Büyük 

Kitabı 

Kanatll 

Yol -· • 
işaretçileri::-

-~~-Dünyanın en büylik kitabının "Vi- Yolların kalabalık yerlerinde yuK-
yana,, da bir manastırda bulunduğu sek bir sahanlığın üstünde ayakta 
anıa.,ılmıştır. Bu kitabın boyu bir durup gelip geçen otomobil, tramvay, 
metre yirmi santimetredir, eni "95,, araba ve insanlara yol gösteren işa. 
santimetredir. 1424 yılında yazılmış ret memurlarını hepiniz bilirsiniz, de
tır. İçi baştan başa o zamanlarda ya- ğil mi? Işarctleri uzaktan kolaylık
şamış olan büyük adamlamı hayat- la görünür. !stanbulda bu memurlar 
Iarma ait yazılarla doludur. sağ ellerine uzun kollu beyaz bir el-

Kimbilir belki bundan daha ~ü - diven giyerler. Böylelikle şoförler, 
yük bir kitap v~~dır da biline.~ı~or- yayalar, yani bütün gelip geçenler 
dur. Bu da olabılır. Fakat bugun ıçfu onların ellerile nereyi işaret ettiğini 
bilinen en büyük kitap budur. kolayca görürler. 

• ~~ Fransada işaretçiler beyaz eldiven 

Filler 
1 

Bunların hepsi işaretçinin uzaktan 
göze çarpabilmesi için bulunmuş bi-

rv, .... ~, yerine beyaz bir değnek kullanırlar. , \:t Ingilterede beyaz bir. kolluk takarlar. 

- "•7;?r,'l11ı.,,,,,J .-.#,.J • H · d b' ·b· · k 
Fil çok tatlı iyi huylu, sevimli bir rer çaredır. epsı e ırı ırıne az ço 

hayvan.dır. Eğer kırmazsa... Kızınca benzeyen şeyler ... 
en korkunç bir hayvan kesilir. Hele Fakat bir şehir var ki orada işaret 
sürü halinde yaşıyan vahşi filler... memurlarının halkın gözüne çarpma 
Onlar bir kızınca yanyana, başbaşa sı için bu saydıklarımızdan hiç biri
verirler, hep bir vücut gibi birden to- ne benzemiyen, çok garip bir usul 
zu dwnaııa katarak alabildiğine 'ko. kullanılır. 

şarlar. ünlerine gelen hcrşeyi devirir, Bu şehir "Hindi Çini" deki Singa
çiğner, ezerler. Bazan koca bir köyü pur şehridir. Burada işaretçilerin, 
darmadağınık ederler. ne kollarında, ne de ellerinde birşey 

Fakat yakalanıp insana alışık hale göremezsiniz. Onların göz alan yer
getirilince, fil çok işe yarıyan, iyi huy leri omuzlarıdır. Çünkü omuzlarında 
lu bir hayvan olur. Avcılar fil avına birer kanat vardır. Bu kanatlar işa.. 
fillerin üstlinde giderler. Önceden top ' retçinin arkasına bağlıdır. Omuzlan
rağın içinde bazı yerlere tuzaklar ha nın hizasından dışarı doğru gerili du
zırlarlar. Bu tuzaklar derin birer çu- ' nır. Işaretçi kime yUzünü dönerse o 
kurdur. üstleri otlarla, ağaç dallari- kanatlan görüp, olduğu yerde durur. 
le iğreti olarak örtülüdür. Fil üstün- Bunun aksine işaretçi kime yan dö
dcn geçerken bu dallar yıkılır. Hay- nerse kanatlar görünmez. Yani yo· 
van toprağın içine kazılı olan koca.. açıktır. Kanatlan görmiyenler ser. 
man çukura düşer. Ehli fillerin vahşi best serbest geçebilirler. 
fil avında gördükleri jş şudur. Onlar 
vahşileri kovalarlar. Süre süre tuzak 1 çıkarmadan hem de pek iyi yapıyor· 
larm olduğu yere getirirler. Sonrası
nı avcılara bırakırlar . 

Fil çok işe yarar. Ağır yükler ta
şır. Ormanlardan kesilen büyük ağaç 
gövdelerini hep fillere taşıtırlar. Hat 
ta bir gezmen bir memlekette filin 
sapana koşulduğunu bile görmüştür. 

Zavallı hayvan ökUzün işini de ses 
----~--- .-

muş. 

Fil hayvanların arasında en çok a
kıllılığı ile tandır. Kendine öğretilen 

şeyleri çok çubuk beller. Çabuk ça. 
buk unutmaz. Bunun için filin kin
ci olduğu da söylenir . Birine kızdı mı 
uzun zaman unutmaz, mutlaka öc al· 
mak istermiş. 

YAGMUR A- ÇARE 

T ANın Çocuk ilavesi 3 

Sürekli Hikaye: 4 

MiKi İLE KÖPEGi FİN - Fi N 
Tuhaf şey... Kediler köpeklerden 

ne kadar korkarlar bilirsiniz. Halbu
ki hayal kedi Fin-Finin hayalinden 
hiç korkmamıştı. Hala onu kızıştın
yordu. İkisi de ~çeye çıktılar. Ke
di, arkasından köpek geliyor mu diye 
dönUp bir ı::,aktı. Köpek te: "Havv! 
Havv! Seni hınzır kedi! Sen şimdi 
görürsün,, diye, tozu dumana kata -
rak arkasından kovalamıya başladı. 

çocuklar! Zavallı aşağı kaymamak kuluyorlardı. Büsbütün yaklaşınca 
için oraya buraya tutunmıya uğra- karanlıkta kımıldamaktan bile kor
Ş?yordu ama .na.lıle ... . Boyuna kayı- kup ·diz çöken köpeğin boynuna, a
yordu. Ağzı, dili bu kadar korkunç yaklanna, kuyruğuna takıldılar. Ke
oıan bu heykelin midesi kimbilir ne lepçeler kapandı. Fin·Fin, tıpkı suç-
fena ':>ir yerdi. lu insanlar gibi kıskıvrak kelepçelen 

Fin-Fin kaya kaya nihayet kendi- dL Zavallı köpek dünyada bir daha 
ni in gibi karanlık bi .ryerde buldu. kımıldıyamıyacak bir hale geldi. 
Ve acı acı inledi. Bu inleyişle sanki: - Of, of bırakın beni, yazıktır 

- Eyvah, artık ölüyorum, bana bana ... 
Zavallı etrafında toplanan bir yı -

ğm vahşi kedinin !arkında bile değil
di. 

ne yazık! Fin-Fin ağlıyordu. Fakat acıyan 
Demek istiyordu ama kimin u- kim?.. Nekadar ağlasa, hıçkırsa, 

murunda. kahkahadan başka cevap alamıyor -
du 

Kapıda 

Bir Kedi 
Hayali 

Göründü 
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Kedi bucak bucak kaçıyor, .köpek . Mağaranın dibi - yeni heykelin mi
te bucak bucak kovalıyordu. Onlar desi - zindan gibi kapkaranlıktı. Bu 
böyle koşuşurken etraflarındaki her karanlıkta binlerce kedinin yeşil ye
fCY değişiyor, korkunçlaşıyordu. Ça- şil gözleri panldıyordu. Görünmiyen 
lılar, ağaçlar, bulutlar kocaman bi- bir yerden yalnız Fin-Finin üstüne 
rer kedi şekline giriyorlardı. gözleri kamaştıran kuvvetli bir ışık 

Birdenbire karşılarına hepsinden tutulmuştu. Tıpkı bir vapur "projek
daha bUyük ve daha korkunç bir ke- tör,. üne bcnz.iyen bu aydınlık acaba 
di çıktı. Bu canlı bir kedi değil tıpkı nereden geliyordu? Belli değildi. 
taştan, büyük bir kedi heykeline ben- Fin-Fin bu ışığın ortasında bir ta
:ziyordu. Uzun, upuzun bir dili vardı. şm üstüne düşmüştü. Bu taşın ilze
GQya Fin-.Flııle kedinin tırmandığı rinde "bir numaralı kedi düşmanı,, 
yol, bu heykelin diliymiş: diye yazılıydı. Zavallı "Acaba bura-

Fin-Fin neye uğradığını şaşırmış- da ben yapayalnız ne olacağım., diye 
düşünüp dururken karanlıktan ken-
dine doğru ~ir şıkırtmın yaklaştığı-

m duydu. Fakat bir şey göremedi. 

O, şimdi tam bir esirdi. Bir yere 
gidemiyor, kendisine acıyacak kim
seyi göremiyordu. Yaptıklarına. çok 
pişman olmuştu: 

- Keşki yapmasa idim, keşki 

yapmasa idim. diye inliyordu. 
Bu zindandan çıkmak için ne 

yol biliyordu. Ne de kımrldıyabiliyor
du. Ellerindeki ıkeJepçelerin uçlarına 
öyle ağır gülleler takıldı ki, bunları 
değil küçük bir köpek, on tane in
san bile kaldıramazdı. 

Ah Miki orada olsa, ona yardnn et 
se ne iyi olurdu. 

Ortalıkta birdenbire keskin kah
kahalar duyuldu. Bunlann arkasın
dan daha acı ve daha keskin bir kah 
kaha işitildi. 

Fin-Fin: 

fle Benim 
Sorgu 

Günüm 

- Bu, herhalde benim sorgu gü
nüm olmalı, diye düşündü. 

Fakat acaba bu gülen kimdi? 
- Havv! Havv! Bıraknuz beni gi

de.yim. Bundan sonra iyi olacağıma 
söz veriyorum. Kedilere dönüp ibak
mıyacağmı bile. 

O, bunları söylüyordu ama için
den bir ses: 

- Çok geç kaldın Fin-Fin. Çok 
geç. Diyordu. Bunları daha evvel dü-
şünmeliydin. . 

O sırada kediye benzer koca bir 
hayalet belirdi. Kırmızı bir mantoya 
bürünmüştü. Gelip korkudan titri· 

yen köpeğin başı ucunda ' durdu: 
- Sorgu saatin geldj, aklını başı· 

na topla. diye bağırdı: 
ZavaJJı Fin-Fin nasıl havlıyor, boy 

nuna, ayaklarına, kuyruğuna takılı 

zincirlerden 'kurtulmak için nekadar 
çabalıyordu görseniz ... Nafile ... Kur
tulamıyordu Onu artık hiçbir şey, 

hiçbir kimse kurtaramıyacaktı. Za
"·allı Fin-Fin! ... 

Son bir gayretle biraz gerileyip 
zincirlerini zorl.adı: 

- Havv! Havv! Evime dönmek is· 
tiyonım. Yalvannm size,-beni bn-akı
nız. diye yalvardı. Kediye benziyen, 
kırmızı mantolu hayal: 

- ''Hah. hah, hah ... Diye güldü. 

Bu şıkırdıyan şeyler kalm zincir
lerdi. Uçlannda birer kelepçe vardı. 
Kendiliklerinden Fin·Fine doğru so-

Dışarda binlerce kedi hep bir a
l ğızdan bir şarkı tutturdular. 

1 Bir yandan şarkı söylenirken bir 
yandan da görünmiyen bir takım ke
diler Fin-Fini o koca zincirleri, koca. 
kelepçeleri, hatta altındaki taşilc bir 
likte yerinden kaldırdılar. Ortalık 

Amcanın Kösesi 

Sevgili yavn.ılanm, 
Nasıl, Miki Fare hikayesini çok 

sevdiniz değil mi? Zavallı Fin Finin 
başına bakalım daha neler gelecek? 

Okurken :resimlere de bakıyorsu
nuz ya... Çünkü: resme bakınca o
kuJuklarınız gözünüz önünde daha 

Karanlıkta bir sürü göz... iyi canlanır. 

tı. Dönüp kaçmak istedi, ama çoık Ben sizin yerinizde olsam şöyle 
gcç.'kalmıştı. Kocaman dil yukan yapanın: Bu resimleri birer birer k~ 
doğru kıvrılıp, Fin-Fini doğru hey- sip mecmuadan çıkarır, sonra ya kü
kelin ağzına yuvarladı. İki iri çene çük bir albüm, yahut daha ucuz oJ. 
kapanıp köpeği koca bir .pn içinde sun diye çizgisiz beyaz kağıtlı bir def 
hap&9tti. ter alırım. Mecmuadan çıkardığım re 

Sonra ulu dil Fin-Fini evirip c;evi- simleri sıra ile numaralayıp her biri-
rip heykelin gırtlağına yuvarladı. ni bu albümün yahut ta defterin bir 

s 

hikayesini anlatır, hem de resimleri
ni sıra ile gösterip eğlenirsiniz. Boş 
vakitlerinizde canınız sıkılmasın diye 
çıkarıp bakarsınız. Hatta içinizden 
resim yapmayı sevenler, onlara baka 
baka .resim yapmıya çalışır. Yahut ta 
kopyelerini çıkarmıya uğraşırlar. 

Albümün üstüne Mikinin tek bir 
resmini yapıştırıp altına "Miki al
bümü,. diye yazarsanız daha iyi olur. 
Eğer deftere yapıştıracaksanız üstü. 
nü beyaz bir kağıtla kaplar, Mikinin 
resmini bu kiğıdm ortasına güzelce 
yapıştırırsınız. üstüne yine "Miki 
Fare albümü" diye yazarsınız. Çün· 
kü : O defter artık bir albüm saylla
bilir. Fin-.Fin şimdi heykelin boğazından yaprağına yapıştırınm. Böylece gü-

midesine doğru kayıyordu. Rüyada zel bir"llı'"ki Fare albümü"m plur. Sis Bu albümü kim göne sevecek, ai-
bile olsa ne korkunc bir sev deiil mi ~bunu yaparsanız arkadaşlarınıza hem ze imreııeccktir. -·-

aydınlandı . Fin-Finin üstüne sıkılan 
göz kamaştırıcı ışık söndü. 
Köpeık nasıl olduğunu anlıyruna

dan kendini bir mahkeme salonunda. 
buldu. 
Etrafına bakındı. Korkıudan ilik· 

Ierine kadar titredi. Haklın kürsüsii 
bir duman içinde idi. Bu duman ara
sından hakim elbisesi giymiş koca 
!:>ir kedi suçluya doğru eğ11di acı acı 
bir ıslık çaldı.. Salonda müthiş bir 
gürültü :\'ardı. Hakim kedi büyük bir 
tokmakla kürsüsünün üstüne vunıp 
bağırdı: 

- Lutfen susunuz! 

Fin·Finin nasıl muhakeme edile-
ceğini, ne ce?.a göreceğini 
mek M;in geleceic haftaya 
sabrediniz. 

öğren

bdaı 
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Suriye 
Devlet 
Adam!ar~ncn 
Ziyareti 

(Başı 1 incide) 
kadderatmdaki müşterek nokta. 
lar ve alakalar yalnız dost
luk ve emniyet hasıl etmekle kal
nıamış, çok verimli iş beraberliklerine 
Yol açmıştır. Bir taraftan Balkan Bir
liği, diğer taraftan Şark Paktı bu 
nıüşterek görüş ve gidişin canlı eser
leridir. 

S uriye ile ayni tarzda dostluk 
yoluna girmemize bizim tara

fımızdan hiçbir engel yoktur. Tür ki
ye gibi güvenilecel( ve emniyet edi
lecek bir komşuya malik olmak, Su
ı-iye gibi istiklaline yeni kavuşan ve 
bütün alfıknlarını milli inkişafa has
ı-etmek mecburiyetinde olan bir mem
leket için çok hayırlı bir şeydir. 

Hatay davamız, zaruri bir dava i
di. Milli misakı için en zayıf zamanın
da bütün dünyaya karşı mücadeleyi 
göze almaktan çekinmiyen Türk mil
leti bu haktan ve bu davadan vazge
çemezdi. Fakat bunun hallinde esas 
prensibe sadık kalmak şartile son 
hadde kadar fedakarlıklarda bulun
duk. 

S uriye devleti, olgun bir siyasi 
görüşle hareket ederse dün 

bizi ayırır gibi görünen Hatay işi, 
bağlayıcı bir amil haline gelebilir. 
Suriye, Hatay hakkında Cenevrede 
Yapılan anlaşmıya hüsnü niyet ve sa
mimiyetle riayet etmek yolunu tu
tarsa Türkiye ile Suriye arasındaki 
münasebetler birdenbire 'l'ürkiye ile 
Irak, Iran ve Afganistan arasındaki 
dostluklann seviyesine yükselir. Bu 
dostluk sayesinde Suriyenin dahili in
kişafı ve iktısadi faaliyetleri bakımın
dan temin edebileceği faydalara hu
dut yoktur. Bunun aksine olarak küs
kün bir tavır takınmak, bizim rahatı
lnızı bozmıya çalışmak ve Türkiye -
Suriye hudut sahasını bir Makedon
)aya virm u ~mak, Suriyenin 
bütün inkişaf imkanlarını boğabilir. 

K omşu devletin iki mühim dev
let adamının ziyaretini biz Su

liyede akıl, hikmet ve dostluk cere
yanlarının ortalığa hakim olduğuna 
bir alamet diye karşılıyoruz. Eğer mi 
Bfirlerimiz tam bir hüsnü niyetle dost 
luk kurmak istiyorlarsa bu dostluk 
derhal tahakkuk yoluna girebilecek
tir. Çünkü Türk milleti, kendi hakla
nna riayet edilmek şartile, Suriye is
tiklali ve Suriyenin terakki ve inki
tafı hakkında en saf ve samimi arzu. 
lar besliyor ve bütün komşuları gibi 
Suriye ile de candan dost olmayı esas 
Biyaseteinin tabii bir prensibi olarak 
görüyor. 

Ahmet Emin YALMAN 
.,,. -= 
Gazhçeşmedeki Son 

Yangın Tahkikatı 
Gazlıçeşmede lsmet kardeşlere ait 

fabrikada çıkan yangın tahkikatına 
devam edilmektedir. Fabrikayı işleten 
lerden Bay Mahmut, kasıt iddiaları 
Uzerine bize şu malumatı vermiştir: 

"- Bina ve tesisat ile mevcut stok 
~mtea ve iptidai maddeler 50 bin li. 
l'aya sigortalıdır. Fakat, bu bfnamn 
Yanında bulunan diğer bir bina, ko
laylıkla yanabilecek vaziyette oldu
ğu halde ve içinde 20 bin liralık mal 
varken bir kuruşa dahi sigortalı de
ğildir. Bizim kanaatimize göre, ehli 
\rukufun tahmininde hata vardır. Ve 
boş çuvalların dolu olarak gösterildi
ği iddiaları da doğru değildir. Çünkü, 
fabrikada çuvallı hemen hiç birşey 
Yoktur.,, 

Bay Mahmut, müessesede yalancı 
Inadde olarak bulunan Kollodiomm 
Belediye milhend;sine kendisi tarafın. 
dan gösterildimni ve on gramlık bir 
Parça ayrılarak vcrild'ğini ilave e:t
nıiştir. 

Harsızhktan Üç Seneye 

Mah~dim Oldu 
Ege ambarından 4 top kumaş çal

dığı için tevkif edilen ahçı çırağı 

kehmet oğlu Yusuf dün Asliye Dör
düncü ceza mahkemesinde muhakeme 
edildi. Mahkeme suçu sabit gördüğU 
için Yusufa 3 sene hapis cezası ver
di. Fakat kumaşlar henüz satılmadı
lı ve suçlu da on sekiz yaşmı bitir. 
zrıediği için bu ceza 7 aya indirildi. 

Dört Tramvay Durak 

Yeri Yaptırıhyor 

Belediye, Topkapı, Fatih, Beyazıt, 
ve Taksimde birer tramvay durak ye
ri yaptırmıya karar vermiş, bu husus
ta şirketle de anlaşmıştır. Fatih ve 
Topkapı durak yerlerindeki korunma 
yerlerinin yapılmasına yakında ba§la
nacaktır. Fakat Beyazıt ve Taksim, 
ayni zamanda şehrin iki büyük ve 
esaslı merasim meydanı olduğundan 
burada yapılacak korunma yerleri 
diğerlerinden farklı olacaktır. Bunun 
için belediye bu meseleyi mütehassıs 
Prostla görüşmektedir. 

Bu iki meydana yapılacak korunma 
yerleri, Prostun çizeceği şekle göre 
yaptırılacaktır. 

Kasımpaşa Deresi 

Derhal Kapanacal< 
Belediye geçenlerde Kasımpaşa de

resinin mühim bir kısmını kapatarak 
tamir ettirmiş ve fakat Dolapdereye 
doğru olan üst kısmının tamir ve ka
panması işini gelecek seneye bırak
mıştı. Son günlerde tifo vakalarmm 
çoğalması üzerine Sıhhat müdürlüğü, 
diğer kısmın da derhal kapatılması 
için belediyeye müracaat etmiştir. 

F"hşa T esvik 
Davası Bitti 

Abanoz sokağında 3 numaralı evin 
sahibi Bayan Sabahat, geçenlerd' 
Seniha adlı bir ~ızı fuhşa teşvik ettiği 
iddiasile tevkif edilmişti. Asliye Dör
düncü ceza mahkemesi, bin lira kefa

letle tahliye edilen Sabahat hakkın
daki davayı dün neticelendirmiştir. 

Ma:i1lceme, Sabahatin suçunu sabit 

gördü, kendisini bir sene hapse ve 

300 lira para tazminatına mahkum 

etti. Mustaia isminde bir kahveci de 

ayni davada yalan yere şahadet etti

ği için tevkif edilmişti. Dün bunun da 
muhakemesi bitti. O da üç ay hapse 
mahkum oldu. 

TAN 
1 ..-ıDoktor·Operatör ... ,# ........... ımıı ....................................................... . 

MUKADDER lstanbuı Gayr.mübadil er Kom.syonundan 
Doğum ve kad.n hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

KADIKÖY, Rı'ıtım cad. Nemli
- ade sokak No. 52 Tel. 607&("' 

lstanbul 3 üncü lcra Memurluğun. 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen Taban halısı 9 parça ka 
nape takımı ve saire ev eşyası 2-7-937 
Cuma günü 11-12 saatten itibaren 
Maltepe Feyzullah efendi caddesi 19-
19/2 No. h hanede açık arttırma su. 
retile satılacaktır. Kıymeti muham
minesinin yüzde 75 ini bulamadığı 
takdirde 2 inci arttırması 7-7-937 Çar 

şamba günü ayni saat ve mahalde sa 
tılacağından taliplerin mahallinde bu 
luncak memuruna müracatları ilan o
lunur. (33603) 

D. No. 

2773 

2811 
2830 
3413 

3465 
3521 

3522 

3532 

4288 

5022 

5599 

5707 

8G25 

Semti ve mahallesi 

Kuzguncuk 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Kurtuluş 

Kurtuluş 

Beyoğlu HUseyinağa. 

Büyükada. Karanfil 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Üsküdar Selamsız 

Beyoğlu Kamerhatun 

Silivrikapı Fatih 

Sultan Mehmed 

Küçükpazar San demir 

Fener Seferikoz 

Kartal 

Sokağı Emlak No. 

E. Kumbaoğlu 20 
Y. Menteş 
Ziba E. 9 Y. 7 
Nalband E. 31 Y. 60 
E. Bekçi E. 14-16 
Y. Bekçi Mnhmud 
Kıl bumu E. 43 Y. 39 
L8..lahatun E. 38 Y. 42 

Çaylak E. 35 Y. 21-23 
' E. Toptaşı E. 355 

Y. G'ündoğumu cad. Y. 395 
Şebek 'E. 4 Mü. 

E. Veli Ef. E. 1 
Y. Seyit Nizam cad. Y. 9-9/ 1 

Karnı.~ol E. 74 Y. 88 

Fener cad. E . 159-162 
Y. 128-132 

Üsküdar cad. 47 

Cinsi ve hissesi Hisseye gör' 
muhammen K 

204,50 metre arsa 100 Açık ar-
tırma 

45 metre arsa 180 .. 
69 metre arsa 210 .. 
100 metre arsa 300 .. 
67 metre arsa 270 .. 
466 metre arsanın 
23 100 hissesi 110 ,, 
48 metre arsa 200 •• 
166,50 metre arsa 260 ,, 

244,50 metre arsa 1470 l{apalı 

zarf 
İçinde kuyusu olan 

Bostan ve ahırın 300 Açık ar-
1/ 6 his. tırma 

Kagir ardiyenin 

30/ 120 his. 750 .. 
130 No. lu dükkanın 
havasını müştemil al-
tında dükkanı olan 2000 Kapalı 
iki hanenin 14 his. zarf 
57,50 metre arsa 150 Açık ar-

tırma 

Istanbul 3 üncü icra Memurluğun. 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi
ne karar veri!en ev eşyası 3-7-937 ta
rihli cumartesi günü 11 saatten iti. 
haren Maltepe, Beşçeşmeler Küçük 
yalı 38 No. lı hanede açık arttırma 
suretUe satılacaktır. Kıymeti muham 
minesinin yüzde 75 ini bulmadığı tak 
dirde 2 inci arttırması 8-7-937 tarih 
perşembe günü ayni saat ve mahal
de satılacağından talip polanların 

mahallinde bulunacak memuruna mü 
racaatıa:rı Uzumu ilan olunur. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 5-7-937 tarihine düşen 
pazartesi günü saat 14 dedir. Satış milnhasıran gayrimübadil bonosila dır . 

(33603) 

Şirke i Hayriyeden: 
DiKKAT 

Kabata~. Beşiktaş, Ortaköy, Kurıı.ıçeşme, ArnavutköyU ve Bebek 
iskelelerile Köprü arasında muteber olmak üzere mezıkiır iskelelerin 
cari fiyatlarına nazaran % 15 tenzilatlı aylık abonman kartları ihdas 
edilmiştir. Bu kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren nıer'iyyete 

girecektir. 
Bu kartları hamil olanlara umumi hatlarda olduğu gibi mükerrer se

yahat hakkı vermekle beraber kartlar Pazar günleri şirketin bütün is
keleleri arasında muteber olacaktır. 

28/6/937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesi ile ida
rei Merkeziye Kontrol MUdiriyetinde satışma başlanacağı ilan olunur. 

.. 
Nafı Veka etı 

Hava Yollan Devlet işietme 
idaresinden: 

~ 

Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil etti
rilecek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. Aşağı ki 
şartları haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar ev:-akı müsbite.erıyle 
birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B - 30 yaşını geçmemiş bulunmak. 
C. - Sıhhatlarının havacılığa müsait olduğu Eskişehir hava sıhhiye 

heyetinin raporiyle sabit olmak. 

Kadınlaran ~------------------' Gençleşti- ---.-_....,....~~~-:---~~~= 

r:~me!er:nde Bir Mucize Maliye Müfettiş Muavinliği imtihanı 

.C - Devlet memuru olmak için icap ' eden evsafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde okudukları z..

man kendilerine ayda 50 lira ücret verilecektir. (1726) (3662). 

inhi~arl.~r umum müdürlüğünden 

Dünyanın en büyük profesörlerı 
genç ve kuvvetli hayvanların hö
ceyrelerinden çıkardıkları özü insan
lara aşılıyarak ölen kuvveti ve haya. 
tı iade ediyorlar. Ayni esas üzerine 
genç ve dinç hayvanların cildlerini 
besliyen höceyrelerin ifraz ettikleri 
o kıymetli özü vesaiti fenniye ile ikin
ci bir koruyucusu olan acıbadem ya. 
ğı ile imtizaç ettirilir. Yağlı ve yağ
sız Hasan Acıbadem kremleri elde 
edilir. Yüze, cilde sürüldüğü zaman 
muayyen adaleler gerilir, yüzdeki çu
kurlar büyük düzen alır. Açılan me. 
samat kapanır. Ci!d elastikiyetini ka
zanır. Çil ve leke'.eri kökünden temiz 
ler, 60 yaşında bir kadının bu krem 
ile bun ~uk yüzünü genç bir kızın ciL 
eli kadar tazeleştirir, ve düzgünleşti
rir. Bu hal tecrübe ile sabittir. Ha
san Acıbadem kremleri çirkinleri gü
zelleştirir ve ihtiyarlan gençleştirir. 
Kadınlara füsunkar tatlı sıcak bir ca
zibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş. 
tirir, fakat acıbadem yağı kremini 
yapmak çok güç olup bu bir sanat ve 
fen meselesidir. Bazı ıtriyatçı'ar acı
badem esansını vazelin ve buna ben
zer yağlarla karıştırarak acıbadem 

yağı kremi altında satmak isterler. 
Cildinizi acıbadem yağından yapıldı
ğı asla malum olmıyan acıbadem ya
ğı kremlerinden koruyun. aksi halde 
yüzün esmerleştiğini ve tliylendiğini 
görürsünüz. Yağlı Hasan acıbadem 

kremini gece yatarken yağsız Hasan 
acıbadem kremini sabahları kalkınca 
yüzlerine süren her Bayan cild'erinde 
bu büyük değişikliği göreceklerdir. 
Her gece Bayan teninin güzelliğini. 
şeffafiyet ve letafetini ancak bu Ha
san kremlerile idame ettirebileceğini 
ıınutmasm. 

lstanbul 3 üncü Icra Memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen bakkal dükkanı eşya. 
sı ve mekillatı Çubuklu, Çubuklu cad. 
22 No. lI dükkan önünde 9-7-937 cu· 
ma günü 11-12 saatten itibaren açık 
arttırma suretile satılacaktır. 
Kıymeti muhammenesinin yüzde 75 

ini bulmadığı takdirde 2 inci arttır. 
ması 14-7-1937 çarşamba günü ay
ni saat ve mahalde satılacağından ta. 
lipleri mahallinde bulunacak memu
runa müracaatlan lüzumu ilan olu
nur. (33603f. 

a ye ef t ş h ey' eti den: 
35 lira maaşlı mnliye müfettiş muavinliği için 27 Eyllil 937 tarihinde 

imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin kanununun dördüncü mad

desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1 Kanunusani 1937 tarihinde yaşı 
otuzdan fazla olmamak, C - Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Fakül
tesinden, Yüksek Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadil de 
recedeki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D - yapılacak tahkikat ne
ticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak, imtihana talip olanlar 12 
Eylül 937 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş hey'eti Reisli
ğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 
A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Keneli el yazısiyle tercümeihal hüla
sası "Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi 
vesika raptedeceklcrdir." C. - Askerliğini yaptığına dair resmi ve
sika, "Askerlikle alakası kesilmemiş olan ar tecil edilmişlerse imtihana 
girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilir
ler.,, D - Mektep şahadetnamesi veya tasdi}rnamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun raporu. 

Talipler tahdri ve şifahi olmak üz ere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi im
tihanı Ankarada yapılacaktır. 

lmtihan Programı: 

1 - Maliye A - Bütçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolü," muhasebei 
umumiye kanunu hükümleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler,, Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak 
üzerinden alınan vergiler, G'ümrük; inhisarlar, harçlar.,, Tilrkiycdeki va.-
srtaır ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
teşkilatı, D - Istikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye Düyunu 
Umumiyesi, 

2 - lktisat: A - lstihsal, tedavUl, nakit ve itibar, inkisam ve istihlak 
bahisleri. 

3 - Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahaları." 

5 - Ticari usulU defteri "Esaslı ve pratik malumat" 

6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu ceza muhakemele. 

ri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükümler, ceza kanu

nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile 

Ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. 
7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve tarihi hakkında malfı

mat. 
8 - Ecnebi lisanı "fransızca, almanca veya ingilizceden biri" 
Imtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene sonra ya

p~lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye MUfettişliğine ta
yın edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) 

lsfanbul deniz t caret müdürlüğünden: 
Yeni Bayrak kanununa göre Müdüriyet ve mülhakat limanlariyle Kıla 

vuzluk için açık eks~tme ile 455 adet ayn ayn bayrak ve fors yaptırıla. 
caktır. Tahmin bedeli 1380 liradır. Yüzde 7,5 teminatı muvakkatenin Is
tanbul Vilayeti Muhasebeciliğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka 

mektubiyle eksiltme günü olan 2 Temmuz 1937 Cuma günü saat 15 de 
Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde Satmalma komisyonuna ve şart
nameyi görmek isteyenlerin de Mildiriyet Idare Şubesine müracaatları 

ilin Olunur. (3462) 

Idaıemız teşkılatında çal şlırılmak iızere a§<.10,dakı §aıtlaı dahılmd<.. ıki 
namzet memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 35 den aşağı o mak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış oımak, vazıte gormeğe mfinı hastalığı 

ve sui halleri olmamak. 
3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya Universi .. 

te Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul e. 
dilecek Ecnebi mekteplerinden mezun bu!unacaktır. Diğeri de Ziraat Mek 
tehi alisinden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mek
tebinden neşet etmiş olacaktır. Bunların her ikisi de kendi meslekleri da· 
bilinde iyi teknik malumata sahip olacaklar ve mükemmel türkçe ve bil
hassa tUrkçe J{j~bete vukuftan maada fransızca ve ingilizce veya fransız. 
ca ve almanca lısanlanna 18.yıki:yı!e vakıf bulunacaklardır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
5 - Namzetler tafsilatı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 
A .-: Namzetler kendi meslekleri1e alakadar olarak idarece tayin edile

cek ıkışer teknik mezundan birini seçerek bunun hakkında türkçe bir 
mütaleaname yazacaklardır. "Müddet iki saat" 

1 

B - Kendilerine verilecelı: fransızca teknik bir makaleyi yarım sayfa
ya sığdırmak suretiyle fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. 
"Müddet iki saat." 

C - Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hUlasa edecekler
dir. "Müddet iki saat" 

D - Mühendis namzete verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hal
edecek Ziraatçi Namzet ise Idare laboratuarında bir dozaj yapacaktır. 

6 - Imtihan 6 Temmuz 937 Salı günü saat sekiz buçukta Umum MU. 
dürlük Merkezinde yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı müsbltelerile ve bir dilekçe ile 
birlikte memurin şubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Kıymeti Pey Parası 
Lira K. Lira K. 
714 83 53 63 Topkapı haricinde Takyeci mahallesinde Orta so-

kakta eski ve yeni l; 2, 3, 4, 5, 7, 8, No. larla mtı
rakkam Kavasınbağı namiyle maruf iki kıta tarla, 
bir bahçe ve iki bağı müştemil bostan gediğinden 
münkalip bostanın 840 hisse itibarile 171 hissesi. 

717 10 53 78 L8..lelide Mimarkemaleddin mahallesinde eski Cüm. 
huriyet yeni Ordu caddesinde eski 99 yeni 95 ve Nr: 
taj 229 No. lı ve halen ayda 7 lira ile kirada bu 
lunan havasız kargir dükkanın tamamı. 

3654 00 274 50 Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticarethane: 
ve Çatalçeşme sokaklannda 12 No: lı 261 met 
murabbamda bulunan müfrez bir kıta arsa. 

3060 00 229 50 Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticaretha 
ve Çatalçeşme sokaklarında 46 No: lı 255 me 
murabbamda bulunan müfrez bir kıta arsa. 

Yukarıda yazılı mahlfil emlak satılmak üzere 15 gUn müddetle art 
maya çıkarılmıştır. !halesi Temmuzun 5 inci Pazartesi günü saat 15 
yapılacağından isteklilerin mahllılit kalemine mUracatlan. {3470) 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu • Yalova hattı Yaz tarifesi 30 Haziran 937 Çarşa 

oadan itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iakelelere asılmıştır. (3693 



, 1) 

SANDIGI iLANLAR! 1 
z taks.tte satıhk 

a artıman ve yah 
~cm ti Muhammen 

Cinsi .Kıymeti 
Lira 

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kum
baracı sokak eski 78, 80, 82 yeni 
104, 106, 106 1, 106 2 No. lı 

Altı daireli, üç dükkanlı, 
Uç dairesinde banyo var. 
Su, elektrik ve havaga-

Tophane Firuzağa, Hasanağa Bah
çeçikmazı eski 7 yeni 9 No. lı 

Galatada Yenicami eski Balıkpaza
n caddesi eski 23, 25, 27, 27 mü. 
yeni 29 2, 31, 33, 35, 37, 39 No. lı 

Beyoğlu Meşrutiyet mahallesi Meh
tab soıkak eski 17 yeni 21 No. Iı 

zini havi kii.rgir apartman 14500 
Oç buçuk katta üç daire, 
ikişer odayı müştemil 
bir apnrtımanm tamamı .. 
(Su, elektrik ve kuyusu 
vardır.) 3800 
Dört katta 25 oda, üç 
mağaza, 'Jir baraka ve 
su, elektriği havi bir 
hanın tamamı. 15000 
Üç buçtıl( katta Uç daire, 
altışar oda, banyo, su ve 
elektriği havi bir apar-
tımanın tamamı. 9000 

Büyükdere Büyükdere caddesi eski !ki katta iki daire, on 
121 yeni 120 No Jı bir oda, banyo, su, elek-

triği havi bahçeli ve 
kayıkhaneli bir yalının 
tamamı. 4500 

Boğaziçi Yeniköy Osmsınreis sokak lki katta onüç oda ve 
eskı 313 yeni 361 No. lı derununda yarım masu-

ra maileziz, elektrik ve 
Terkos suyunu havi 
sahilhane. 3500 

1 - Arttırma 30 haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 13 ten 
15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin üstii.nde kalacaktır 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin
de pey akçesi yatırmak lizımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tiı.bidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (3329) 

1 lstanbul-Harici Askeri Kıtaatı llGnları 
375000 kilo yulaf kapalı zarfla 

29-6-937 Salı günU saat 11 de mü
nakasası yapılacaktır. Umum tahmin 
tutan 18750 lira olup ilk teminatı 

1407 liradır. lstdtlilerin muayyen vak 
tınden bir saat evvel teklif mektup. 

1 
lannı Bonıovadaki Askeri Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

"3351,, "19,, 

• • • 

hükümlerine ve bilhassa 32 maddesi· 
ne uygun olmıyan mektupların sahip· 
leri eksiltmiye iştirak ettirilmiyecek-
tir. (32) (3406) < 

• • • 
Manisa Tümen kıtaatımn ıhtıyacı 

için 28000 kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Şartname. 
si 136 kuruş mukabilin.de Manisa Tfi. 
men satmalma Komisyonunda görüle· 
bilir. Münakasası 28 Haziran 937 Pa. 

Anıkara, garnizonu birlikleri için zartesi gUnU saat 17 de Tümen satın. 
918 ton odunun 10-7-1937 Cumartesi alma Komisyonunda yapılacaktır. Mu 

J günU saat 11 de kapalı zarfla eksilt- hammen bedeli bel"ıer kilosunun 97 
mesi yapılacaktır. Odunun tutan kuruş olup tutan 27160 liradır. tık te. 

1.J.6065 lira olup muvakkat teminatı minatı 2037 lira,ur. tstekliler Ticaret 
1264 lira 88 kuruştur. Şartname~i 1 Odasında kayıtlı oldukl2rına dair ve· 
komisyonda parasız görülilr. lsteklı- sika göstermeleri lazımdır. İstekliler 

~)erin kanunun 2 ve 3 cU maddelerin- ilk teminatlariyle birlikte kapalı zarf. 
deki vesika ve teminat mnkbuzlannı lannı mUnakasanm ynmlacaJ?ı saat. 
azılı saatten bir saat evveline kadar ten en az bir saat evveline kadar Tü-

Ankara Levazım amirliği satınalma men satın alma Komisyonuna verme-
' omisyonuna vermeleri. <52> leri lazımdır. "20" "3352" 

• 
• Konyadnki kıtnatın ihtiyacı olan 
>3400 kilo sade yağ kapalı zarf usu
le eksilmiye konulmuştur. Şartna. 

nesi Konyada kolordu, lstanbuf, An
arada levazım amirlikleri satınalma 

il omisyonlanndadır. istekliler şart 
meyi komisyonlarda okuyabilirler. 
bu 23400 kilo sade yağın muham-

. en tutarı 19719 Jira 18 kuruştur. 

rtnamesindeki yüzde yirmi beş mik 
r fazlası da dahil olduğu halde ilk 
minatı 1848 lira 68 kuruştur. Ek . 

Jtme 2 temmuz 937 cuma günU saat 
da Konyada kolordu satınalma ko· 

isyonunda yapılacaktır. istekliler 
ı temmuz 937 cuma günU saat on be. 

kadar teklif mektuplannı Konya. 
l kolordu satınalma komisyonu baş. 

' nlığına verecek veyahut göndere
klerdir. Bu saatten sonra verilen 

• yahut gönderilen mektuplar alın • 
• yacaktır. Saat ayarı kolordu daire 

tile yapılacaktır. 2490 sayılı ka
ınun hükümlerine ve bilhassa 32 
ddesine uygun olmıyan mektupla. 
sahipleri eksiltmiye iştirak etti

mıyecektir. (31) (3405) 

• • • 
f{onya.daki krtaatm ihtiyacı olan 
0,000 kilo kuru ot kapalı zarf usu

eksiltmiye konulmuştur. Şartna-
1 Konyada kolordu. lstanbul, An-
ada levazım amirlikleri satınalma 
ısyonlanndadır. istekliler şart
yı komisyoniarda okuyabilirler. 
olduğu halde ilk temınat 2644 

L 69 kurUtıtur. Eksiltme 2 temmuz 
l7 cuma günü saat 11 de Konyada 

ı du satınalma komisyonu baş

ığına verecek veyahut göndere
r. Bu saatten sonra verilen ve. 

ut gönderilen mektuplar alınmı
aktır. Saat ayarı kolordu daire sa

yapılacaktır. 2490 sayılı kanun 

• • • 
Bir çiftine tahmin edilen fiatı 425 

kuruş olan 112 bin çift ve ayrıca 86 
bin çift kundura kapalı zarfla alına
caktır. 112 bin çiftin şartnamesini 

2380 ve 86 bin çiftin şartnamesi 1828 
kuruşa almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin hergün Komisyona gel· 
meleri. 112 bin çiftin ilk teminatı 
22790 ve 86,000 çiftin ilk teminatı 
18370 liradır. 86000 çift kunduranın 
iha1esi 14-7-937 Çarşamba günü 
saat 11 de ve 112000 çift kundu
ranın ihalesi ayni günün saat 15 del 
dir. Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale 
tarihinden en az bir saat evvel Anka
rada Milli Müdafaa Vekaleti Satmal
ma Komisyonuna vermeleri. (60) 

(3636) 

* * * 
Kapalı zarfla 80 ton sığır eti alı-

nacaktır. Etin tahmin bedeli 24000 
liradır. lhale günü olan 15 Temmuz 
1937 Perşembe günü saat 10 da Ed
remitte askeri satınalma komisyonu 
binasında ihalesi yapılacaktır. Etin 
muvakkat teminatı 1800 liradır. Tek
lif mektuplarını münakasa saatin
den bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı komisyona verilecektir. Ev
saf ve şartnamesini görmek ve bil
mek isteyenler için K'omisyon her 
gün açık olduğu. 

• • • 
Ciheti Askeriye ihtiyacı için 1 mil

yon 750 bin kilo kum enkaz ve 1 mil
yon 750 bin kilo kuru dip çam odu
nu olmak üzera 3,500,000 kilo kuru 
çam odunu kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye çıkarılmıştır. Kapalı eksiltme
si 14-7-937 Çarşamba günü saat 10 
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Karıncaıar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek f 
te iri kat'i mayiler intihap ediniz• 

İstanbul Asliye Mahkemesi İ-
kinci Ticaret dairesinden: Bur
sada ticaretle müştegil Sosial Alkaş 
şirketi vekili avukat Danye1 Bahar 
tarafından Galata Rıhtım civarında 

33 No. da Remzi Dilli, Vehbi Dılli ve 
Mehmet Dilli aleyhlerine taahhüdün 
ademi ifasından dolayı 800 lira taz
minatla peşinen verilen 800 liranın 
tahsiline mütedair açılan davanın mu 
hakemesi sırasında: Müddaaleyhle
rin ikametgahlannın meçhuliydine 
binaen bir ay müddetle ilanen tebli
gat icrasına ve muhakemenin 16.9-
937 tarihine müsa.dif Perşembe günü 
saat 14 de talikine karar verilmiştir. 
Tebliğ makamına kaiın olmak üzere 
keyfiyet ilfı.n oluunr. " ________ , 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

da Sarıkamıştn Satmalma Komisyo

nunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti

ni sormak isteyenler her gün ihaleye 

iştirak edeceklerinden belli edilen 

gün ve saatten bir saat evvel Komis

yona müracaat edeceklerdir. Şartna

mesi Komisyondan parasız olarak ve

rilir .Jlk ten1inatı 3281 lira 25 kurll§
tur. Tahmin bedeli 43750 liradır. lş

bu kapalı eksiltmeye iştirak edecek 

istekliler teklif mektup!ariyle birlik

te istenilen vesaiki belli edilen ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Eksiltmeye 
gireceklerin yeni sene ticaret vesika 
larile bu işe yeter muvaffak teminat 
makbuzu veya banka mektubu ola
caktır. Hariçtan vaki olacak istekli
lerin belli edilen gün ve saatten bir 
saat evveline kadar yetiştirilmek şar 
tile 2490 sayılı kanun mucibince is
tenilen vesaiki birlikte teklif mek
tuplarını postaya vermiş bulunacak-
lardır. ( 68) ( 3691) 

.• . . 
Ankarada Erat Paviyonları ile a

hırlar yapısı kapalı zarfla eksiltme-

ye konulmuştur. Keşiflerinin tutarı 

128.462 lira 5 kuruştur. Keşif Proje 

ve şartnameleri parasiyle inşaat şu

besinden verilecektir. ihalesi 15-7-937 

Perşembe günü saat 11 dedir. llk te

minat 7673 lira 10 kuruştur. Eksilt

meye gireceklerden ilgili bulunanlar 

2490 sayılı kanunun 2,3 üncU madde· 
lerinde istenen belgelerle birlikte te

minat ve teklif mektuplannı havi zarf 

!ar ihale saatinden evveı geç olarak 

bir saat evveline kadar Ankarada M. 

M. V. Satmalma Komisyonuna ver
sinler. (69) (3692). 

• • • 
Tümen Merkez birlikleri ıçin 193 

ton sı!;'lr eti pazarlıkla 30-6-937 saat 
15 de alınacaktır. Muhammen bede-

li 55970 lira ilk teminatı 4049 liradır. 
Şartnamesi 280 kuruş mukabilinde 

alınabilir. Isteklilerin şartnameyi gör 
mek için her gün ve pazarlığa iştirak 

için belli gUn ve saatte teminatları 
ve kanuni veslkalariyle Lilleburgaz 

Tümen Satınalma Komisyonunda bu
lunmalan. (64) (3687). 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiya. 

cı için açık eksiltme ile 40,000 kilo 
taze fasulye satın alınacaktır. Muhıtm 
men tutarı 4000 liradır. llk teminatı 
300 liradır. fnalesi 9-7-937 cuma gü
nti saat 15 tedir. lsteklilerin belli 
gün ve saatte teminatlariyle Kırklar
eli Tümen satmalma Komisyonu baş. 
kanlııbna srelmelerl. (65> (3688) 

FLiT, bOtOn haşarat öldilrOcü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştl}r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT. kendis!nden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siya~ ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köşelere bıraz FLİT TOZU ~~~"""" 

serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

lstanbul Sı hi Müess seler Arttırma ve 
si me om·syonundan: 

Cinsi Adet Muhammen Muvakkat Şekli İhale günü ve saati 

Frenk gömleği 
Pijama 

Talebe battaniyesi 
Hademe battaniyesi 

2000 adet 
1000 takım 

750 adet 
150 adet 

Fi. garanti 

259 ) 
317 ) 

1092 ) 
875 ) 

626 L. 25K. 

712L. 69K. 

Kapalı 12/7/937 15 

Kapalı 12/7 /937 15,30 

Omuz havlusu 400 adet 
Etek havlusu 400 adet 
Başhavlusu 400 adet Acık 12171937 16 
Peştemal 400 adet Takım 577 
Yüz havlusu 2100 adet adedi 33,50 225 L. 86 K. 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun muhtelif ihtiyaç!~ ü~-şartn--a-m_e_m_u_ci_b_in_e_e_e_k_sil_tm_e_y_e_k_o_n-ul_m_u_ş_t_u-r.--

1 - Mikdar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenin şekil, gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 
2 - İhale Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür!Uğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır 
3 - Nümuneler ve şartnameler her gUn Fuatpaşa ttirbesi karşısındaki leyli Tıp Talebe Yurdunda görü-

lebilir. 
4 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kan unda yazılı belgeler ve l!m işe yeter 

muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile kapalı zarfla olacak teklifleri ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri ve açık ek siltme için belli saatte komisyonda bulunmaları. (3537) 

lstan 1 Sı •• esseseler Arttırma ve 
E • om· syonundan: Si 

Azı Çoğu Muhammen Fiat Muvakkat Şartname İhale 
Granti Bedeli Şekli 

Nümune Has. Ekmek 86500 - 105000 11 
1stilaiye Has. Fırancala 3000 - 3500 15,5 906,94 490 Kapalı 

Ebe Yurdu 
Kuduz Müessesesi. İhale saati: 9/7 /937 saat 15 

Tıp Talebe 'Yurdu 
Nümune Has 
tstilaiye 
Çocuk Sade Yağı 31000 - 38000 82 2337 156 Kapalı 

Akliye 
Sanntoryom 
Kuduz 
Ebe Yurdu 

Nümune Has. 
İstila.iye Has. 
Çocuk Has. 
Akliye Has. 
Sanatoryom 
Kuduz :Müessese . 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

İhale 

110000 - 126700 
51000 - 69000 
17200 - 25000 
34000 - 49500 

gün ve saati: 

39 
41 
45 
32 

9/7 /937 saat 16 

7859,48 524 Kapalı 

'r.ıp Talebe Yurdu , 
Ebe Talebe Yurdu İhale giin ,re saati: 9/7!.937 saat: 16,30 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan yukaııda isimleri yazılı Sıhhi m~esseselerin 1937 mali yılı Ek· 
mek Francala, sade yağı ve et ihtiy ıçları ıçin hiç istekli çıkmadığından yemden eksiltmeye konulmuştur. 

ı :_ Eksiltme bizalı:ırında gösterilen gün ve saatlerde CağaloğJunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür· 
IUğU binasında kurulu ~~misyonda yapılacaktır. .. . . . . 

2 _ Miktar, Tahminı fıat ve muva~kat garanti miktarları hizalanndagosterılmıştır. Şartnamelerde hızala-
rında gösterilen bedelle Komisyondan alabilirler. . 

3 _ lstekHler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve ~u ışe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mekbubu ile birlikte tekliflerini havi zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel komisyonn vermeleri. (3520) 

lstanbul Asliye OçUncü Hukuk 
Mahkemesinden: Mordohay kızı Tu
du tarafından Beyoğlunda Fırın soka 
ğında 26 No. lu evde oturan kocası 
Yako ı."'iruz aleyhine nıahkcmcmızın 
31-659 No. lu rlosyasile açılan boşan
ma davasında :Müddenaleyhin ikamet 
gahının meçhuliyeti basebile venlen 
karar dairesinde istida suretinin ila
nen tebliğine rağmen müddeti zarfın 
da müddaaleyh müracaatla tebellüğ 
etmemiş ve 13.9-937 Pazartesi günii 
saat 14 muhakeme giinü olarak ta
yin edilmiş o~duğundan müddaaleyh 
Yakonun mezkur gün ve saatte mah
kemede hazır bulunması veya bir ve
kil göndermesi lüzumu ilan olunur. 

Istanbul 3 üncü !cra Memurluğun
dan. Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen bakkal dükkanı eşyası 
ve Kahveci motoru 10-7-937 Cumar
tesi günU 12 _ 13 saatinden itibaren 
Ortaköy Muallim Naci caddesi 63 No. 
lı dükkanda açık arttırma suretile sa 
tılacaktır. 

Kıymeti muhammenesinin yüzde 
75 ini bulmadığı takdirde 2 inci açık 
arttırması 13-7-937 Salı günü ayni 
saat ve mahalde satılacağından talip 
olanların mahallinde bulunacak me
muruna mUracatln lüzumu illin olu
nur. (33603) 

Nafıa Vekalet·nden : 
2 Temmuz 937 Cuma günü saat 14 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malze

me Eksiltme Komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 
37 çeliğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bedelli 
250 kilo 1 m/m lik betonarme bağ telinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksitme şartnamesi ve teferrüatı Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme 
Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 lruruştur . 
isteklilerin 2 Temmuz 937 Cuma günü saat 14 de Komisyonda hazır 

bulunmaları lazımdır. (1592) (3441) 

Yüksek Mühend s Mektebi Satınarma 
Kom;syonundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (50000) kilo ek· 
mek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk teminatı 412,50 
liradır. Eksiltmesi 14-7-937 tarihine rastlayan Çarşamba gUnU saat 15 de 

yapılacaktır. isteklilerin 937 mali senesine aid Ticaret odası vesikalariyle 

2490 No. lu kanunun emir ettiği diğer vesaiki havi teklif mektuplarını 
muayyen saatten br saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde 
tevdi eylemeleri ilan olunur. (3659) 

Samsun belediye riyasetinden: 
Belediyemizce yeraltı elektrik kablolarında husule gelen fı.nzi mahn.lini 

tayin eden bir hat mesaha aleti satın alınacaktır. Satmağa talip olanla· 
rın aletin evsafını, şeklini, bedelini bildiren teklif mektuplarını ve kata. 

loğlarını 15-7-1937 tarihine kadar Belediyemize göndermeleri ilan olu· 
nur. (3675). 
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ILACLARINIZI Bahçe
kapıda 

SALİH· NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek grdasıclır. 

Bununla beslenen yavrular tom -
bul, kuvvetli ve neşeli olur. 

Türk Hava urumu 

BUYUK PiYA GOSU 
3. cü keş:de: 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 5 . O O O Liradır ... 
Bundan ba9ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
DİKKAT~ ----
Bilet alan herkes 7 /Temmuz/937 günü ak9amına kadar 

biletini değİftirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

- ~ 

Konya iskan müdür.üğünden: 
' Çumra merkezinde 101 No. lu şehir tipi pılnnma göre yapılacak 300 ker
piç ev ve Akşehrin Hoşkadem mevidinde 103 No. lu tipe göre yapılacak 
130 kerpiç ev ve keza Hoşkadem mevkiinde yapılacak 28 ev J{nnhca mev-
3dinde yapılacak 121 orta ve tipi köyleri arasında yapılacak 67 ve mnarü 
köyünde yapılacak 3 ve yılan yusufta yapılacak 10 ev ki, cem'an 229 ker
piç ev ve Dursunlu ve Kazak köylerinde 10·1 numaralı tipe uyğun olarak 
yapılacak 31 taş ev ve Akşehir kasaba merkezinde 102 No. lu tipten 4 ev 
ki cem'an 694 ev 2890 sayılı kanuna ve olbaptaki Vekiller hey'eti kararına 
tevfikan 30-6-937 tarihine müsndü Çarşamba gUııil saat 15 de Konya is
kan müdilrlüğU dairesinde pazarlıkla ihalesi eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lilzumu olan keresteden 2000 metre mikab mamul 
olarak iskan dairesinden verilecektir. Ust tarafı müteahhit tarafından te
min olunacaktır. 

2 - İskandan verilecek 2000 metre mikab mamul keresteden maada 
inşaat için lüzumu olan kerestenin üst tarafı ile icap eden taş ve kerpiç 
ve kiremit ve sair bilumum malzemesi ve kabı ve pcnçere ve teferrüatı 
işçilikleri mUtenhhide ait olacak ve anahtar teslimi ·suretiyle inşa edile
cektir. 

3 - Çumra kazasında yapıhtcak 300 evin UstU Mnrsilya benzeri kire
mitle diğer binalar tamamen yerli kiremitle örtülecektir. 

4 ~ lşbu inşaatın toptan bir müteahhide ihnle edileceği gibi ica~ma 
göre iki Uç müteahhide ayrı ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Talipler elde mevcut inşaat keşif defterine ve mevcud keşifname
deki kıymetlere nazaran % 15 nisbctinde kat'i teminat vermeye mec
burdurlar. 

6 - Talipler teminatlariyle birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve
killeri vawtasiyle eksiltmeye iştirak edebflirler. 

7 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına ait fenni şartnamesi ve tip ve pi
lanları ve kereste ve kerpiç ve tuğla ve kiremit fenni şartnameleri ve 
idari şartnamesi J{onya iskfm müdUrlüğilnde mcvcud olup talipler her ze
ınan parasız olarak bunları görebilirler. 

8 - TalipleP. yukardaki şerait dairesinde ve muayyen olan gün ve sa-
atte Konya iskan müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3668) 

Güzelliğim asri 
ınucizesile o/o 50 
artm19tır. 

Cildim hemen yarı ölmüş bir halde ğü gibi memnuniyetbnhş neticeler el
idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyarla- de ettim. Sonra, bir miknatisin çeliği 
nııştı. Maarnafih karakterim henüz cezbettiği gibi cilde son derece yapış
g~nçti. Da.nsı seviyordum, fnk~t hiç ma hassasını veren hususi ve kıymetli 
kimse benı dansa davet etmıyordu. maddeleri ihtiva eden yeni ve gayet 
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor - . . 
ıar N .h t b" ·ıt Ut h .1 ıncc bır pudra kullandım. Hemen he-. ı aye ır cı m e assısı ı e . ,. • 
istişare ettim. Dedi ki: Cildimin "Bi- men gayrı mer ı olup sudan, yagm~r 
ocel,, i cildi terU taze tutan kıymetli dan ve taga~yUre.tı havalycden katıy 
cevheri azalmıştır. Fen, son zaman'ar yen milteessır olmadığı için banyonu· 
da "Biocel,, i genç hayvanlarda giz- zu alırken veya sıcak bir salonda dan 
lenmiş cilt hüceyı•elerinden istihsal sederek terleseniz bile yüzünüzde sa 
Çaresini bulmıya muvaffak olmuştur. bit kalır. Bu yeni pudranın şayanı 

Tıpkı cildinizin "Biocel .. i gibidir. Bu hayret ve orljlnal renkleri vardır. Bu 
cevher, şimdi cildinizi beslemek ve cazip keşif pek büyük ve mali feda
gençleştirmek için matlup nisbet dni- karhklarla Tokalon müessesesi tara.
resinde Tokalon kreminin terkibinde fından temin edilmi§tir. Ve Tokalan 
:mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 
tecrübe ettim ve resimlerde görüldü- Tokalon krem ve pudrasını arayınız. 

Müesaesemize Üniversite Fen Fakültesinden M. K. rumuzile 
mektup yazan mü,terimizin sorgularına cevap vermek üze
re açık adresini bildirmesini veyahut bizzat gelmesini rica 
ederiz. 

1KTISA T VEKALET! 
Maadin Umum Müdürlüğünden: 

Samsun Vilayetinin merkez kazası. 
na bağlı Çamalan köyünde: Şimalen 
ve §arken 

Çimenli Kiliseden (Hali hazırda 

Çimenli köyü camii) Ayı tepey1. hat
tı müstakim, Cenuben: Ayı tepeden 
Domuz tepeye hattı mlistakim, Gar-

EN GÜZEL 
("';ltMAR 
\_iSRal10R 

ı ben: Domuz tepeden hudut başlangı
cı olan Çimenli kiliseye hattı müsta. 
kim ile mahdut 395 hektar arazide 
Samsunun Kuyumcular arastasında 
! oturan T. C. tebaasından Şahval oğ-

1 

lu kuyumcu Canhut tarafından 7-6· 
933 tarihli ve 1/3 numaralı ruhsat-
nameye dayanarak aramakla meyda
na çıkarılan Simli Kurşun madeni 99 
yıl müddetle mumaileyh uhdesine iha 
le olunacağından maadln nizamna
mesinin 36 ve 37 ici mddeleri muci
bince buna itirazı olanların 10-6-1937 
tarihinden itibaren iki ay içinde An
karada lktısat Vekaletine ve mahal
lin de Vilayet makamına istida ile mü 
racaat eylemeleri iliı.n olunur. 

, ' 
NASJ~1LAC1 
KANZUK 

AlHEUİKADA UZUN Tl!."'T
KlKAT l\'ET1CJ<~İ OLARAK 
BUU>UGU BlR l<'ORlUUl .. 
DCR. KANZUK NASIR lLA· 
01 en eski nasırlan bile kökün. 
den ~ıkarır. Ciddi ve 53yanı iti
mat bir nasır llii.cıdır. 
lNGlLlZ KANZUK EOZANESl 

la11iaı;. 
ölKTüDAR 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 
BlJYOGl,U - tSTANBUL 

# TIFOBIL ~ı 

1 
Dr. lHSAN SAMI 1 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için o.ğızdan alman 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutusu I 

HORMOBiN 
' 55 kuruş # 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutuıu) 1255 Hormobin Galata İstanbul .. 

EvET CİCİM.' 
t'ERLODENT oi~ MAcunu 
~A'iESİNDEDiR. 

Sahibi: Ahmet Em1n l'ALMAN. Umumt Neşriyatı !dare Eden: t:,, SALl.&J 

Gazetecilik ve Neş:iyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlü§ünden 
1 - Bu yıl deniz lisesinin (9) ve (10) sınıflarına aşağıdaki şartları ta

şıyan okurlar alınacaktır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasında:.. olmak, b) Orta okuldan çıkmış 

bulunmak, c) Lise 9 için yaşı 15.17; lise 10 için 16·19 bulunmak. 
Namzetler Istanbulda deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okulda 
mlisabaka sınavından geçirilecektir. 

2 - Kayıt muamelesi: 1-26 temmuzda Heybeliadadaki okuldadır. Bu 
arada sıhhi muayene de yapılacaktır. Müsabaka sınavı 2 Ağustostadıf. 

3 - Kayıt için gelecekler beraberlerinde: NUfus hüviyet cüzdanı, orta 
okulu bitirdiğine dair şahadetname veya tasdikname, askerlik öğretme • 
ninin gizli raporu, aşı kağıdı, 9 adet vesikalık fotoğraf (başı açık), ken 
dismin ve ailesinin hüsnühaline dair vesika, okulun hangi sınıfına istekli 
olduğuna dair arzuhal (bunda makine veya güverteye a)Tılmak istediği 
de yazılacaktır.) 

4 - Okul yatılıdır. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitap okul tarafm • 
dan parasız verilir. 

5 - Dilekçe ve diğer vesikaların numunesi okuldan parasız olarak 
alınabilir. (2394) 

Açık Eksiltme ile ahnacak 
Motorin 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Satın alınacak madde: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9-7-1937 tarihinde Cuma günü saat (14,30) da Kadıköy 

Modada Rıza paşa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) liradır. 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak lsta.nbul Sıtma Mücadele Riyaseti ka,. 

leminde görülebilir. 
4 - Istekliler 1937 senesi Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair ka· 

nuni vesika getireceklerdir. 
5 - Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları teminat mektuplan

nı eksiltme saatinQen (BIR) saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadelesindeki 
kcmisyona vermiş olacaklardır. (3559) 

i~el ilbayhğından : 
21-6-937 de pazarlığı mukarrer 6100 metre mikap keresteye ait 

şeraitin tadili hasebiyle tekrar pazarlığa çıkanlmıştır. 
Taliplerin şeraiti anlamak için iskana ve pazarlığa iştirak için de temi

nat akçeleriyle birlikte 26 Haziran 937 cuma günü saat 15 de Komisyona 
mliracaatları ilan olunur. (3615) 
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HAMIYcl 
Her akşam 

PANORAMA 
Bah 'iesinde ----

..b.ouyu Asliye Hukuk HaKıuuıgıu-
den: Hazıneı Maliyeye izafetle Kon
ya hazınc vekili avukat Mümt. z Ata
man tarafından Konyada jandarma 
kumandanı binbaşı Niyazi ve Yozgat. 
ta mütekait jandarma kaymakamı 
241 sicil numaralı Ali Riza ve Kırşe. 
birde jandarma hesap memuru 1891 
sicil numaralı Salih ve Burdurda jan
darma birinci mülazimi 3191 sicil nu
maralı Ahmet Hamdi ve Sa vurda 8 
inci jandanna alayında 2657 sicil nu
maralı yüzbaşı Cevat aleyhlerine ika 
me olunan 2271 lira 70 kuruş alacak 
davası üzerine müddeaaleyhlerden 
mumaileyhim jandarma hesap memu. 
ru Emin ve jandarma binbaşısı Salih 
ve jandarma birinci mülazimi Ah
met Hamdi ve jandarma Ceva
da tebliğ olunmak üzere gönderilen 
da va arzuhali suretleri mumaileyhi
manın ikametgahları meçhul olduğu 
meŞI'uhatiyle tebliğsiz olarak geri 
çevrilmiş olduğundan mumaileyhlere 
dava aı-L:uhali suretleri tstanbulda çı
kan Tan gazetesinin 11 Nisan 937 ta
rihli ve 710 sayılı nüsbasile ilanen 
tebliğ edildiği halde on gün içinde e
sas davaya bir güna cevap vermedik. 
len cihetle bittalep davetiye varaka
larmm ilanen tebliğine ve muhakeme 
~nü 2-7-937 cuma günü saat 9 zata. 
vinine mahkemece karar verilmiş ol. 
-nasrna mebni mumaileyhlerin zikri 
ge<]en gün ve saatte Konya Asliye Hu 
kuk mahkemesine bizzat gelmeleri ve 
va taraflarından tasdikli senetle birer 
vekil göndermeleri lUtumu davetiye 

varakalarının tebliğ m.Jlkamma kainı 
'llmak üzere ilan olunur. 

Sıhhat ooktal nazarından 

ÇOK GÜZEL 

, ................. ... 
4 

bir tanda yapılmış şık ç.ocuk a-
Ciğerle rİ zayıf, ve siuirleri bozuk olanların rabatan, her yerden ucuz tiyat. 

• 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acıbadem 
Acıbadem yağlı 

Yarım yağlı gece 
Yasemin ve gül yağh 

E L i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren 

Hasan Deniz Kremleri ~ıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Paran~zı beyhude yere 
soka2a atmayınız ! 

.--- R l( D Y O L ı N -------ı 
Sizi terkibı meçhul ve ondan üç dört defa pahalı 
ecnebi mamu atını kuflanmakıan kurtarmıştır. 

kalbine ferahhk verir ve gönlünü açar. ıarıa ~·aınız 
ilhaasa masaj ve banyo için Jayanı tavsiyedir, 10 gram EREN kolonyası B A K E R Bize bütün yerli mallarını yabancı 

yonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. MAGAZAl~ARINDA mallara tercih ettiren en kuvvetli se-
Tanınmıf eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. • ,,atılmaktadır. bep olanların taze, ucuz ve saf olma.-

Evliya Zade Nureddin Ecza Alat ve Itriyat deposu • İstanbul --------~~~ ' landır. Bu evsafı taşıyan öz Türk 
.,------------------------------------------------ mamulatı dururken ı>ahalı ,.e muhte-

BAŞKURT 
Çatal Kaşık ve BHjak arı 

A\Tupanm en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK 
\'e Bl~AKLAIUNDAN farksız ve hatta onlara 
faiktir, AJpakadan yapılan BAŞKURT mamutatı 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve 
ımllanışhdır. KARARMAZ, BOZUI,MAZ, EGIL
MEZ, KIRIJ~~IAZ, PARl.AKUGI kaybet. 
mez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Be. 
şiktaşta iskele yanındal<i fabrikndadır Dünyanın 

en güzel ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
\' APILil'OR. 

Balkanlarda dahi eşi olmıyan 
Fabrikamıza Biitün melrteplilerl grup halinde tet. 
kikat yapmağa davet ediyoruz. 

AŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT, 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal ka5lk ,.e bıçak verirlerse 
dediniz ve ısrarla B A Ş K U R T t\lamulfıtını arayınız. 

Dı•lal Demlryollara ve limanlar1 1$1etme U. idaresi ilanlar1 

uhammcn bedelı 3600 lira olan 30,000 kilo sabo dö fren ~8. 6, 937 pa
esi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komısyon ta-

frndnn pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek ıstiyenlenn 270 liralık 
vakkat teminat ve kanun\n tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 

misyondan parasız olarak dağıtılmaktdır. (3367) 

, _____ _ 
HARBiYEDE 

•• B E l V U Bahc;esinde her akşam 
Memleketim zin En kıymetli san'atklrlar1 bir arad~ 

~:y~~ lV1 U A L L A 
Sazendeler: 

Keman: NUBAR 
Kemençe: ALEKO 
Piyano: YORGO 
Cümbüş: CEMAL 
[{larnet: ŞEREF 

~luganniyeler 

MAHMURE ŞENSES 
IHSAN LEYLA 
AFiTAP 
AYDA 

Darbuka: HASAN TAHSIN 

Muga.nnller 
AGYAZAR 
CELAL 
UDl ABDI 

Ayrıca: S. ATILLA lte\'üsünün muhtelif A.naclolu oyun havaları w 
zeybekleri. Tel 12672 

viyatı şüpheli ecnebi mamuta.tına pa-
ra vermek günahtır. 

Radyolin dit; macunu hudutsuz mu
vaffakıyetile halis )'erli malının· bu • 
meziyetini parlak surette isbat et~ 
miştir .• 

Saçlarda Başhyan Yaprak Dökümü 

Optam·n Saç Eksiri 
Kullanılarak durdurulabilir! 

"Optamin Saç Ek!illri,, halis \'İta

mlnden yapılmıştır. Saç gmldelerine 

seri bir tesir yaparak onlan akamet· 

ten kurtanr; köklere yeniclen can ve. 
saç· dökülmelerinin knt'iyyetle 

önüne geçer. "Optaınin,, kullanarak 
saç dökiihnesl tehlikesi tamamen 
bertaraf edilir. 

"Optamin,, .:;açlaı için hakiki hir 
afet olan kepekleri izale etler, <'ilde 
hayat aşılar, saçları güzelleştirir. 

" OPTAMIN " i ısrarla isteyiniz · 


