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Sayın mil§terilerine hazır elbbe 
dairesinin açıldığını müjdeler. 

YUNANİST ANDA Q~a~ ·şarkt~ Vaz~yet 
BAYRAM GıtgıdeGergınleşıyor 

Halk, 4 Ağustos Bayramını 
Büyük Sevinçle Kutluyor 

o 

ikinci Bir 
ispanya 
Yerine ... 

Atlnaya Civar 
Yerlerden On 
Binlerce Kiti 
Gelcll 

~lunet Emin YALMAN Atina, 3 (TAN Muhabirin-
den) - BGtGn Yunaniatan, Ge-

lki aeııe evvel bugün Yu- neral Met•baım yeni bir rejim 
nanistanuı mukaddera- ._... tuih olan 4 Aiuıtot 

tında büyük dejip"klilder .. Jl'MlllDJ kutlumk için hum· 
O lll'8Jarda ortalıkta IÖll.. ..ı. bir faaliyetle hazırlanmak· 
IÖl'müyordu. Bir taraftan pbsl tada". Halk daha bu ıeceden iti· 
ihtirasiara dayanan bir menfi ...._ -bldara dakülmüttür. A
PGlitikacılık memleketi karan- tİBa,a clTar tehir n kaabalar
hia doiıu liiriildüyord1L Diler dan Oll binlerce kiti ıelmittir. 
ıaratt.D Komünistler" IMtka Gu.teler, Met•kaaı hüktimeti. 
~ muharrikler, umumi aba iki Wledenberi ppbiı icra. 
bir, anarp yaratmap lilnP· llıb tıebuiia ettinnekteclirler. 
JOrlardı. Akdenizin Şark tara- El.,. nailli :ıiraal lıooperatilleri 
fıııda ikinci bir İspanya daim• ,,,,,,.., ... 
~ Akdenk ban.,.,.,.., ild Atma; a '{A.A.) - Aitana sokak
...... tutupn-m nma bl- ..... ellerinde çallflDA aıetıerile 
lllllb. ~ bir ,_.t remünden .... Yananistan BapeldD Geaenl 

ı Sovyet ve Japon Askerleri Arasında 
Dün de Çok Şiddetli Çarpışmalar Oldu 

Japonya Çine Müsait Şartlarla 
Sullı TeklifettiAvrupaEndişede 

Uuk Şarkta SoYJetlerle Japonlar arumda
ld çarplflD&lar dün de tiddetle deYam et:nittir. 
Çarpqmalara sün ıeçtikçe her iki taraftan da
ha manbtum Ye daha kalabalık kuYVetleri,ı it
tiraki, Tehuneti ıitside artırmakta Ye ciddt bir 
SoYJet • Japcm harbinin patlu Yermesi ihtima. 
lini kunetlendirmeldedir. Nitekim dünkü çar
pqmalara dart Sa.yet taburu ile 30 tank itti
nk etmif, •Jl'IC& atır topçu Ye tayyare f aaliye. 
ti de ka1de4iilmittir. 

Japonlar bir taraftan da Çin hük6metine eı
ldaine nilhetle çok müaait bir .wb teklifi yap

llllflanlır. TokJodMi SoyYet Elçi.ini de ne Ja
pon HariCJe Namn, • de muarini kabul etme. 

mittir. Bu hadiseler de vaziyetin ehemmiyetini 
artırmaktadır. 

Diier taraftan SoyYet pzeteleri, Japonlann 
taarruz hareketini •iddetli bir liaanla takbih 
etmekte ve Sovyet Ruıyanm hakkını aıla feda 
etmiyeceğini ilave etmektedirler. Yer yer yapı-
lan mitinglerde halk hükameti enerjik hareke
tinde te,Yik etmektedir. 

F ranaız gazeteleri bugün dah ümitıiz alriln
mekte ve bir So..yet. Japon harbinin mutlak 
surette Avrupada da birtakım tehlikeli hare
ketlere sebebiyet Yerecejini kaydetmekte
dirler. 
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(Dünkü ç.rpıımalar Hakkında Tafsilat 10 uncu Sayfamızdadır) 
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Miclafaa Y eldDerl 
Ank•aya Glttler 
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Hatayda Mebusluk için 
Namzetlikler Konuyor 

• DUO ı ~ btM•lfl.ılr. VildJJmmlm ._.ı 
Yesindeki sarsmtıJan durdur- R • • • lk V I .._ ..-......._ blrP •ylavlar, 

;::yı~:::: bir 111clif 1ıazır- e ı ım ı i ı ı ı 'da :, rı;:nı:. ';.-:...,:!~ u--
Generaı Met.bu, kra)uı tüant' sağlam bir fatiııat noktua buldu. 
tikraraızlıldan bezmif olan hülkt 

Yurtseverler kendisini aevgi ile kar
ltladı, HükQmet dairelerin.in bqana 
Po~tikacılar yerine bilgi aahipleri 
~!çırildi. Her sahada yaratıcı bir ça-
llna başladı. 
İktıSadi ve içtima! ı,tere clerha1 

11nıuınt menfaatlere uygun lıltib· :etler verildi Mektepler tufeyU po 
ikacı dejil, çalıfkan vatandq ye

tfftirec:ek hale konuldu. Maliye d6-
~ltildi. Umran hareketi program
~ Yunan milll bünyesi göze g6-

11bıur tekillerde süldhıet, istlltrar 
~atlık alAmetlert Pteımele b.,. 

N eler Başardı 7 Dün Gece lzmirde 
Bir Aclam Kan11nı 
lııakla Olcliirclü 

rH P Arallllcla 
Altdlfgcwıl Tlrlonen, Suphl lerekat, Mustafa 
Kuseyri ve Abdürrahman Melek de Yar 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu Ajanıının h1m11I muhabiri bU. 

diriyor: 

FeYkalidemurabh~ Orta Elçi Cevat Açıkalm ile deleae 
Kolonel Kole buıün saat 13 de beni kabul ettiler. Kayıt neticeein
den lllelDDun ve çok netefi ıarünüyorlardı. 

BaŞvekil lzmir Belediye 
Reisini Kabul Etti 

lzmlr Fuanna lstanbul SanaylcDerf ele 
Genlı Mikyasta lıtirak Eclyorlar 
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Damat F eridin adamları 
ihtiyat Tedbiri alıyorlar 

Beykozda Bir 
Kır Balosu 
Hazırlanıyor 
Bugün festivalin üçüncü gijnüdür. 

Kasaplar 
Vaziyetten 

Memnun Değil 
Belediyenin ıon narhına rajimen 

lstanbulun bir çok ıemtlerlnde et 
elli, elll bet kuruftan •ıaöı aııtılma· ı 
maktadır. Bu kasaplar, daha ziyade 
tanıdıkları ve muayyen mU§tcrllere 
aatıt yapanlardır. Herhangi yaban· 
eı bir müfteri gördDklerl zaman eti 
narh Uzerlnden vcrmetkcdlrler. Fa· 
kat o ıemtln hal~ından blrlıl et a· 
lacak oldu mu: 

Elektrik 
Şebekesi 
Genişletilecek 

t .. tanbul elektrik işleri umu
mi müdürlüğü mevcut şebeke -
nin ıslahı için tetkikler yapmakta-

Nevyork Beynelmilel 

Sergisine Hazırllk 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

1939 Nevyork dünya sergisi hazır .. 
lıkJanna devam edilmektedir. Bu a· 
rada maarif müsteşan Rıdvan Na· 
zifin riyasetinde bir komisyon kil· 
rulmuştur. Bu komisyon Nevyork 
sugisinde bilhassa münevver ziya • 
retçileri alakadar edeeck neşriyat 
ve propaganda malzemesinin hazır· 

lıklarile me gul olmaktadır. Diğer 
ta!'aftan sergideki resmi paviyond 
muzun dahili dekorasyonu için, sa· 
natkArlanmız arasında açılan miisa· 
bakanın neticeleri bugünlerde anla· 
şılacaktır. 

:Muhafız Nuri, arkadaşının her
hangi bir tŞ?bbüsüne mani ol
mak istemişti. Fakat bu iki çanak 
yalayıcı kapacakları külah için 
bin"birlerinden gizli olarak işe gi
rlşmişlerdL 

Çerkes Murat bir aralık kimse
ye görünmeden sokağa fırlamış, 

Çerkes R. ın bulunduğu Galatada 
lstavropulos hanındaki yazıhane
ye koşmuştu. Muradı Damat Feri
de Çerkes R. tanıtmış ve elli lira 
maaşla muhafız yaptırmıştı. Ra
gıp, evvelce yanında çalıştırdığı 
bu arkadaşının teiaşlı gelişine 

merak etmişti ve hemen sormuş--
' tu: 

- Hayır ola, Murat? Nedir bu 
telaş, bir şey mi var? 

- Hem de çok mühim bir şey, 
Ağabey. 

Bekçi Mustafa hakkında Çcrkes 
Nuriden işittiklerini birer birer 
anlatmıştı. Ragıp epeyce düşünüp 
taşınmış, işin içinden çıkama
mıştı: 

- Bunlar çok şüpheli hareket
ler ... Bekçi Mustafa Mediha Sul
tanın eski bir adamıdır. Kendisini 
iyi diye tanıtmıştır. Hakkında ka
ti birşey öğrenmeden Sultana ve 
Damat Paşaya bir şey söylem~k 
muvafık değil ... Sen sezdirmeden 
bir kaç giin Mustafayı göz hapsi
ne al. Daha başka kimlerle ve ne
relerde görüştüğünii anla. Rizeli 
İlyası ben yakından tanır ve ne 
olduğunu bilirim. Ondan herşey 
umulur. 

Çerkes Murat ile R. Galatad::.. 
görüştükleri smıdn, Çerkes Nuri 
de Arnavutköyü merkez memuru 
K. ile konuşuyordu. Bekçi Mustn

:fıının hareketlerini bire yüz kala
rak ve her birine tıyn 1.ıyn mana
lar vererek anlatıyordu. Çerkes 
Nuri K. in çok itimadını kazanmış 
bir adamıydı. Yalıda görür gözü 
ve tutar eli idi. Jurnallarını onun 
eliyle paşaya gönderirdi. K., Nuri
nin söylediklerini dikkatle dinle
dikten sonra ehemmiyetle sor
muştu: 

- Mustafanın Rizeli İlyas ile 
görüştüğü muhakkak mı?. 

- Çerkes Murat gözü ile gör
müş, sorduğu vakit te İlyas ile gö
rüştüğiinü saklamış. 

Merkez memuru K. gözlerini aç 
mış: 

- İşte bu hareket pek mühim 
ve çok şüpheli .. 
Demiş. ve düşünmüştü. Oda!ın

da dakikalarca gezindikten 5an
ra: 

- Nuri, demişti. Doğrusunu Al
lah bilir amma bekçi Mustafanın 
bu hareketlerini pek hayıra yora 
madım ve çok esrarlı buldum. Sen 
buralarda durmn ve hemen ynhya 
git. Mustafayı gözünden hiç ayır
ma. Gece dnha başkaca şüpheli 

hareketlerini görürsen telefonla 
bana söyle. Ve benimle görüşme
den sakın kimseye bir şey açma. 
Belki gece bir aralık ben de yalı
ya gelirim. 

Nuri acele ile yalıya koşmuş ve 
uzaktan bekçi Mustafayı gözlemi
ye koyulmuştu. Akşam geç va
kit yalıyn dönen Çerkes Murat ta 
bir kenara çekilmiş ve gözlerini 
Mustanya dikmişti. 
Akşam güneş batmış ve ortalık 

kararmıya yüz tutmuştu. Bekçi 
Mustafa üzerine dikilen müteces
sis gozlerln ve hnreketlerlnin adım 
adım takip edildiğinin farkına bile 
varamamıştı. O daldığı tatlı hayal 
içınde yüzüyor ve kendi aleminde 
geziyordu. O gün Mustafayı kapı
yoldaşlannm yersiz bakışlan ve 
lüzumsuz sorgulan kadar günün 
ışığı ve güneşin sıcağı da sıkmış
tı. Ortalığın karardığını görünce 
kendini bah~eye atmıştı. Saba!ı

tanberi çırpınan kalbini dinlen
dirmek, vücudünü yakan ateşi 

söndürmek için gôğsünü açmıştı 

ve çimlerin üzerine arka üstü 

ter gibi sık sık ne!es alarak fe
rahlamıştı. Gökte kıpırdaşan ve 
pın!dıyan yıldızlan kendisine bi
rer snadet müjdedsi sanmış ve 
onlan seyre dalmıştı. 

Saat on buçuğu geçmiş ve yalı
da herkes yerlerine çekilmişti. 

Mustafa yattığı yerden gerinerek 
kalkmış ve odasına gitmişti. San
dığını kilitlemiş ve yatağını bağ
lamıştı. Bu i~leri ynparken Çerkes 
Nurinin pencereden ve Muradın 
kapıdan gözetlediklerinin !arkına 
bile varamamıştı. Beş on dakika 
sonra büsbütün ayrılacağı odasına 
sanki veda ediyor gibi her köşesi
ne süze süze bakmıştı. Ayakları
nın ucuna basnrak bahçeye çık
mıştı . Rıhtımdaki knpı~ açarak 
gözlerini Boğazın karanlıklarına 
dikmişti. 

Çerkes Nuri Mustafanın eşya
sını bağladığını görünce selamlık 
dairesindeki telefona koşmuştu. 

Merkez memuru K. i bulmuştu. 
Gayet yavaş sesle: 

- K. Bey. Demişti. Mustafa eş
yalannı bağladı ve hazırlandı. 

Şimdi yalının rıhtımında duru
yor. Vaziyetinden bir şey beklcdi
~i anlaşılıyor. 

- Hiçbir şey anlıyamadımJ be
yim. Herhalde bir entrika dönü
yor amma nedir bilmem ki... Siz 
bir otomobile atlayıp gelseniz çok 
iyi olur. 
- ....... . 
- Hayırı hayır... Ben, burda 

ı.>ulunduğum müddetçe hiç k:mse 
gelmedi. 

- Allo. Allo. Ses gelmiyor. 
Muh"'v~ .-.. ~ ..... ~ .. ~""' 

taraftan da. tınhyan bir ses işitil-

miş ve ses birdenbire kesiliver

mişti. Nuri görüşmek için çırpını
yor ve tekrar tekrar sesleniyordu. 
Merkez memuru K. telefonun bir
den bire koptuğundan şüphelen
mişti. Hemen harem dairesinde 
bulunan paşıının hususi telefonu
nu açtı. Oradan da cevap alama
yınca tellerin kesilcHğini ve yalı
da fevkal.ade hallerin cereyan et
mekte olduğuna hiikmetti. Polis 
telefonu ile keyfiyeti polis nöbet
çi mtidürüne ve Büyükdere mer
kezine bildirdi. Yanına aldığı me
murlarla bir otomobile atladı. Son 
süratle Balla 
tuttu. 

Limanının yolunu 

Çerkes Murat saklandığı bir top 
yeşilliğin arkasından Qakıyordu. 

Mustafanın ellerini kaşları üzerin
de tutarak, snğa ve sola dönerek 
bakındığını karanlıkta pek güzel 
seçiyordu. Tam bu esnada Musta
!anın elektrik fen~rini biribiri ar
kasınn üç defa yaktıktan sonra 
köşke doğru koştugunu gördü. İki 
dakka geçmemişti ki Mustnfa bir 
koltuğunda kiıçiik sandığı diğerin
de yatak bağı olduğu halde bah
çeye çıkmıştı. Tam deniz kapısına 
yakın bir noktada Muradın uzat
tığı tabanca namlusu burnuna 
değmişti. 

Programa göre dün akşam Üsküdar 
' Kızkulesi parkında Naşit ve arka -

daşlan "Pembe kız,, operetini oyna
mışlardır. Bu akşam da Üsküdnrda 
Bağlarbnşında Halk Opereti "Leble 
bici Horhor,, u temsil edecektir. Ya
rın akşam ilk defa olarak Şehir Ti
yatrosu artistleri Taksim Bahçesin
de "'Sözün kısası,, piyesini oynıya -
caklardır. 

Festivalin spor kısmı programını 
canlandırmaya çalışan festival ko
mitesi yeni kararlar vermiştir. 

Gelecek hafta pazar günü Beykoz
da halka parasız olarak bir fut bol 
maçı ve peoblivan güreşi yaptırıla -
caktır. 

Diğer tnraftan !estival komitesi bu 
cumartesi akşamı Beykozda Abra -
hampaşa koruluğunda bir kır balo
su tertip etmiştir. Balo için duhuli
ye olmıyacaktır. Baloda muhtelif eğ
lenceler ve bu arada bir de dans mü 
sabakası yapılacak kazananlara mü
kafatlar verilecektir. 

Her pıızartesi akşamı Bayezit .mey 
danında verilecek açık hava temsil 
ve konserlerinin Taksim stadyo
munda da tekrarlanması için hazır
lıklar yapılmaktadır. 

intihap Haıırhkfarı 
Belediye intihabı için hazırlıklar 

ilerlemektedir. Bcryoğlu, Eminönü, 
Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy kaza
larında fiş dağıtma, toplama, kon
trol ve tnsnif işleri tamamıyle biti
rilmiştir. 

Intihabat hazırlığının birinci saf

hası sona ermiştir. ŞimCli bu kaza

larda, soyadı esasına göre, ikinci kı
sım defterler tnnzlm edilmektedir. 

...:OiCin .. ~ .... .,ıor.cU ıcnci :Uha.va 
oit işler bir haftaya kadnr Uı.mnm· 

lanm1ş olacaklari:iır. 

*Çenberlitaşın etrafındaki bina
lardan b ir kısmının belediye, diger 
kısmının evkaf tarafından istimlak 
edilmesi kararlaştırılmıştır. * Gnzi köprüsünün Azapkapı ci
hetindeki ayaklarının kakılması için 
bu tnrafatki molozların temizleitl -
melerint:; başlanmıştır. * Konservatuvarın detay pro -
jeleri hazırlanmaktadır. Bu yapıldık 
tan sonra münakasa için şartname 

hazırla nacaktır. 

Tuluat Kumpanyalan 
Memleektimizdc tulUat kumpan- . 

yalarında çalışan snnatkiırlann va
ziyetini tetkike memur edilen Anka
ra Şehir Tiyatrosu rejisörü Raşit Ri.
za çalışmalarına devam etmektedir. 

Diğer taraftan Türk tiyatro san'at
karları Birliği reisi taşradaki artist
lerin çalışma tarzlarını kontrol ve 
icabedenlere yardım etmek üzere 
Bursadan ba~layan bir seyahate çı

kacaktır. 

Anadolunun muhtelif şehirlerin
deki seyyar kumpanyalarda çalışan• 
lann bir disipline bağlanması ve kı
şa kadar bu işe ~i bir istikamet ve:
rilmesi temin olunacaktır. 

- Narh fiyatı bu. Fakat, o eti acn 
yiyemezsin. Demekte, mOıterl ısrar 

ettiği z:ıman da eti kendi dltedllll 
yerden ve dörtte Uçü komik olarak 
vermektedir. 

Kasap bu vaziyette kendisini haklı 
o!ıatermck için ıu sebepler! llerl silr· 
mektedlr: 

1 - Et fire verir. 
2 - Etin yenmlyen, aatılmıyan, 

teraziye glrmlyen kıaımları vardır. 

3 - Havall!r aıcaktır, ıatılmıyan 

et bozulablllr. 
BDtOn bunlara railmen, belcdlyo 

bize kilo batında 2--3 kurut bir kir 
bırakmaktadır. Bu para ı<Afl deOll· 
dlr. 

Bir kaup, lddlaaını !abat için 
kırk kuruıa aatmaaı icap eden eti 
dOkklnına 88 kuruta mal ettlOlnl 
ıöylemlı: 

- 88 kuruta aldıilım eti 40 kuru· 
ıa ıatamam. lıter latemer 45 kurup 
utacaOım. Ve eOer müfteri dlledl61 
)'erden et almaya kalkaraa, o zııman 
da elll kurut lıtlyeceillm. demlı· 

tir. 
DDn, bir muharrlmlz, vaziyeti tel· 

kik etmlı ve ıu netleelere varmıı· 
tır: 

dır. İdare bir ay evvel devir alınır 
alınmaz, idarenin mühendisleri şe
bekenin ilk planda ıslaha muhtaç kı 
sımlan üzerinde tetkikler yapmışlar 
ve bunların faaliyetine Nafia Veka
leti mühendisleri de iştirak etmiş -
lerdir. Bu tetkikler bitirilmiş ve bu 
işe ait raporlar hazırlanarak umumi 
müdürlüğe verilmiştir. 

Evvela İstanbul ve Beyoğlundaki 
tesisatın ıslahına çalışılacaktır. Şeh

re civar yerlerdeki tesisat, bunlara 
nazaran daha yeni olduğu için, bun
lar, bilahara ısliıh olunacaktır. 

Siliıhhırağa fabrikasının tevsii i
çin yapılan tetkikler henüz bitiril -
memiştr. Fabrikanın kudretinin art-,. 
tın iması için iliıve edilecek kazan-
larla portörlerin kuvvetlendirilmesi 
yolundaki etüdler devam etmekte
dir. Bu etüdler de bitirildikten son
ra hazırlanacak bir vapurla sipariş
lere bR'.':lanacaktır. 

Tütün ikramiyeleri 
İnhisarlar idaresinin her yıl tütün 

satışından harp malulü ve şehit ye
timlerine verdiği ikramiye bedelle
rinin birleştirilerek bir banka ku -
rulması ve bununla yardımlar yapıl
ması mevzubahs olmaktadır. 1 - Mezbahada kesllen hayvan· 

lar umumlyetle 16 saat buı:hancde , 1 Bazı alakadarlar hu yolda müra-
kalmakta, bundan ıonra fehre tev· caatlnrda bulunmuşlardr. Bu müra-
zl edllmektedlr. Bazı kHaplar şehir· caatlar tetkik edilmekle beraber, bu 
deki toptancı kasaplardan et almak· ikramiyelerin bir bankayı finanse 
.tadırlar. Aljırlaımıı etler de buzha· 

edemiyeceai anlaSllmaktachr. neden çıktıktan aonra bu toptancı 

dilkkAnlarında beklemı, olan etler· Amerikah Sanatkarlar 
dlr. Mezbahadan kokmuı et çıkma· Amerikanın Filadelfiyah sanat -
sına lmkAn yoktur. O kiırlanndan Qenevieve Maxwellin 

2 - Şehrin kalnbalık semtlerln · 
deki kasaplar umumiyetle narh fi · riyasetinde şehrimize gelip tetkik-
yatlarından memnundurlar, çOnkll lerde bulunan Amerikan heyeti, dün 
1k1ıİr b°ırft'klim~ktad'rr. Fak~t. '.kenar -~Karadenizd°e bi';'"hafta kadar dola-
ııemtlerdekl sermnyeılz kauıplar top- şacak olan heyet Tunada bir gezin-
taneı kHaplardan et aldıkları toptan· d ğ 

ti yaptıktan sonra Belgra a u rıya
cı kasııp ta bunlara ancak kilo ba· 
şında 3 kuruı kAr bıraktı~ı 11çln bu cak ve Akdeniz yolfle memlek~-
para kenar ıemt kııaaplarını tatmin lerine gideceklerdir. 
etmemekte, ıDrllmlerl de olmadıöı Dekorasyonlar Hazırlandı 
için bunlar eti 5~5 kuruıtan ataOı 1 Yerli mallar sergisinde dekoras-
satamamaktadırlar. 1 

von hazırUıklan bitirilmiştir. Ser~i 8 _ Btledlyc Beyoi:jlu, Gal11ta. E· 1 
mlnl!nO civarında tlddetlıı fiyat kon· kapanmadan evel teşkil olunacak bir 
troıa yapmaktadır. Fakat bu aemtler· heyet tarafından en iyi dekorasyon 
de blle' kasaplar lokantacılara kıvır· yapmış olanların mükafattan teS'bit 
cık ve kuru etini 62 kuruftın aat· ve tevzi edilecektir. Dün de sergiyi 
maktadırlar. ÇOnkd lokantacılar ka· birçok seyyahlar gezmiştir. İngiliz 
uplardan veresiye alıı verlı etmek· 
te, bu iki kuruı ta vere1lye farkı ol· sefiri Sir Persi - I..oren serginin bü
maktadır. 

DENiZ ve LiMAN : 

tün pavyonlarını gezmiş ve en ziya
de Eti Bankın pavyonunda teşhir o
lunan nümunclerle alakadar olmuş
tur. 

, 

Bir lngiliz Vapuru 

Karaya Oturdu 
Yunan •andralı ve 4261 tonluk 

Akti vapuru evvelki gün Çanakkale 
boğazında Zencirbozan mevkiinde 
karaya oturmuştur. Vapur Odesadan 
aldığı buğday ve arpa yüklü oldu
ğu halde İngillereye gitmekte idi. 

Gemi knraya oturduktan sonra bir 
müddet kendisi kurtulmak için ça
lışmış, fakat muvaffak olamıyarak 
Denizbanka müracaat etmiş ve A
lemdar tahlisiye gemisi gemiyi kur
tarmak için gönderilmiştir. 

lıi Artan Daire 
Adli tabiplerin işleri günden güne 

artmaktadır. Müddeiumumilik vası
tasiyle temmuz ayı içinde tabibi a
diller tam 830 muayene ve keşif yap 
mışlardır. Bu rakam geçen senenin 
ayni ayına göre çok yüksektir. Ta· 
bibi adiller bit' ayda 216 dayak id· 
diasını tetkik etmişler ve 25 ölüm 
hadisesinin yerinde keşiflerini yap
mışlardır. 

Gümrük Müfeffiılerl 
Gümrük müfettişlerinden iki kişi. 

Ingiltcre gümrüklerinde tetkikat 
yapmak üzere Londraya gönderile
ceklerdir. 

Türk Tarih Kurumu umumi katibi 
Konya vaylavı Muzaffer Gökeriıı 

riyasetinde olan, ve Güzel Sanatlar 
Akademisi müdürü Burhan Toprak 
tan, Akademi profesörlerinden mi • 
mar Tant'tan, mualJim mimar Se
dat Hakkıdan, İzmir enternasyonal 
fuan dekora yon mütehnssısı Gaty• 
den, ve N evyork dünya sergisindeki 
Türkiye komiseri Suat Şakir Kapaç· 
tan müteşekkil bulunan komisyollt 
Dolmabahçede devamlı surette çah• 
şarak eserleri tetkik etmektedir. öJ 
rendiğimize göre, müsabakaya, eJli 
altmı' kadar proje gönderilmiştir· 
Projeler arasında, bir ekip tarafın • 
dan müştereken hazırlanmış olan • 
lar da vardır. Bundan başka, dıf 
memleketlerden de eserler gönderi1 

miştir. 

Hurda D mir ihracı 
Memnu 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) ~ 
Harda demir ve benzeri ilk maddt" 
lerin ihracının yasnk edilmesi hak• 
kındaki kanunun birinci maddesirı' 
tevfikan; kalınlığı 1,5 milimetredetJ 
ince olan çelik ve demir saç kırptO" 
tılariJe teneke kırpıntı ve dökiintiJ • 
leri müstesna olmak üzere memle • 
ket dahilindeki billımum demir, tı•• 

kır, kurşun, kalay, tutya. aleınit1• 

~D\ı .. t\ · up.~ ... vı .niknt._lyp· \f'.d• 

Jarmın ·e kuJlanılmıyacak btt Jı•1: 
gelmiş bilumum muharrik veya ı11" 
teharrik vasıtaların ihracının yasa 
edilmesi, ve e\•velce muvakkat bir 
tedbir olarak ittihaz edilmiş olıı.O 
2/6317 sayılı kararnnmenin ınerl• 
yetten kaldmlması heyeti vekilece 
kararlaşhrılmıştır. 

Radyo Telgraf Oc:retlerl 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) ,.,,,, 

Radyo telegra( iicret tarifesi, JJeY~ 
ti Vekile tarafından tasdik olunuıtıf 
tur. Tasdik olunan bu tarifenin es-' 
lanna göre, gemi istasyonlarile 1'•· 
ra merkezleri ve iki gemi istasyoıı~ 
arasındaki radyo telgraflardan Jı;el; 
me başına alınacak ücret tesbit ed1 

miştir. Tarife; umumun menfaat ~ 
selametine taallUk eden radyo tel • 
~aflardan para alınnuyacağını b"' 
yan etmektedir. 

Bir Genç Kayıp . 
İmıir, 3 (Tan muhabirinden) :;.... 

Naci Örgen adında biri, on yedi r-; 
şındaki oğlu Vedidin kaybolduğılj 
r:abıtaya haber vermiştir. Edip, 1~ tanbul ticaret mektebinde talebed !
Tatilde buraya gelmiştir. Ebe,•eytl 
1 b . .. d • doır e ır munazaa an sonra evıne 
memiştir. Edibin İstanbulda bi•;; 
la da aliknsı olduğu haber atuı ~ 
belki bir aşk macerası reçinrı • 
bulunması lhtimalile vaziyet tstaıJ 

Vaziyetteki tehlikeyi gören Mus
tafa taşıdığı yükleri atmış ve .Mu
radın üzerine atılmıştı. İki kapı 
yoldaşı sanki iki diişman gibi bo
ğuşuyor ve bağrışıyorlardı . Yalı

nın harem ve selamlık dairelerin
dckiler uyanmış ve ayaklanmış· 

lardı. Ağalar, uşaklar, bahçıvan

lar ve aşçılnr telaşla hep bahçeye 
uğramışlardı. Haremdeki cariye
ler, kalfalar pencerelere koşuş
muşlar ve yan be1lerine kadar 
sar.kmışlardı. \'e tiz perdeden fer
yadı basmışlardı. Kimse ne oldu-. 
ğunu bilmiyor, herkes biribirin
den soruyordu. 

EDIRNEYE GELEN YUNANLI SEYYAHLAR: 
Şimdiye kadar gönderilenlerin sa

yısı onu bulmaktadır. Ecnebi güm
rüklerinde tetkikat yapan bu müfet
tişler iyi çalıştıkları takdirde güm
rük müdürlüklerine tayin edilecek
lerdir. 

rr:~:;~·:: v~ô:~~ 

Yalı bu knrgaşalık içinde çal
kanırken merkez Memuru K. de 
Velinimet Paşasının imdadına ye
tişmiştı. Çerkes Nurinin açtığı ka
pıdan maiyeti ile beraber bahçeye 
girmişti. Boğuşanlnrın yanına gel-
diği zaman Mustafa hasmını altı

.. a almı ve boğazına yii.~lenmiş-

Bir Heyet Geliyor 
Bugünlerde şehrimize Italyadan 

bir ticaret heyetinin geleceği haber 
verilmektedir. Bazı ayan aza<;ının da 
dahil bulunduğu ticaret heyeti mem
leketimizde devletle ve hususi mües
seselerle bazı iktısadi temaslarda bu-
lunacaktır. 

FESTIV AL T AKVIMI 

4 Ağustos 1938 
PERŞEMBE 

8 Jncl ay Gün: 31 Hızır! 91 

Arııbl: 1357 Rumt: ıs54 
Cemnzlyclfıhır: il Temmuz: 2' 
Güneş: 4,59 - Ö{ilc: ı2..ı~ 
İkindi: 16.15 - Akşrun: ı;~6 J 
Yatsı: 21.14 - imsfık: ~ 

YURTIA HAVA VAZJYE1~ 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundıı"şıı:ıı,ı 

rllcn malômııta göre hnva yurdun~ 
Mlgelerinde kısmen bulutlu, diğer 111 ti 
terinde açık geçmiştir. RüzgArlar Egetıtıf'I~' 

4 - AÖUSTOS PERŞEMBE nup kısımlarında ve Akdeniz kı111~ı;ıı'~ 
föıkiidar Bağ)arbaşı Hale bah- 1 gıırbt, diğer bölgelerde umumlyeUe 

Çesinde saat 21.30 da Halk O- lstıkamettcn orta kuvvette esmfştit'6r fi' 
t~tnnbuldn hava açık geçmiş, rüzı 5iY 

pereti tarafından temı;il mali sarkiden saniyede 5 HA 7 metre 
(Leblebici Horhor) operet ratle esmiştir. ,fi' 

3 perde. Yeni dekor ve kostüm- Saat 14 te hava tazyiki 756,5 rni11~ 
evvel kalabalık bir yunanlı seyyah kafilesi Edirneye ]erle. idi. SUhunet güneşte en yüksek 63,l. j4" 

şekilde karşilanmiştır. Resimde Yu- 11~~~~~~~!i~ ~~~~iiiiiiiiiii!~~• de !Z,8 ve en dü~ük 20,4 santigrat " 9 

dilm.is1ir. 



~ava 
tecavüzlerine 
tarşı 
~ ftl'!>I" CIZcın: Omer Rıza ~RUL 

11 
lngiıterenin Çekoslovakya mesele

: hallederek A vrupada banp ve 
h tinu sağlamlamak için yaph
"ıı ieıebbüsün bir gayesi de hava ai-

laıırnası yan~ını durdm:maktır. 
ltı,.lt~panın korktuğu en bfiy:flk 

like, hava harbidir. Her devlet 
~bildiğine silahlannı tekemmül 
'ili l'rrıeğe çahpr ve bir taraf tan bu 
h hı en tahripklr tekle sokmağa 
.ıı~t ederken bir taraftan da bu 
~ karşı kullanılacak vasıtaları 
~etnıek için de elinden her geleni 

J"or. 

~tl«ııı bu f aaliytler en nkı gizlilik 
'de yapıldığından hiç bir taraf 
~talı:bel hasmının neler hazırladı
'tı;. hilın.iyor, ve bu da emniyetsiz
~ -.erdiği korkuyu kat kat arh
~ ot. Bu yüzden vaktile kara ve de
'ail&hlannı tahdit için düıünillen, 
'-i t biri de sürekli bir netice ver
~~eıa tetel>bttslerin, bu defa hava 
~hesabına yenilenmesi siyasi 
'ileri meıgul eden en mühim 

leler arasındadır. 

"~k~lovakyadaki ekalliyetler me 
~ llliJı halli ile A vrupada bHt§ 
~la~ .nisbeten tasfiye edilmiş ola
>, ıçııı İngiltere, Fransa, Alman· 

Lord Runciman Dün 
Praga Muvasalat Etti 

Irıglllz; Lorcll..1 Decll ki : 
"Devamll Bir Sulhü n Ancak Mütekabil Fedak6rhklarla 
Elde Edilebileceği ne Kani 

Prag, 3 (Hususi) - Çekler ile Südetler ı ı 
m annda hakemlik vazifesini yapacak İngi-
liz Lordu Runciman bugün Praga muvasalat 
etti. Ve hükiımet mümessilleri tarafından 
karşılandı. Nazırlar, kendi namlarına kalemi 
mahsus müdürlerini göndermekle iktifa et
mişlerdir. Lord Runciman derhal faaliyete 
geçerek vaziyeti tetkik edecek ve anlaşılan 
bir plan hazırlıyacaktır. 

Diğer taraftan Çek hükumeti ile Südet
ler arasındaki resmi müzakereler bugün 
başlamıştır. 

Çekoslovakya dün toplanmış, kısa bir 
celseden sonra bilfunüddet tatil olunmuştur. 

Lordun Beyanatı 

Lord Runcirn.an, saat 18 de gazetecileri kabul et
miş ve kendilerine aşağıdaki beyanatı okumuştur: 

"- Bugün Praga gelmeme sebep olan vazifeyi 
ben kendim istemedim. Londradan hareketimden 

ve Emin Bulunuyorum .. 
evvel, Südet Almanları, ve hükumet, benim bura· 
ya gelmem bahsinde mutabık kaldılar. 

"Benim kırk senelik siyasi hayatım var. Bu u
zun devre esnasında, devamlı bir sulhün ancak mü
tekabil fedakarlıklarla elde edilebileceğini öğren

miş bulunuyorum. 

"Ben, herkeaiıı dostuyum ve hiç bir kimsenin 
düşmanı değilim.,. 

Lord Runciman, bu beyanata herhangi bir şey 
ilave etmekten istinkaf eylemşitir. 

Rodza. Kundt Mül.akatı 

Prag, 3 (A.A.) - B. Hodza, bugün saat 11 de 

Alman Südet partisi mebuslanndan B. Kundt, 

Roşeyi kabul etmiştir. 

Çeteka Ajansının bildirdiğine göre, B. Hodza, 
bu münasebetle, B. Kundta 29 temmuz tarihli mek

tubunda sorduğu beş suale mufassal surette cevap 
vermiştir. Görü§me esnasında hükumet ile Alman 
Südet partisi arasındaki müzakerelerin devamı 

meselesi mevzuubahs edilmiştir. 

Hükumetçiler 
35 Kilometre 
ilerlediler 

Son Muharebelerde 
230 ltalyan Öldü 

Londra, 3 (Huswıt) - ispanyadan 

gelen en son haberlere göre Cümhu

riyetçilerin iki gün evvel Teruelin 

cenubu garbinde ansınn yaptıktan 

taaruz çok iyi netice vermiş, hüku

met kuvvtleri 35 kilometre kadar i · 
lerlemi.§tir. Bugün alınan haberlere 
göre prki İspanyada 23-24 temmuz 
da vuku bulan muharebede 230 İta! 
yan maktul düşmüştür. İtalyan ya -
ralılannm 1500 e vardığı haber ve
riliyor. 

Barselonun teblifi 
Barselona, 3 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Şark cephesinde cümhuriyetçi

ler Partilo de Guadalaviar ile 707, 

1731, 1502, ve 1552 rakımlı tepeleri 

Griegos de Guadalaviar ve Fuas de 
Albarracin kasabalarını zaptetmiş

ler ve Rio Guadalaviar'ı geride bı -
rakmışlardır. 

Frankist tayyareleri Hospitalet ve 
Tarragone'yi bombardıman etmiş-

lerdir. Sivil ahaliden bir çok kişiler 
ölmüştür. 

~e İ~lya arasında hava taarruz- • • ı 
~l • hır set çekmek, hatti hava si- I I d 
~i •ıınıasını tahdide çare buımak A manya ve talya a 

1 

~ 11 inıkan hasıl olacaktır. Bu yüz. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 
>,: Lord Runciman'ıin Çekoslovak- y ahudi Aleyhdarlığı 
'•. b~§aracağı iı ile Avrupa aulhü. 

~ - -
MACARiSTAN 
Nazi Hareketi lıt ıstikbali biribirine nkı fıkı bnğ ı 

ı._';rd Runciman Çek hiikOmeti ile Roma, 3 ( A.A.) - Onfüm1z- ı ı Budapeşte, 3 ( A.A.) - En mühim 
\u etler arasınd- resmen başlıyan deki tahsil yılından itibaren, iki nasyonal so.!1Jalist partisi birl.eş-
ı&kerelerin inkıtıaa utramaması- Italyan mekteplerine ve Univer- mi§tir. Bunlar Kont Festetiç'in Ma· 

!:_ ~e .1Yi .bir neticeye varmasını te- , sitelerine yabancı Yahudi tale- car ft.M!!Ontıl 8osyaliıt partili ile şim-
~ ıçin it "" · • w • • - - - • A.: .... ,,hh .. ~ h .. J.,..,"JI 7n1no:i'nin "Ma-
~ d azırlı~ acagı planı iki tara. car hareketi,, isimtı Macar nazi par-
ı~ • kabul ettirmefe muvaffak 0 • 2 tisidir. 
'ela o • • 
~'ttıı· zaman yol, daha başka ve Zala.ri partisinin rei.!i mebtu Hu-

~e :~:~lhü ile alakadar teıebbüs Berlin, 3 ( A.A.) - 30 - 9 - 938 bat şimdi "Macar Nasyonaı - So8· 
il 'Ilı h anmış olur. İngiltere siya. tarihinden itibaren Almanya yalist Partisi'', "Macar hareketi,, is-
tilat a filJeri, halihazırda nikbinlik Yahudisi doktorlar, Alman ka-
ı.,.:,.ernekte ve Çekoslovakya m•ce- mini almı§ olan yeni partinin rei.Ti 
"'1 ..., ...... nından erkek ve kadınlan teda-
'8 t hallinden sonra daha esaslı vi edemiyeceklerdir. j olmtqtur. Bu partide resmen kaydo-
~ltl e elere sıra gelmesini ummakta- •!!!!!iiiJi!i!!!!ii!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!iii!iiii~' • lunan azanın miktan 25 .000 dir. 
·~ llt, Bu mahfillere ıöre Çekoslo-
~~ Yj~ hıeselesinin hallini takip ede
'ıı lı; nıerhale, İngiltere ile Al
~:• arasında dostluk mDnasebt-t
._ 1 tak • d 
"q'. Bu vıye e ecek konuşmalar-
>~tl llıerhaleden de muvaffakı
~ ltıçildiği takdirde sıra hava 
' •rıııı tahdit etmek, ve hava 
''iizlerini menetmek meselesine 
~elı; -.e dört garp devletleri ara
~lt llı bir anlqma iması için ted-

Japon Diplomatları 
Birer Birer Geliyorlar 

INGILTERE 
Mülteciler Kongresi 
Londra, 3 (A.A.) - Hükumetler 

arası mülteciler komitesi İngiliz de
legesi Lord Vinterton'u reisliğe seç
miştir. Dört reis vekilliğine Fransa, 
Amrika1 Brezilya ve Holanda dele -
gelen getirilmiştir. 
Amerikalı hukukşinas Jorj Buble 

Londradaki mülteciler ofisi daimi 
direktörlüğüne tayin edilmiştir. 

Saat 16 dan sonra matbuata tafsi
latlı bir tebliğ verilecektir. Bu sa
bahki celse bir buçuk saate yakın 
sürmüştür. Yann saat 11 de yeni bir 
toplantı yapılacaktır. 

FRANSA 

ltalya Meselesi 
Paria, 3 ( A.A.) - Hava.s A;amı 

bildiriyor: 
B. Bonne, bugün öğleden ıonf'CJ 

lngiltereııin Paris Maslahatgüzarını 
ve Fransanın Roma Ma.8lahatgüzarı 
B. Blondeli kabul etmi§tir. 

AMERiKA 
Almanyaya Petrol 
Vaşington, 3 ( A.A.) - Maden Bü

rosundan alınan malumata göre, 
Mebika ıattn alınan şirketlerin 

petrollarını Almanyaya ihraç ede
cektir. 

Bazı Alman firmaları petrol gemi
leri kiralamqlardır. Bu hua.futaki 
muamele doğrud.tm ~fi" arma
törlnle 11apılmffır. Petrol gemilm 
Avrupa devletlerine ait muhtelif san 
caklar altında sefer edeceklerdir. Ma
den bıirosunıuı bildirdiğine göre, ycı
pı lcın konturat mıu.cibince petrol In
giliz veya sair Avrupa limanlarına 
ihraç edilecek, fakat, raporda ifaret 
edildi~ne göre, petrol vapurları ha
kikatte Almanyaya ıev~dilecektir. 

ITALYA 

Orduyu Takviye 
Roma, 3 (A.A.) - İtalya, askerl 

kuvvetini daha ziyade takviye et -
mek niyetindedir. Bugün neşredilen 

3 

•ClfK 
Uyuşturucu 
Madde? 

l' azan: B. FELEK 

Anadolu Ajansı §Öyle bir havadlı 
veriyor: 

"Kudüs, 3 ( A.A.)-Kudüs zabıtası, 
geçende Pariste yapılan bir tevkif ne· 
ticuinde mevcudi11eti meydana çı
kan beynelmilel bir uyU§turucu mad
deler kumpanyasının izlerini keşfet. 
miftir. Polia Pariste olduğu gibi Ku
düste de kaplarının içinde birkaç 
milyon liralık eroin bulunan 81 In
cil bulmu,tur.,, 

Pariste de Telmud denilen Tev
rat şerhi ciltlerinin içinde eroin bu
lunmuştu. 

Semavi kitaplann ilihi kıymetle
rine dil azataeak değilim. Herkesin 
inandıiına, kutsi saydığı şeylere de 
hürmet etmek insanlığın, medenili
ğin baş vazifelerindendir. Lakin Pa· 
riste bir hahambaşının uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığı yapması, bn 
maddenin Tevrat ~erhlerinin ciltle
rine saklanması, Kudüste de ayni 
suretle İncil ciltlerinin içinde eroiıı 
kaçmlması garip, manalı bir müşa· 
hede te~kil etmez mi? 

Maksat kitap cildi arasında eroin 
kaçırmak ise neden Tevrat, İncil gi· 
bi ahidler seçiliyor da Jülvern mer· 
bumun Gizli Ada veya 80 günde dev
rialem romanı gibi kitaplann ar.a· 
sında kaçınlmıyor? 

Ben uyuşturucu maddelerin nasır
laşmış düşmanıyım. Daha doğrusu 
bütün sarhoşluk veren şeylerin düş· 
manıyım. Bu arada uyuşturucu mad 
de, uyutucu madde olarak yalnız ki· 
tabı ve gazeteyi tanınm. 
Doktorların sıkı sıkı menetmeleri. 

ne rafmen yatatımda bir kaç sütun 
gazete veya bir kaç sahife kitap o· 
kumadan ıözilme uyku girmez. 

Hatta bunlar arasında öyleleri 
vardır ki; yanm siitunu Yeya bir s:ı
hifesi adama 24 saat dalgın uyku 
verir. 

Pariıte ve Kudilste kitap cildi a. 
ruında eroin kaçıranlar, herhalde 
Jdtaplann bu tesirine ve hele bu di
ni kitaplann uyuşturucu vasıflarına 
pek te gayrh·akıf adamlar olmadık
larma göre intihaplarını hiç te fena 
yapmamışlar, çi faide ki talih ken
dilerine yar olmamıştır. Yoksa ..• 

FiLiSTiN 

Filstinin Taksimi 
Kudüs, 3 (Hususi) - Filistinin 

taksimi ve teşkil olunacak Arap dev 
leti ile Yahudi devlet arasında t;;b'it 

edilecek hududu tetkik ile meşgul 

olan komisyon bugün işini bitirerek 
Londraya gitmek üzere hareket et . lo ııaacktır. 

._ .. ::_"• gazetelerine cöre tnğii't';. 
~1-ftaıeti böyle bir anlaşmaya 
it 'bea rdır. Ve siyasi, iktısadi, tica'lcl elelerin umumt tesviyesi ile 
~r bütün devletlerin bu i~e 

Bazı gazete haberlerini ta.thih 
maksadile, B. Bçmnenin tasrih ey~ 
diğine göre, Blondel, Roma zimam
darlarından her hangi bir teklifi hd
mil değildir ve halen Italyan hük1ı
met ile müzakerelere yeniden b4§· 
lanma«ı katiyen mevzuubahis değil· 
dir. Yazı vazife.fi ~apnda geçirecek 
olan Bay Blondel, 11abancı mem
leketteki vazifesi hakkında B. Bon
neye şifahi rapor vermek üzere Prı
rise gelmif bulunmaktadır. 

fU tebliğ bu niyeti göstermekte

dir: B. Mussolininin riyasetinde ma 
liye nazın ile genelkurmaylar baş _ miftlr. Bugün neşrolunan tebliğe gö 
kanlannın iştirakile yapılan mütead re Filiıtinde mühim bir hadise vuku 
dit görü~eler esnasında. İtalyan si bulmamıştır. 

il, edeceklerine inanmaktadır. 
' "'"' ~kilde bir 

0
umwni tesviye" 

'e~ .\lnıanya müstemlekeleri me-
~~ de girecek ve neticede bütün 
hl't~•Ya sürekli bir aulh devri a-

lı' tır. 
t... 'lt•t . . 
i.~İ~ Yol bır haylı azundur ve 
~ il ~~ her konak baıında tehlike 
:-.ı e drniıtir. Zaten en nikbin si
~dı lta~ıraahitler her işin yollu yo
"'te~ ~ıtrnesi takdirinde ancak ıe
~. it •hara doğru yeni sulh dev
~~ı'b ~Vuşacağını tahmin ediyorlar. 

t fo1t: •~ıııa dikilecek engellerin 
~"'itıt ntüzakerelere, hiç olmazsa 
'ile •t fasılalar verecefi ıöz ö

t,~ tetirT blh 1 ırse yeni devreye gele-
~1-t,ıı. arda kavuımanın bir nimet 
·~ı glllı .. 1 e l soy emek yanlı11 olmaz. 
' te "•da hava tecavüzlerinin önü. 
~il et'ôtrıek gibi bir anlaşmayı te~
~I e.ı tfıek, herhalde bir nimet te•. 
~ ~ 

ç .. lc--11 ...... ro_v_a=-d-a .... P_a_m_u_k_ 

~ lteıcoıtesi Çok iyi 
~~::~ 3 (Tan muhabirimizden) -
~ !Qtıu a Pamuk tahmin bürosu ra
ı..~ htn blle~etti. 938 rekoltesi iki yüz 
'ildir. ~ly~dır. Pamuklar bu yıl çok 

tiftçı verimden ümitlidir. 

Dün fehrimize gelen Japon Jiplomatlan 

Japonyanın Yakın Şarktaki ticari ve iktisadi vaziyetini gözden 
~eçirmek üzere Yakın Şark memleketlerindeki Japonya sefirleri a
rasında yapılacak konferansın ilk azaları dün şehrimize gelmişlerdir. 
Bunlar Japon imparatorunun Mısır fevkalade murahhası unvanını 

lapyan Bay Yasayoki Yokoyama ile konsolos Tokitaro Koroki'dir. 
Şehrimize varır varmaz kendilerini görmek istiyen bir arkada· 

;ımızı Ekselans Yasayoki Yokoyama büyük bir nHaketle kabul et
mi11 ve kurulacak konferans hakkında şu izahatı vermiştir: 

"- Bugünlerde güzel şehrinizde yapacağımız konuşmaları her 
;ene Yakın Şarkın münHip bir şehrinde yapardık. Bu sene bu ve
'iile ile lstanbulu ve giizel memleketinizi görmek fırsatını elde et
tiğimizden kendimizi bahtiyar addediyoruz. 

"Müzakerelerimiz Anti Komünist veya herhangi bir memleket 
aleyhine olacak mahiyette değildir. Müzakerelerimiz münhasıran 
Yakın Şark memleketlerinde Japonyanın iktısadi vaziyetini gözden 
~eçirmek ve bu memleketlerin iktısadiyatıiıa ne kadar yardımımız 0 • 

Jabileceğini aramızda tayin etmektir. 
"Ben şahsen lstanbula ilk defa gelmekle beraber Türkiyenin ta

l-ıakkuk ettirdiği terakki hareketlerini pek yakından takip etmiş bu
tuauyorum.,, 

Müzakerelere ba hafta içinde başlanacaktır. 

18hlı kuvvetlerinin kudretinin artı- •ıı---------, 
nlması için ileride tatbik edHecek PROFESÖR-A:-F_E_T_·~.1 

ALMANYA 
Memnu Mıntaka 

Berlin, 3 (A.A.) - Resmi kanun -
lar bülteninde neşredilen bir karar
name mucibince ecnebi kuvvetlerin 
muvazzaf hizmetinde bulunanlann 
memnu mıntakalarda oturmaları 

menedilmiştir. Garp mıntakalarının 
listesi 30 temmuzda neşredilmiştir. 

Şarkta memnu mıntakalar bilhassa 
şunlardır: 

Königsberg, Gumbinen. Ulleruı -

ten " Garbi Prusya" Posen, Koeslin. 
Frankfurt, An der Oder, Lelgnitz, 
Breslau "Babyera" mmtakalarının 

bazı kısımları. 

Sahil boyu, Vorkum, Nordenerby, 
Heligoland ve Sylt adalarile Vil -
h~lmshafen ve Kiel nahiyeleri. 

bir program hazırlanmıştır 

MISIR • 
Baıvekil Gelyor 

Kahire, 3 (Hııau&i) - Mı..nr Btıf

vekili Mehmet Mahmut Pqa ile ar
kadaflan yarından sonra Mısıra 

dönmek üzere Londradcın h.a.reket 
edecektir. 

U. R. s. s. 
Tayyare Rekoru 

Moskova, 3 (A.A.) - Tayyareci 
Tedasev dün 7985 metre yüksekli -
ğinde uçarak Fransız tayyarecilerin 
den Japox tarafından tesis edilen 
beynelmilel rekoru 2717 metre faz -
lasile kırmı§tır. 

Yüksekliğin rekoru altı buçuktan 
dokuz litreye kadar silindirli birinci 
sınıfa ait tayyareler için tesis edi • 
len rekordur. 

Motörlü Kıtalar 
Londrcı, 3 ( A.A.) - Ingilterede 

Adana Belediyesi Gazoz bulunan piy<UU taburlarından bir 
Fabrlka11 Açıldı kısmının motörlü w zırhlı cüzüt4m-

Adana, 3 (Tan muhabirinden) - Zarla tcfrikimeacıi edecek ,ekilde ye
Adana Belediyesi bir gazöz fabrika· tiftirilmeriM 11e bunlara motor t4-
sı açtı, imalat bafhyor. Halka sıhht burlan irmi ftrilmerifte HcırbİJle Ne
gazöz içtrileeek, ucuz satılacaktır. ı mNtiaee karar 

i 

DON GELDi 1 

Türk Tarih Kurumu asba11-

kan1 Prof. Bayan Afet dün sa· 

bah İtalyan bandıralı hir va
purla lıviçreden şehrimize gel-

miftlr. 



' TAN 

M.:a. h k e rri·e ·l erde 
.< 

Amerikalı Profesörün 
Fotoğraf Makinesi 

AGIRCEZADA: 

Yengem Bana 
Bu Fena Teklifi 
Yaptı, Diyor 6 Saat içinde Bulundu Geçen sene, Ramide jandarma ka

rakolunun önünde arzusuna muvafa 
kat etmediği için yengesini öldüren 
Halidin muhakemesine dün ağır ce
zada devam edildi. Müddeiumumi 

- Ben profesör Bankaton J\nker. Amerikalıyım. Bet pn evvel 
tetkikat için lstanbula geldim. T okatbyanda oturuyorum. F o_ 
toğraf makinemi kaybettim. Filvaki bulunmaz amma, bir kere mÜ
racaat ebneyi de faydalı buldum. geçen celsede iddiasını söylemiş ve 

sµçluya ce2a verilmesini istemişti .. 
Suçlu ve baro tarafından gönderilen 
avukatı Moiz Zeki de müdnfaalarını 
yapmışlardı. Suçlu kendisini şöyle 

müdafaa ediyordu: 

bıta evvela profesörün nereleri gez
diğini tesbit etti ve öğrendi ki Pro
fesör vaka günü çarşıya, Mahmutpa
şaya, Beyazıda gitmiştir. Bu gezinti
leri esnasında tramvaya ve t~ksiye 
binmiştir. 

Yine polis bu arada profesörün o
gün bindiği taksileri tesbit etmiş, bu 
taksilerden Kuruknhveci Torosun oğ 
lu Karakinin taksisinin de satılmak 
üzere Kırklareline götürüldüğünü 
anlamıştır. Karakinin bir fotoğraf 
meraklısı olması. polisi .şüphelen

dirmiş, Karakinin babası Torosa mü
racaat edilmiş ve: 

- Karakin size beş gün evvel bir 
fotoğraf makinesi bırakmış. Bu nıa
kine bir seyyaha aittir. Makineyi ve
riniz, denilmiş ve makine istirdat o
lunmuştur. Ancak istirdat olunan 
makinenin profesöre ait olup olmadı

- Yengem bana gayrimeşru mü
nasebetler teklif ediyordu. Ben bun
lan reddettfut. Ve nihayet ağabe):i
me söyliyeceğlmi anlayınca, hem 
suçlu hem güçlü rolünü takndı, ka
rakola giderek beni şikayet etti. 
Ben de kendisini takip ediyordum .. 
Bana hakaret etti. Elimde ayakkabı
cı bıçağı vardı. Kendisini yaraladım. 
Fakat öldürmek istemedim. Sonra 
ölmüş.,. diy.ordu. 

Mahkeme ibugün karannı verecek 
ti. Nüfus dairesinden Halidin bütün 
aile efradının nüfus kayıtlan isten
mişti. Gelmediği için muhakeme 16 
Ağustos sat on üçe bırakıldı. 

ğı tesbit edilememiştir. Çünkü Kara- lHTlLA-S-·. --o
kin lstanbulda değil, Kırklarelinde-

' dir. Bu makinenin profesöre ait o-
lup olmadığı ancak profesöre göste- 517 Lirayı 
rildikten sonra anlaşılacaktır. Profesör Bakston Anker 

- Neye bulunmasın?. 
- Çünkü makineyi kaybedeli beş 

gün oluyor. Bizim Amerikada polis 
derhal haber verilmeyen bu gibi va
kayil nazan dikkate almaz, yani mü
racaat böyle geç kalmış olursa o iş
le meşgul bile olmaz. Eh... Dünya
nın her tarafında da polis ayni şey
dir. 

- Siz ne zaman kaybettiniz maki-
nenizi!. 

- Be§ gün evvel. 
- Nerede? 
- Tokatlıyan otelinde. Masanın 

üzerinde bırakmıştım. 
- Pek güzel Biz makinenizi bu

lur, size haber veririz. 
- Ama ben yarm akşam gidiyo

rum. Eğer satılırken elinize geçerse 
makineyi şu adrese gönderiniz. 

Bu muhavere Emniyet ikinci şube 
üçüncü kısmındn üçüncü kısım ami
ri ile Ameriknlı profesör arasında 

Salı günü saat 14 te geçmişti. Profe
sör emniyet müdürlüğünün kapısın
dan çıkarken yanındaki Türk tercü
man Abdurrahmanın koluna girmiş: 

Filvaki profesör, dün sabah üçün- Zimmetine 
CÜ kısım amirinin masasının Üzerin-
de makinesini gördüğü zaman eııeri- Geçiren Memur 
ni kaldırmış: 

Devletin 517 lirasını zimmetine 
- Mucize, diye haykırmıştır. Na-

sıl buldunuz bunu? geçirdiği iddiasile tevkif edilen Şeh-
- Neye bulmıyalım profesör, biz remini bina ve arazi vergisi memu 

ru Rauf oğlu Samimin muhakemesi
polisiz?. 

- Ben bütün dünyayı dolaştım. ne ağır ceuıda başlandı. Suçlu, 
ilk duruşmasında reisin bütün sual

Her yerde zabıtayı, adliyeyi velhasıl 
bütün içtimai teşekkülleri tetkik et- lcrini cevapsız bırakmış ve yalnız: 
tim. Fakat bu kadar mükemmel bir - Benim kafam yerinde değildir. 
polis görmedim. Tebrik ve teşekkür Şuuruma hakim değilim. Cevap ve
edcrim. rcmiyorum, demişt. Mahkeme Sai • 

_ Mek'--'..ı"" cı....aı.ı..-.ı.•- mil\. Adji ...TJo isleri müessesesinde 
E t b . ak' B k muşanede anına aımmasına X"ltrar - ve enım m ınem. en ay- . .. .. 

bettiğim yeri bile hatırlıyamıyorwn. dvermı~tdi: D1 .~ muessesenin müşahc-
Siz bana hangi saatte, hangi otomo- e mu ur ugu tarafından .~erilen 
b

.ld k b tı· - · . d .. 1.. rapor okundu. Bu rapora gore Sa-
ı e ay e ıgımı e soy uyorsu- . . . • . 

A ik d .. ·· 'Ik · · ımde ne şımdı ve ne de hadıse esna-nuz. mer aya onunce, l ışım • • 
Nevyorkta ve Vaşingtonda Türk po- sında ceznı hiç bir w bedeni ve ruhı 
lisinin bu büyük muvaffakıyetini hastalık bulunmadıgı anlaşılıyordu. 
yazmak olacak. Reis raporu okuduktan sonra suç 

B k d kil ··k k t . bi luya ne söyliyeceğini sordu. Saim: u a ar çu ve ıyme sız r . 
· t d k- " k b. · ı - Bır şey anlamadım, dedi, reis 

şeyı, or a a en uçu ır ıp ucu o - . . 
.ı.. k b' h · b. .1 raporu ızah ettıkten sonra, asıl su-ma\Jl(:ln oca ır şe rın ır mı yon l' . d 

halkından birisinde bu kadar kısa a ını sor u: 
bir zamanda bulabilmek... Hayret - 936 ve 937 yıllarında dip koçan 
doğrusu. lannda ve yevmiye icmal defterle -

* 
rinde tahrifat yaparak 517 lirayı zim 
metine geçirmişsinı diyorlar. Ne di 
yeceksin? .. 

Suçlu bu suali şöyle karşıladı: 

Hapishane Binası 
Dün de Tetkik Edildi 

Heyet diln tetkiklerini yaparkf'n .. 

Dün, saat onda, Vali Muhittin Üs
tündağın riyasetindeki tetkik heye
ti, yeni kurulacak olan adliye sara
yının yerinde, hapishane binasında 
tetkikat yaptı. Saat on üçe kadar 
süren bu tetkikatta hapishane bina
sı olan kervansarayla arkasındaki 
Ibrahimpaşa - Atmeydanı sarayı ge
zildi. 

Dün komisyona müzeler mimarı 
Kemal Altan, Evka! başmimarı Vasfi 
Egeli, mimari profesörlerinden Arif 
Hikmet ve Sed.:ıt Eldem, S:ıylav Sa
lah Cimcoz Vilayet MC'ktupçu-
su Osman Ergin de iştirak ettiler. 

Heyetin büyiik bir ekseriyetinin 
fikri bu ıbinanın tarihi ve mimari bir 
kıymeti olmadığında toplanıyordu. 

Bina gezildikten sonra Vali Muhittin 
Üstündağ Sedat Çetintaşa ve eski ha 
pishaneler müdürü Efdalettine şöy
le bir sual sordu: 

- Bu binayı kim, niçin, ne vakit 
yapmıştır. Kaç yaşındadır?. 

Her ikisi de bu hususa kati bir ce
vap veremediler. Yalnız: 

- Eser eskidir. Tetkik edelim. 
dediler ve nihayet Efdalettin hapis
hanenin önündeki uzun salonlu kıs
mın asıl kervansaraydan sonra ya
pıldığını söylemek suretiyle Sedat 

tarih ve devir ynşatıyor. Bunun en
kazına bile dokunmamalıdır. Hüvi
yetini kyabetmiş brlçok tahriflere ve 
tadillere uğramış .. Çöküntü halinde
ki binayı saklamanın hiç bir mana
sı yoktur.,, dedi. 

Müddeiumumi Hikmet Onat da 
Bay Efdalettine binadaki tadilleri, 
tahrifleri göstererek: 

- Bunlar sizin memuriyetiniz za
mannda yapılmıştır. Tarihi kıymeti 
varsa o vakit niçin bu tahribata mü
saade ettiniz, dedi. 

Vali Muhittin Üstündağ Mnliye 
Haıinei E\·rakının kapısını g<>stere-
rck: 

- Boy Sedat Çetintaş, bu kapıyı 
Mimnr Sinan yeniden açmıştır. Yani 
eski eseri yıkmıştır, duvarlarını ras
pa etmiştir. Sinan bile eski eserleri 
kıyıyormuş. Halbuki biz bugün köh
-ıe bir duvan yıkarken siz önümüZt: 
çıkıyorsunuz ve yıkılmaz diyorsu -
nuz.,, dedi. 

Tarihçi muharrir İbrahim Hakkı 
Konyalı da saraya ve kervansaraya 
ait birçok vesikalar topladığını söy
ledi. Komisyon cumartesi günü tek
rar toplanmak üzere dağıldı. 

----,o----
CeJ,iJl;maSaflA'1\%ncoz <la ıııraziara 
şöyle cevap verdi: Halk, Orta mektep Yapıyor 

- Bu kervasarayın eşsiz olduğu - Balya, (TAN) - Yiizlerce ilkokul 
nu söylüyorlar. Halbuki bu bina talebesinin tahsillerine devam ede
Gebzedeki Çoban Mustafa Paşanın mediğini gören halk, Balya Karaay
kervansarayı yanında ahır bile ola- dın şirketine ait ve havadar bir mıı 
maz. Yurdun her köşesinde bu çeşit halde kain olan 40 - 50 bin liralık 

binalara sık sık rastlanz. Bence hiç bir binayı alını~ ve ortaokul yapmı
bir kıymeti yoktur. ya karar vermiştir. Binanın bütün 

Müzeler miman Kemal Altan ise: mefruşatı da temin edilecek ve mu
- Bir harabenin bile tetkikinde allim gönderilmesi için hiikfımet 

onun tarihi ve mimari kıymeti ara~- nezdinde tcşcbbüsatta bulunulacak
tırlır. Meseli Bergama harabesi bir tır. 

, 

·İnhisarlar Umum Müd~~liiğü : 1.ICinlcır.ı . . . . . . . ~ 

' .. 

1 - Ahırkapı Bakımevinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile Kaba
ta~ levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuliyle satı
lacaktır. 

•-8-938 == 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞ,.IYATI: 5' 

Saat H.SO Pllkla :tnrk musikisi. 14·,o 
Havadis. l!\.05 PlAklo tnrk mu:ı;lkisi. 1~· 
Muhtelit plfık neşriyntı, lG SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: ı5 

Saat 18.30 Pltıkla dnnıı musikisi. 19· 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19.55 W{, 
sa haberleri. 20 Saat ayarı: Grenvlç ras3.,. 
hanesinden naklen. Muzaffer İlkar ve ııı!J 
kadaıılan tarafından tOrk musikisi ve ~,. tJ 
prkıları. 20.40 Hava raporu. 20.43 öıı21, 
Rıza Doğrul tarafından arapçn söyle\'• 
Saat ayan: Orkestra: 1 - Kıılmnn: l1 
land!!Wnbhen. 2 - Mn<11cme: Pnnse dot~ 
3 - Stnub: B::ıbel tl\'ct .. 21.30 Bclm8 

11 
arknd:ışl:ırı tarnfındnn tıırk musikisi d 
hnlk şnrkılnrı. 21.10 Konser: Novotıı~ 
naklen: M . Kl'm!ıl Akel id.ucsindc or ~ 
ra: 1 - Orkestrn: Le nosdö fgaro uvel' / 
- Mo1.ıır 2 - $nrkı: Bnrlton Yunkll·' / 
Orkestra: Mntlnntn l..eon Knvaııo. 4 r.ı 
Ş:ırkı: Tf'nor Bnkcns.5 - Knnıonetta: • 
!o Kemıın M. Kcınfıl. 22.50 Son hnbe 
ve rrlrsl giiniin programı. 23 Saat ~ 
SON. 

Ank:ırn Rndyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: " 

Sant: 14 .30 K:ırısık pli'ık neşriyatı. ı,, 
PU'ıkla ttırk musikisi ve halk ~arl>l"" 
15 ajans haberleri. 
AK,AM NEŞRIYATI: .~ 

Saat: 18.30 Karışık plAk neşrlya~ 
Till'k musikisi ve halk ııarkılan (M f. 
ve arkadaşları). 20 Saat ayan ve 11r!·.ı1 
neşriyat. 20.15 Radyo fonlk temsil C~ 
ler Kurumu tarafından). 21 plak ne~j 
21.15 Stlidyo salon orkestrası:. l - --' 
nrmıındolıı Mooliglıl in vcnlcc 2 - ıtoS"'. 
Der Dnrlıil'rvon Sıwlll:ı 3 - Hclmuııd ti 
Ah!'na in ı:iT. Petcrsburg 4 - Gl!n1<9 ~ 
U\'enir d'ııne unil d'C>te n Madrlt 22 -~ 
haberleri ve hnvn raporu. 22.15 11.v 
program vr. Son. 

SENFONİLER: 
22. ıo Pr:ı~ Çek filhnrmonlsl 

llJ\F!F KO~SEltU~R: J. 
7.10 Bcrlln kısn d::ılg:ısı Sabah kOıı: şJ 

(il.ili devıımı) (9.30 Bando muzikıı} ;_ 
Paris Mondiynl plAlc musikisi 9.15 P';,ı 
IU5 Plak 10.35 Pllik. 11 Bcrlin ıcJ!S 
ıası Plik musikisi (12 Karı51k pro~ 
12 Parls Mondiyal PH\k musikisi ıs dl' 
1.!n kısa dnlıtnsı Hafif mu!;iki (14.15 J 
vamı) 13.20 P:ırls Mnndiynl konser 'f 
li (14 cievıımı} 13.25 Oilkre-ı .Tuletı o!f. 
trRsı (14.30 cli'vamı) 19,10 Vnrşovıı 
musikisi l!l .~O l'rnp, s. !on orkc trıısl ( 
Peşte Çıgnn mu"il:l~i 20.40 Vnrso\·ıı ~ 
keııtrn ı;nprnn 20.4fı Illlkrcş Richıırd or.· 
rausun e~rl~rlnden pl!\klnr ıı.45 e 1 
~ Strııu .. s kon • rlnln dcvı:tmı 2,.,_o 
rcş J..oknntnd:ın konrer nakli ~ 

Kızılay Balosu .. d 
Kızılay Cemiyetinin KadıJ<:01 l 

besi bu sene için de bir yaz bil 
tertip etmiş ve balonun 6 ağustoS!li 
cumartesi akşamı Fenerbahçede 
vü gazinosunda verilmesi te1'8 

etmiştir. ~1 
Muhitin en kibnr, en nezih e. 

11 
cesini te!':kİl edecek olan 13ıılO 
çok rağbet kazanacağına şüphe 

tur. 
- Azizim. demişti. Bütün dünya 

polisleri böyledir, işte.- Tafsilat bile 
almağa lüzum görmediler. Biz bulur, 
size haber veririz, dediler. Böyle 
§ey mi olur? Adam makinenin tipi
ni, modelini, numarasını sorar velr 
hasıl bir şey yapar. Fakat biz müd
deü geçirdik, haber vermeyi beş gün 
ihmal ettik ya._ Onlar da bizim işi 
umursamıyorlar. 

Amerikalı profesör memnun ve 
mütehayyir polis müdürünün odası
na gitti. Salih Kılıç dışan çıkmıştı. 
Bir teşekkür kartı yazdı, bıraktı. Fa
kat bu teşekkür kendisini tatmin et
mcmişfi. Amerikan konsoloshanesi
ne gitti ve teşekkürlerinin Salih Kı
lıca bildirllmesini rica etti. 

Profesör, emniyet müdürlüğün- _ Eğer bu akşam dedi, saat beşte 

- Ben tahrifat yapmadım. Bazı 
yerlerde doğruyu yanlışa, bazı yer
lerde de yanlışı doğruya tashih et
tim. Tahrifat, sehven vaki olan ye
yunlan tashihten ibarettir. Yoksa 
ihtilas etmiş değilim. 

Reis bundan sonra, defter yeku -
nundnn fazla kalan parayı sordu. 

2 - Arttırma 18 - 8 - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
10.30 da Kabata§ta levazım ve mübayaat şubesindeki satıı komisyonun
da yapılacaktır. 

Seyahatten Avdet 
Üniversite Tıp fakültesi c 

profesörü · Doktor Operatör 
Kemal Atay seyahatten avdetle 
talannı kabule haşlamıştır. .................. ~ den çıkmış, bir müddet şehrin ötesi- hareket mecburiyetinde olmasaydım, 

ni, berisini dolaştıkatan sonra otele bu teşekkürümü bizzat bildirmekten 
gitmişti. Müracaatının üzerinden he- büyük bir zevk duyacaktım. Türk po
nüz altı saat geçmemişti ki, oteldeki lisi bütün dünya polislerinin !evkin
odasmda telefona çağnldı. de b\r kudret ve zekaya malik bulu-

Emniyet direktörlüğü üçüncü kıs- nuyor. 
mından telefon ediliyor ve profesöre: 

- Lfıtfcn, deniliyordu, yarın saat 
Keaoğlu 

dokuzda emniyet direktörlüğüne teş- HAKARET : 
rif ediniz, kaybolan fotoğraf maki-
nenizi alınız. 

Profesör şaşırmıştı: 
- Ne diyorsunuz, diye haykırdı. 

Size müracaat edeli henüz kaç saat 
oldu ki, bu makineyi bulabildiniz?. 

Ve hayretini sorduğu suallerle i-

Komşu Kadın 
3 Gün Hapse 
Mahkum Oldu 

zaha çalışıyordu: Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
- Nerede buldunuz makineyi? dün, bir hakaret davasını netice. 
- Hakikaten otelde unutmusum, Iendirdi. Ve Güllü isminde bir kadı-

değil mi? nı üç ay hapse mahkum etti. Dava-
Cevap verdiler: cı Edirnekapıda Sultan mahallesin-
- Hayır efendim. Bir otomobilde de oturan elektrik şirketi eczacısı 

unutmussunuz. Bu o omobil de evvel Mcvlutla refikası Bayan Zineti 
ki gün sntılmış ve Kırklareline gö- idi. Htıdisc, bir top yüzünden doğ
türülmüs... muc:tur. Gülliinün kiiçük oğlu futbol 

- Hayret ... Peki tayyare ile mi oynıyomıus. Top da her gün Mevllı
getirdiniz, üç beş saatte bu fotoğraf 

1 

dun bahçesine kaçarmış. Karısı iti-
makinesini? ·- raz etmiş: , 

+ - Artık sizin topu çıkarmak için 
Amt-rikalı Profesör Bakston An- bir hizmetçi tutacak değiliz ya ... Ço

ker h1yr t etmekte haklı idi. Kay- cuğunuz dikkatli oynasın .• , 
bolnn bu fotoğraf makinesini bul- Güllünün annesiyle Zineti ağız 
mnk da hakikaten bir muvaffakıy"t kavgası yapmışlar ve nihayet Güllü 
sa" ılırdı. Cunltü Profesör makineyi Mevllıda ve karısına : 
Tok t yanda kaybetmiş değildi. Za- - Siz sahte raporlar aliyorsu -

Suçlu, tatmin edici bir cevap bu-
lamadı. Mahkeme, defterler üzerin 
de ehlivukufun tetkikat yapmasına 
karar verdi ve muhakemeyi başk:ı 
bir güne bıraktı. 

DöVME: 

Hem Kirayı Vermemi§ 

Hem de Dövmüı 
Beyazıtta, Soğanağa mahallesinde 

oturan Osman evvelki gece saat 23 
de eve gelmiş. Ev sahibi Hasibe ken
disini karşılamış: 

- Osman, demiş, kira vermiyor 
sun, benim de ihtiyacım var. Böy
le eve de geç gelmek ve erken git
mek suretiyle benden kaçıyorsun .. 
Rica ederim. Kirayı ver.,, 

Osman bundan müteessir olmuş ve 
Hasibenin kollanndan tuttuğu gibi 
duvnra vunnuc:tur. 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi, dün, bu davayı tetkik 
etti. Osmanın suçu sabit olduğu için 
25 lira para cezasına mahkum etti. 

nuz.,, demiş ve hakaret etmiştir. 
Mahkeme şahitleri dinledi. Evrakı 

tetkik etti. Suçu sabit gördüğü için 
Güllüye üç ay hapis, elli lira para 
cezası verdi ve derhal tevkü etti. 

3 - İp nümunelerl Afıırkap1 bakımevinde 26 kalem e~a nümune
leri Kabataş ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı yazılı satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (5080) 

* * * l - İdaremizin Likör Fabrikası için (10.000) kilo kec:me ŞPker açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher kilosu (28.95) kuruş hesabiyle 
(2.895) lira ve muvakkat teminatı (217.12) liradır. 

III - Eksiltme 19 - Vlll - 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (5078) 

Cinsi Miktan * * * Muhammen bedeli 
Beheri 
Lira K. 

tutarı 

L. K. 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

Eksiltme 
Saati 

Iskarta İp 6124 kilo 19 1163.56 87. 26 13 
" Kınnap 1713 " 21 359.73 26. 97 13.30 . 

1 - Yukarda cins ve miktarları 2 kalemde yazılı ıskarta ipler için 
2 - 8 - 938 tnrihindc elde edilen fiatlnr liıyık hadde görülmediğinden a
çık arttırmaları 10 gün temdit edilmiştir. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 

gösterilmiştir. 

3 - Arttırma 12 - 8 - 938 tarihine rastlayan cuma günü hizalannda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki satı~ ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Nü.muneler her gün Ahırkapı bakımevinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin arttırma için tayin edilen giin ve saatlerde % '1.5 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen satış komisyonuna gel 
meleri ilan olunur. '9079) 

ÖLÜM HABERL& 

Acıkh Bir Ö lünt -ti 
935 senesi Galatasaray J11e 

rından ve Tıp Fakiiltesi üçüıl~ 
mestr tale 
den merbutıl 
dar Molla oifl 
yaşında 1-Ja'' 
sebük ölfl'! 
Cenazesi bıl.!l". 

at on birde 1 zıtta Soğa1'l11J 
hallesindel<:i ~ 
sinden 1<81 

rak Beyazıt camisinde nal'fl8ıı 
nacak ve Eyüpteki aile meııı' 
gömülecektir. 

* 
~LOM .. ıı 

İstanbul Orman Bnşrıı0~ 
Feyzi ve askeri htıkimlerderı r'f 
Bursa ilkokulu öğretmeııl;ır 
Periha,n Babanın pederleri ~ 
makli kaymakamı Mesut :S• .. 
fat etmiştir. Cenazesi bu~ 
12 de Bayant camisinde 1111r1'1' ı 
hndıktan sonra F.dim@kapı fl 
ne defnolunacaktır. Allah 
eylesin. .... .............. ...... 

d .. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz. dOrDat. umlmf olmak, 
lcarıtn gu:oteal olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Milletlcrarası posta lttnındına dahil ol
b'Uynn memleketler için 80, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruıluk pul llAvesl IAzımdır. 

[ GONON MESELELERi 

Mektep 
kitaplarında 
Görülen Htıtalar 
Ycu:an: M. Zekeriya SERTEL 

Dü.u meraklı dostlnrdnn biri Maa
rif Vekaletinin tnvsiyesile liselerin 
oıı birinci sınıflnrındn yardımcı ki· 
lap olarak okutulan l\f. Tevfiğin bi
Yoloji kitaplarından birini tetkik et
in.iş. Rarstgcldiği hntalnrdan bir ka
ÇlJlı not ederek bize göndermiş. Di
Yor ki: 
"Çocuğumun elinde gördüğüm, 

fakat müellifini tanımadığım bu e
&ere şöyle bir göz gezdirdim ve gör
dü.nı ki bizim neslin idadilerde oku
duiu tabiiyat kitaplan zamanına gö 
l'e bunlardan çok yüksek ve daha 
~izıhmış. 

''Kitapta 115 inci ahifede, on se
kiunci asırda ynşıynn Türk ilimi 
Şeyh İbrahim Hakkı, on yedinci a
sırda bir T"ilrk coğrafyacısı olarak 
gösterilmiş, ve adı İsmail Hnkkıya 
sevrilrniş. İki sntır aşağıda bu zat
tan bahsettiği bildirilen A \'rupalı 
bıücllif Gold Şmid, hakikntte hay
\'anat mütehassısı olnn l\fnry Gold 
Snıith olacak, ve yine orada İve 
l>elnye olarak zikredilen zat Fransız 
enstitüsü azasından ve Annce Biolo
&iquc mecmuasını çıknran İve De
lage olacnk. 

".t·:!B!,lt · .lrn .. x .0h'il11ı u,,~ik'tn Y&U"t'/l 
ır 1d·· cııı uktcn sonra, diğer sahifelerin. 
d~ ~e gibi hatalar bulunabileceğini 
duşündüm '\'e ürktüm.,, 

Tere·· b ume eserlerde bir çok hatalar 
f ulunduğunu biliyoruz. Bunları af. 
edebiliriz. Filvaki A nupa edebiyat 

\'e f'k' .. 
1 

1 ır bayatını naklederken, bun-
.8'rda do ınümkiin olduğu kadar as
"ına sadık kalmoğa, .hata ynpmama
~? nıccburuz. Yeni nesle garbı ede-

'Yatile ve fikriyatile naklederken 
ona b ' k unu tnm vermek la:r.undır. Fa-
l nt bu hatnlar mekteplerde okutu
dan eserlerde olursa, bunu asla affc-
enıeyiz. 

te l\Ic.ktep kitapları iyi bir tetkik
h 

11 
geçerse, bunlara benze.r bir çok 

ataıara tesadüf edeceğimize şüphe 
~ktur. Bu bakımdan bütün mektep 
d taplaruıın salahiyettarları tarafın. 
b.ı.fltı. gayet ince bir tetkikten geçiril 

esı faydalı olur kanaatindeyiz. 

~N/ NEŞRIY !r - -~ lıu vesile ile son zamanlarda ki-
t l>çılann yeni neşriyatına bir daha 
~llıas etmeden geçmek istemiyo-

flı. 

l>·· ll.i u~ masamın üzerinde kitapçı 
d 

1tnı neşriyntındruı iki eser bul
.. ~. Bunlardan biri Tolstoy'un 
ıt· llr'p ve Sulh" odlı rn bur cseri
"tı: . diğeri de Dnnte'nin meşhur 

IUıı v- d' .,, d' B il" nome ısı ır. u eserleri he-
h 'h tetkik etmeğe \'nkit bulamadı-

lll İri t .. 1 . d ) ,.- n crcume erın e ne dcrece-
~e llndar mu,·affak olduklarını bi
~ 'ttt~ın. }'akat muhakkak ki hu iki 

C.tın t'• k . . 
ltıllJ• ur çcye çevrılmış olması 
tt,t 

1 
kütüphanemiz için bir knzanç

ti •.;:e hu himmetinden dolayı kitap. 
di ılnıiyi tebrik etmek bir '\'nzifc-.r. 

fstn~. \'esile ile unu da kaydetmek 
erını k' ki 

ltıl'd ı, tapçılarımız son zaman. 
laflı il gayet faydalı neşriyata baş
deı:ı •şiardır, Üç dört kütüphnne bir
l'ııı bütün dünya cdebi;)·ntını lisanı
lıtrı~ nakil ile mf'şguldür. Bu kitap
lle •. 11 • her biri her gencin kiltüplın. 

TAN 

lstanbul Hapishanesinin yerine yapdması mevzuu bahsolan Adliye 
Sara.,., tam hakikat olacağı zaman ortaya birtakım iddialar 
atıldı. Hapishane binasın1n tarihf kıymeti olduğundan bahsedildi. 
Halbuki bu iddia hiç de doğru değildir. Ve bu iddiaların Adliye 
Sarayının inşasını geri bırakmaktan başka hiçbir faydası olmadı. 
Aşağıdaki yazıda mevzuubahis saray_ın hakiki tarihini bulacaksınız. 

a a a 

Hapishane Binası 
Niçin Yıkılabilir? 

1 ki yazımda Topkapı sarayı 
vesikalarına, eski minya

türlere, tarih kitaplarına dayana
rak Ibrahimpaşa - Atmeydanı 
Sarayının bulunduğu yeri kat'i o
larak tesbit ettim. Bu sarayın sik
ket merkezini askeri evrak hazine
si ve askerlik şubesi olarak kulla
nılan yer teşkil etmektedir. Sul
tanahmet camımın yerindeki 
- sonradan Ayşe Sultana geçen -
Güzelahmetpaşa Sarayı da tam lb
rahimpaşa Sarayının karşısına dü
şüyordu. 

Ahmetpaşa Sarayını Mimar Si
nan yapmıştı. Büyük san'atkar bu
nu "TEZKIRE-TUL-BUNYAN,, da 
tasrih ediyor ve Atmeydanı Sara
yını da tecdiden bina ettiğini sylü
yor. (1) Ibrahimpaşa padişahın ga
zebine uğradıktan sonra adı anıl,. 

mamış, sarayına da Atmeydanı sa
rayı denilmiştir. Şu halde bu sara
yı da Sinanın eseri olarak mı ka
bul edelim. Filhakika matbu "Tez
kire-tül-bünyan,, da çok açık ve 
fahiş yanlışlıklar vardır. Elde edi
len diğer nüshalarla karşılaştırıl

madıkça güvenilmemesi lazımdır. · ı opkapı Sarayında yeni bu
lunan ve eskiliği kabul e

dilen yazma bir nüshada da At
meydanı sarayının Sinan tarafın-. 
tir. alnız "tecdiden,, :Kelimesini 
öıra~ incelemek lazımdır: "Eski
den burada bina vardı, o yenilen
di,, anlamına geldiği gibi "yeniden 
yapılmış,, anlamına kullanıldığı 
da vardır. 

Sai bu kelimeyi "eskiden bulu
nan bir binanın yerine veya te
mellerinin üstüne yapıldı,, mana
sına kullanmaktadır. Mesela Mi
mar Sinan tarafından yapılan Ga
latasarnyını şöyle anlatmıştır: 

Galata Sarayı yeni bina olundu, 
eski yeri asta kalmadı.,, 

l.) una nazaran lbrahimpaşa 
D Sarayının yerinde eskiden 

bir bina bulunduğunu kabul et
mek Uızımgeliyor ki burada bulu
nabilecek binaları ikinci yazımda 
- iktibaslar şeklinde - göster
dim. Bununla beraber Kanuninin 
ilk yıllarında yapılan resimlerde 
Ipodromun bir kısım kerevetleri
nin ayakta durduğu görUlmekte
dir. Şu halde Atmeydanı sarayı ne 
vakit yapılmıştı. Ibrahimpaşa 929 
H. de sadraza moldu. Kanuni kızı 
Hatice Sultanı Paşaya 930 H. de 
nikahladı. Düğünü Atmeydanı Sa
rayında yapıldı. 

Padişah bu sarayı dam&dı-

na verdi. Bu hesaba göre Atmey
danı sarayının 930 senesinden ev
vel yapılmış olmasını kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Kanuni 926 yı
lında hükümdarlık tahtına oturdu
ğuna göre sarayın 926 ile 930 yılı 
arasında yapılmış olması lBzımdır. 

Acaba bu senelerde Sinan kaç ya
şında idi. Sinan Yavuzun ilk hü
kümdarlık yıllarında Kayseriden 
devşirilerek getirilmişti. Sinanın 

lstanbula geldiğinde yirmi üç yaı
şındn olduğu (2) ve sarayın inşası
na da 929 da başlandığı kabul edil • 
diği takdirde otuz dört yaşlarında 
olması lazım gelir ki bir san'atkfır 
için bu yaş olğunluk çağıdır. Bu
nunla bernber Sina~ın asıl mimari 
faaliyetinin 942 H. den itibaren 
başladığını iddia edenlere bakar
sak Atmeydanı Sar~yını onun yap-

.................. YAZAN: .......... ! 
f ....... !~~~~!~ ... ~~~~~--~~~~~!~ ....... . 

Ga:zefeciler hapishane binasının iis<ii nde 

mamış olmasını kabul etmek la· 
zımdır. Sinan ilk büyük eseri olan 
Şehzade manzumesini 950 ile 955 
yıllan arasında yapmıştır. Bunlar-
. , ı .. l" ._}, f. n f,..lr n 

serler yaptığı vardır. 
Kanuninin ille yıllarında yapı

lan resimler de Ipodromun şimdi
ki sarayın yerine rastlayan kısım
larında kerevetler göriildüğüne

göre Ibrahimpaşa sarayının yerin
de Bayezid devrinde bir saray bu
lunduğunu kabul etmeye imkan 
yoktur. Belki daha arka taraflar
da Fatihin de Defterhane, Maliye 
dairesi olarak kullandığı Bizans
tan kalma yapılar vardı. Şu ince· 
lcmeden sonra Atmeydanı sarayı
nın banisi olarak Kanuniyi kabul 
etmekten başka çare yoktur. 

A tmeydanı Sarayı muhtelif 
zamanlarda birçok ilave

ler aldığı gibi birçok defalar da 
tamir görmtiştür. Hapishane bina
sının yıkılıp yıkılmaması günün 
meselesi olahdanberi hiç kimse sa
rayın inşa ve tamir tarihini tesbit 
edemedi. Ben bunu tesbite muvaf
fak oldum. Anlatayım-

Kanuni; sadrazamı ve damadı 
Jbrahim Paşa ile BUDIN fethinden 
döndükten sonra 936 yılında şeh
zadelerini sünnet ettirmek istedi. 
Bunun için de Atmcydanına hava
leli ve hakim bir köşk yaptırdı. 
Kanuninin sadrazamlarından Lüt
fi Paşa bunu anlatırken der ki: 

" .•. Budlnden ls!ambo1a gelip 
karar eyledi. Sultan Süleyman oğ
lu Sultan Mustafayı ve Sultan 
Mehmedi ve Sultan Selimi sünnet 
etmesin kastedip ve Atmeydanına 
havale bir köşk bina olunmasın em 
redip köşk tamam Olıcak arzetti
ler. Rum Padişahı Sultan Süley· 
man dahi köşkü temaşa etmek için 
at isteyüp ... (3),, 

Çünkü benim düğünümde senin gi
bi bir misafir vardır. Senin düğü
niinde bu ayarda bir davetli ve mi
safir yoktu. 

0 -.,vop Pad1~nhm hoşuna gltmlş· 

ti. Bu düğünde Türkün san'at ta
tihine ve belki dünya ihtiralar ta
rihine geçecek mühim bir hadise 
de olmuştu. Solakzade bu parlak 
düğün alayını anlatırken şöyle bir 
şey de söyliiyor: 

" . . . Cümleden biri bir herifi 
zarif bir araba üzerine bir köşk 
peyda eyleyüp yürüttü (4) . ., 

Demek ki Tlirkler 418 yıl önce 
hayvansız, kendi kendine yürüyen 
bir araba keşfetmişlerdi. Şu halde 
otomobil keşü şerefi de bizimdir. 
Dnha sonrn yinP bu sarayda Üçün
cii Muradın oğlu üçüncü Mchme
din siinnet düğünü yapılırken 

"Anka .. isminde muazzam bir tay
yare taslağı yine bu meydanda 
muvaffakiyetle uçunılmuştu (5). 

1 brahimpaşa Sarayının At.
meydanı cephesi daima pa

dişahlara tahsis edilmişti. Burası 
bir nevi mera~im ve alay köşkü gi
bi kullanılırdı. Sarayın arka kıs
mı Fuatpaşa Türbesinin yanına ka
dar uzayordu. Uçler mezarlığının 
bulunduğu yer de Sraya dahildi. 
Dördüncü Murat zanınnında bu sa
rayda "Gılmani hastan 2000 zülüf
lü gulnmi padişahi,. oturuyor
du. (6) Topkapı sarayı gibi muaz
zam bir sarayda beş b!nle yedi bin 
arasında müstahdem ancak otura
bilirken buraya iki bin hassa aske
rinin sığınabilmesi için sarayın 
şimdikinden daha büyük olmasını 
kabul etmek mecburiyeti vardır. 

Bunu gösteren bir vesikayı da 
Solak zade tarihinde buluyoruz. 
Tarihçi Murad1 Salisin oğlu Meh
medi Salisin yine bu sarayda yanı
lan düğün alayını anlatırken şun
ları söyler: 

.. ını sii J' 
tııı 5 ıyecek, kafalarını ve ruhla 
di,. 

1 
~erbiye edecek kadar kıymetli-

• .QU • 
lel'de neşrıyatın yayılma ı son sene 
ş1 f gençler arasında kitaplara kar. 

nıla b' 1• 
töst ır a a.ka başladığını 
dt b~l'nıcktedir. Dün bir sene • 

ır kitap için 1000 nü ha satış iyi 

bir i~ telükki edilirken, bu yeni ki. 
tapların vasati basışı 3000 dir. İngil
tere \'C Amerikada bile, hu cln!l ki· 
tapların ''nsat satışı 6-10 bindir. 
Binaenaleyh hu vaziyet istikbal için 
büyük ümitler verecek mahiyette
dir. 

B u düğün 20 Şevval 936 da 
başlamış ve tam bir ay 

sürmüştür. Düğünün 18 inci günü 
şehzadeler lbrnhimpaşa sarayında 

sünnet edildiler ve yeni yapılan 
köşkün şahnişinden alayı seyretti· 
ler. Bu düğünde Padişahın dama
dile şöyle bir şakalaşması var: Ka
nun! Ibrahimpaşaya sormuş: 

- Benim düğünüm mü parlak 
oldu, seninki mi? 

Mizace göre şerbet vermesini bi
len Sadrazam derhal şu cevabı 
verdi: 

- Benimki daha parlak oldu. 

"Ol gün oldukta §Chzndei civan· 
baht atlanıp vüzera ve erkan ö
nüne düşüp dört NAHLI dahi as
ker arasında acemi oğlonlarına ve 
Tersaneiarnire forsalnrını götürtüp 
alay ile Atmeydanına dahil olduk
larında zikrolunan NAHLl bülendi 
saray duvarı yanına kodular. Atlı 
asker meydanı ihata edip vüzerayi 
izam Jbrahimpaşa sarayı altında çeş 
meler beraberinde dizilip şehzade
ye selam verip şehzade cümleyi se
lamlayıp lbrahimpaşa sarayı kine 
girip validi macidi padişahı CEM,. 

Hapishanenin dış kapısı 

CAH çeşmeler üzerinde olan şah
nişinden seyretti (7).,, 

Demek ki bugün üçlerin altın
daki çukur çeşmelerin üstünde de 
şcl'\nişli saray aksamı vardı. Aksi 
takdirde bu çeşmeler nerededir. 

1 brahimpaşa sarayı 1014 yı
lında bir tamir daha geçir

miştir. Bunu da Topkapı Sarayı 

arşivinde 4411 numarada kayıtlı 
ve üzerinde "Ruznamei Osman E
fendi,, yazılı bir hesap defterinden 
öğreniyoruz. 

Bu padişahın hassa mimarı Ha
san Çavuş tarafından 18 Safer 
1014 tarihinde hazırlanmış bir ta
mir keşif raporudur. Altındaki al
tı şahit arasında hassa mimarların
dan Mustafanın da imzası vardır. 
Mimar sarayın bazı odalarının, 

tahtaboşunun, kırmızı kafesleri
nin. fırınının, bahçe derselerinin 
ve on beş odanın tamiri için yüz 
yirmi bin akçelik bir tamir tahmi
ni yapm1ştır. 

Bu tamir raporunda geçen va
sıflar yine Topkapı sarayında Bağ
dat köşkü küti.iohanesinde "200., 
numarada kayıtlı ve 1001 yılında 
Seyit Lokman tarafından üçüncü 
Murat adına yaZJlan Farsça şehin· 

şahnamedeki Thrahimpaşa sarayı 
minyatürlerine tam manasile uy
maktadır. Bugünkü saray o saray
dan, Hünernamc ve SiJrnamci Ba
kideki saraylardan bambaska bir 
manzara arzetmektedir. Oyle an
laşılıyor ki Sarayın bilhassa ah
şap kısımlarından şimdi h~ç e
ser kalmamıştır. Yine bu kitaplar
daki minyatürlerde sarayın Üçlere 
doğru da uzandığı görülmektedir. 
Topkapı sarayı arşivinde 6107 

numarada !brahimpaş~ Sarayı ile 
Galatasarayına ait bir mekiılfıt def
teri ile lbrahim Paşanın 19 Şaban 
942 tarihinde -öldürüldükten son
ra- tesbit edilen mücevheratını 

gösteren 1023 numaralı bir defter 
daha vardır. 

B ugi.ın görulen oınanm uçıer 
tarafında sokak içindeki 

cephesinin bir kısmından başlıya
rak maliye hazinei evrakına kadar 
uzanan taş kornej yapının vahdeti 
muhafaza ettiğini gösteriyor. Aca· 
ba bu gordüğümüz bina·nın mima
rı kimdir. Sinan Saiye dikte ettir
diği eserde bu sarayı tecdiden bi
na ettiğini söylediğine göre bura
sını 936 yılından sonra ve belki de 
ikinci Selim zamanında baştanba
şa yeniden yapmıştır. 

Şimdi yıkılması mevzuu bahso
lan hapishane binasının sarayla 
bir alakasını göremiyorum. Eski 
resimlerden ve maliye hazinei ev
rakına jandarma kumandanlığı ta· 
rafından dayanan kısımda bir bağ
lntı olmadığı derhal göze çarpıyor. 
Buradaki kemerin sonradan örül
düğü de görülüyor. Eski resimlerde 
hapishane binasının burada yüzü 
Firuzağa camii tarafına dönmüş 

sütunlu bir kapı ve methali vardır. 
[Arknsı: Sayfa 8, sütun 2 de) 

(t) Tczklre-tül-BOnynn. Sahife 42, Ev
liya Çelebi de (Cilt 1. sahife 324) te bunu 
teyit edlvor. 

(2) Alimler ve aanatkArlnr. Sahife ll. 
Ahmet Refik Bey merhum Sinanı kendi 
yaptığı İbrahim Paşa Hrayında okutmak 
gibi bir tezada dfişmüşto.r. 

(3) "Tevarlhf Allosman" sahife 338. 
(0 Solak znde tarihi. Sahife 476, Pe

eevf tarihi. Cilt 1, sahife 1112. 
(5) Topkapı sarayı hazlne ktltaphan,._ 

si 1344 numarada kayıtlı "SOrnamei BAkl" 
(6) Evliya Çelebi seyahatnamesi, ctlt 1. 

Sahife 323. 
(7) Solak zade tarfhl. Sahife 908. 
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Ailenin Lt. B-. ' 3~ 

Temeli 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Senelerin verdiği bir tecrübe ile 
aile hakkında edindi,ii kanaatleri Tan 
gazetesinde ifşa eden bir hakim, ai
lelerin bozulmasında amil olan se

bepleri şöyle izah ediyor: 

1 - İzdivaçtaki yaş nisbetsizlik
leri, 

Z - İktısadi vaziyetlerini, kaunç. 
lannı yoluna koymadan evlenenler, 

3 - Evlenmiş olmak i~in evlenen
ler, 

4 - Cinsi ihtiyaçlarını tatmin e
demedikleri ye cinsi tecessüslerini 
tatmin için evlenenler, 

5 - Gen~lerin aileleri tarafından 
evlendirilmeleri, 

6 - İki tarafın kuancını ''eya va
ridatını fazla göstererek öteki tarah 
aldatması, 

7 - Sarhoşluk, geçimsizlik, kıs

kançlık, ihanet, cehalet, sefalet. 
Ailenin bozulmasında kuruluşun 

yanlış olduğunu kabul eden hakim 
çok mühim içtimai bir yaraya neşter 
koyuyor. 

• Aile, cemiyette hiiylik rol oynıyaft 
içtimai miiessese!crdcn biridir. Cemi 
yette mevcut her miicsscsenin mU· 
tekabilen biribiri üzerinde tesiri ol
duğu için, ailenin cemiyette tcra~
ki ve tekamUHinde de yaptığı tesır 

çok miihiındir. 
Terhil"C sistemimizdeki bozukluk

tan bahsederken, aile terhivesinia 
bozuk olduğundan evle mektebin 
verdiği terbiye arasındaki mm·aze• 
nesizliktcn ·.:ki'iyet edivoruz. Kuv• 
vetli bir terbiye sistemi kurmak için 
kuvvteJi hir aileye dayanmak mec· 
buriyetinde olduğumuz gihi, içtimai 
inkılaptan hiiyiik semereler alabil
mek için de ailenin içtimai fonksi• 
!"Onunu kuvvetlendirmek lazım. 

Hakimin yukarıda saydığı hiitün se 
heplcr, aile temelinin ne kadar çii· 
rük esaslara yadandığını, ' 'e ne ka • 
dar süratle yıkıldığını gösteriyor. 
Bir «'emiyctte on dört yasındaki bir 
kız yetmiş ya mdaki bir erkekle ev• 
lcnirse, hunn nile ismi nasıl verilchi. 
lir, ve hu aileden ne semere beklene
bilir. naha kendini gedndirmedeıı 
aciz bir JtCnç. yuva kural', çocuk ye• 

tiştirirse, bn ailenin sefalet daJgala· 
n içinde boğulması ve cemiyete bir 
sürü tufeyli, hafta hazan dejenere 
yetiştirmt"-Sİ kadar tabii ne olabilir? 
Kanunen cezai ehli •eti on sekizi"
den sonra taay~·ün eden bir genç on 
beş yas1nda C\1lenir e, çocuklnnn
dan, ailesinden cemiyete knrşı nasıl 
mesuJ olabilir? Çocukların on altı 
yaşından e\"\'el sinemalara girmesi
nin terhiye\'i mahzurlarından bah
sederken, on beş yaşında çocuk bü
yütmesinin mahzurlarını düsiinemc
mf'k bir t.-nakuz ıicf:il midir? Cinsi 
terhi:redcki miisaınnhasızlığın neti
cesi, daha kazancını yoluna koyma
dan evlenmek ısrarında kalnn, ve an. 
tak bu sebeple evlenen bir gencin, 
hu tecessiisiinii tatminden sonra evi
ni yıkması da, çocukların karı koca 
oyunu oynamalarından başka ne ma
na ifade eder? 

Aile hakkında hiç hir fikri olmı
yan, y<'fiştireceği çocukların ne sıh
hatini korumaktan, ne de ahliiki 
fikri, içtimai terbiycs· ni ' 'ermekten 
aciz bir kızın, anası babası tarafından 
evlendirilmesi, patriarkaJ ailenin 
devamı değil midir? Kendi smır ve 
kanaatlerine sahip ı:ençll'rin. kendi 
iradeJeri)P. kuracakları ym·adnki sağ
lamlığı, hu ailelerin hesaplarına gö
re kurulmuş yuvadan hckliychilir 
miyiz?" 

Ru amiller ailenin kuruhışundnki 
bozukluk amillcridir. B{iylc çiiriik 
temelJer iizerine l.urulmıı~ hu aile
yi hayata saldığınız zaman, bn tan
haşa bir miicadeledcn ibnrct olnn hu 
hayat içinde bu g<'mi 11nsıl 
hocalamaz? Sefalet bir um -
man dalgası gibi yüzlerine 
çarptı mı, mahkeme dosyaları -
nı hırsızlu, katiller, ''eya talak da
vası açanlar doldururlar. Ceplerin
deki son meteliği meyhanede bıra
kan sarhoşlar karakollarda nubet 
beklerler. Buna cehalet ~·iizündcn 
meydana &'elen iptidai kıskançlığı, 
ihanetiı blribirlerini anlamadan ve 
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ln9ilizler Futbol Cek Şerri 
Mektebi Açıyorlar Meydan 

Okuyor 
Bizde ise Futbol Hareketlerine Biraz Çeşni 
Veren Milli Küme Maçları Bile Kaldırıhyor 
Geçen sene İngiltere fampiyona.amda sona kadar tampiyon 

'(Arsenal) ile athafı berabere giden ve bu yüzden bütün dünyaya 
nam salan Wolverhampton takımı bir tek sayı farkıyle İngiltere 
ikincisi o~uftu. (Wolverhampton) un bu muvaffakıyetinde en 
büyük amıl olarak klübün ıneneceri Major Buckley'in ismi zik
reddilmekte idi. İngiliz klüplerinde bu menecerlerin büyük rolü 
var ır. 

--0--

n Karşıma Çıkacak 

Her Güreşçi ile 
Güreşmiye Hazırım .. 

1 :: 

PICiilarda Pislik ve 
·Pahahbk Var -

1
1 Bir okuyucumuz şu şikayeti ,1 

; 

ı ı yaptı: il § 
1 

"Dünyanın hiç hil' yerinde i : 
plaj iicrctleri İstanbul kadar ! : 

pahalı değildir. Sonra. dün~'a- 1. : -nın hiç hir yerinde de, insan --I.! plôjdn lıanyo nlırken, istanbul- I, : 

I da olduğu kndar fnzla rahatsız. !: E 
1 

lığa, derhederliğe katlanmaz. ,, : 
;. Plajlar bizde çok iptidaidir ..• ' : 
Baraka yığınlanndan iharettir. 1 5 
n .... yetmi~·onnuş gihi, plajlar 1 = 
pıstır. Bnraknlar, kumsalın ü~- 5 

1 
tü her yer pistir. FloQ·ada böy-

1 
E 

Menccerler klüplerin -tabü fut
bol seksiyonlannın- mutlak dikta
törleri gibidir. iyi bir menecer ba
:r.an bir klübün ikinci kümeden birin 
ci kümeye geçmesine en büyük amil
dir. Ingilterenin meşhur (Arsenal) ta 

Fakat M. BuCkley hunu kafi gör 
memektcdir. O istiyor ki bu gençler 
daha kısa zamanda daha iyi randı
man verecek şekilde yetişsin. İşte 

bu sebeple bir futbol mektebi aç -
mak istiyor. 

ı 
le pislik içinde hulunan plaj ı : 
~oktnr. IJu hnkımsızlık neden ı E 

i ileri geliyor, hihniyorum. Her- ı' E 
1 halde plajların en temiz verler = Başkasının Saadeti için 

~ : = olması Jıiıımdır. Maalesef biz-
:. de höyle değildir. Pahalılığa, E "Stephen Lemonnier .. den Çeviren: Faik BERCMEN 

rahatsızlığa ey,•allah, diyoruz. 
' , Hiç olmazsa temizliğe dikkat e-
1 : dilmclidir. Yol parasını da ila-

•ı 111111111111111111111 lf. 

S ylvette hiddetini yenemiye
rek bağırdı: 

• 
kımına büyük şerefini kazandıran 
menecer (Chapman) bütün dünyaya 
kendisini tamtmış bir fut.bol idare
cisiydi 

Buyük planlan, programları her 
şeyi ha~ırlamıştır. Mektebin (300) 
taleb<.>si olacaktır. Talebelerin ay
n ayrı odalarda yatmaları muvafık 
görüldüğı..inden mektPbin (300) den 
fazla yatak odası olacaktır. Mekte
bin bir sineması, bıliırdo salonları, 

kütiiphancsi, balo için büyiik salonu 
bir barı, muhtelif kağıt oyunları i
çin salonları, biiyük bir lokantası te
nis kortları, bir yiizıne havuzu, 
futbol ve dığcr sporlar için lazım 
müteaddit sahaları olacaktır. Talebe
ler nazari ve ameli desler görecek -
ler ve onlara futbolun bütlin incelik
leri teknik ve taktiği öğretilecektir. 

i \'c ederseniz, İstanhulda denize 

I' i girmek hir fedakarlıktır. Bir 1 

sıhhi banyo almak için hunca 

- Anlaşıldı,; bütün kabahat
ler, kusurlar bende. Sen meleksin; 
kusursuzsun. Madem, ki iş böyle 
olacaktı, ne diye gelip beni mesut, 
yuvamdan, ailemden istedin, avır
dın .. Her ne hal ise "Talak,, ı ·boş 
yere icat etmiş değiller ki ... 

(Chapman) ın ölümiyle (Arscnal) 
telafisi çok güç bir idareci kaybetti. 
Arsenal bugün Chapmanın kurduğu 
esaslar üzerinde yürüyerek muvaf
:f akiyetini devam ettirmektedir. Ge
çen sene 'Wolverhampton takımı us
ta bir menecerin eline düştüğü için 
çok talihli maçlar yaptı. 

ı fcdaknrlıgn katlanan vatandaş-

Eğer talihi biraz daha yardım et
miş olsaydı Arsenalın yerine İngil
tere şampiyonu olacaktı. 

Geçen sene Wolverhamptonun me 
neceri M. Buckey çok cesurane ka -
rarlariylc ve bu kararların tatbikin
de elde ettiği muvaffakiyetlerle bü
yük şbhret kazandı. 

M. Buckey takımındaki futbol 
(As)lannı yüksek fiyatlarla başka 

klüplere tereddüt etmeden satıyor

du. İki senede (48.000) İngiliz Iirasın 
dan :fazla bir para bu şekilde klübün 
kasasına girmişti. 

Buna mukabil ucuzca aldığı genç. 
fakat çok müstait gençleri kısa bir 
tecrübe devresinden sonra, o meş
hur (As) lann yerine takımda oyna
tıyordu. 

Tesadüf mü? •. demelL 
Şans mı?_ demeli!.-
M.. Buckeyin topladığı ve henüz 

körpe sayılan bu gençlerle, bütün di
ğer takımları birer, birer yeniyor ve 
kimseye aman vermiyordu. 

Geçen sene lig maçlarının sonuna 
kadar M. Buc.kleyin bu sistemi mu
vaffakıyetle yürüdü ve herkesin hay 
ret ve takdirini kazandı. 

M. Buckeyin pişmiş ve tecrübeli 
oyuncudan ziyade genç ve acar fut
bolculara ehemmiyet vermesi ve 

bunda muvaffak olması onda yeni 
bir iıkrin doğmasını nitaç etti: 

Futbol JJlektebi Kurmak 
Bir futbol mektebi nasıl kurulur? 

Esasen Wolverhampton klübünün 
daima nezaret altında bulundurduğu 
15 ile 18 yaş arasında yüzlerce :fut
bolcusu vardır. Bu gençleri M. Buc
kley metodik ve muntazam bir usul 
ile ça1ıştirmakta ve hazırlamaktadır. 

niçin evlendiklerini bilmeden birle
şenlerin geçimsizliklerini de ilave e
derseniz, bu küçücük tekne bu fırtı
naya nasıl mukavemet eder? 

Talebelere mektepte birçok (Mo
nitör) ler nezaret edecektir. 

Mektepten üç sene içinde mezun 
olanlar doğrudan doğruya birinci ta
kımda oynıyacak evsafı haiz ola -
caklardır. 

Cek Şerri'nin son resmi 

İki gün evvel gazetemizde intişar 
eden Tekirdağlı Hüseyinin beyanatı 
üzerine dün maruf Amerikalı cihan 
pehlivanı Cak Şeri matbaamı7.a ge
lerek Hiıseyinin beyanatına cevaben 
dedi kl: 

- Ben buraya İstanbul belediye
sinin daveti üzerine festival şenlik

lerine iştirak için geldim. Tabii bu

rada Türkiyenin en iyi pehlvanhı

rı ile karşılaşacağım. Bu arada şüp
hesiz en mühim güreşi Türkiye baş

M. Buckley bu projenin kuvveden pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ile 
fiile çıkması için çok çalışmaktadır. yapmak isterim. Hüseyinlc olacak 
Eğer futbol mektebi açılırsa oraya ~üsabakamızın tarihine gelince, Tür 
İngiltcreni.~ h':r tarafından. her klüp kiye başpehlivanının benimle güreş
ten en mustaıt gençler gırmesi de mek için hazırlanmak i$tcmesi ';ile 

temin edilcc.ekı.ir...Bu..su.ı:.eilc.. CEııth-.-ı .ı..__;ı_• -· -·.oı • , .: 
Mektebi) lngiltc-rcnin futbol yetişti- hakkıdır ve bu talebini gayet ma~;~ 
ren bir merkezi olacaktır. ki bulurum. Bana gelince; ben bu -

A. G. günden itibaren Türkiyede karşıma 
TAN - İngilizler dünyanın en çıkacak ve benimle güreşmek isti -

yüksek futbolculanna ve en yüksek yecek olan . bütün pehlivanlarla kar
futboluna mal}k oldukları halde mek şılaşrnıya hazırım. Bunlardan hangi
tep açıyorlar. Ciddi bir tahsil mev- siyle evvel, hangisiyle sonra gü -
zuu gibi ayak topunu programlaştı- reşeceğimi tayin etmek de tabii 
nyorlar. bana değil, beni buraya getirmiş o-

Bizde ise mıntakalarda bir parça lan komiteye aittir. 
alaka ve yerli maçlara bir parça çeş- Cak Şeri, evvelce de yazmış oldu
ni veren milli küme oyunları kal- ğumuz veçhile bu hafta Taksim sta-
dırılıyor. Buna ne diyelim?.. dında Kara Ali ile güreşecektir. 

Çankırıda Spor 
Çankırı (TAN) - Çankırı spor 

mıntakası 938 bütçesi umumi mer
kezden tasdikten geldikten sonra 
Dahiliye Vekaletinin bir emriyle A
ğustostan itibaren 2 aylık muvakkat 
bir bütçe yapılması bildirilmiştir. 

Sabanözü nahiyesinde Yeşilyurt 

adiyle bir spor klübü teşekkül etmiş 
ve faaliyete geçtiğini resmen bildir
miştir. Bu klübün tescil ve yardım 
muamelesine başlamak üzere mınta
ka heyetinden Saim, Şabanözüne git
miştir. 

Bu bütçe tanzim edilerek gönderil
miştir. 

\ sP.ORDA iCA T HEVESi 1 

1 4. t· ~f' 
Aailenln en büyfik içtimai f onksi

yonu, cemiyetin \'e insanlığın de
\•amını temindir. Çocuksuz bir 

aile meyva vermiyen bir ağaçtır. A
ile insanların yalnız cinsi ihtiyaçla
rmı tatmin eden bir vasıta değildir. 
Eğer ailenin gayesi yalnız hu olursa, 
aileye ne lüzum \•ar? Aile iki taraf· 
tan birinin \:eya ikisinin karınlannı 
doyurmnk için kurulmuş bir ticaret
hnne ve şirket te değildir. Aile hay
\·an cemiyetlerinde olduğu gibi nes
li çoğaltıp, tabiate fırlatan iptidai 
ve sadece cin i bir miinase -
het te değildir. O zaman 
hayvanlar gibi doğurup doğunıp 
atabiliriz. Iluglin ailenin ce • 
miyettc içtimai bir fonksiyonu var· 
sa, o dn nesli idame, ve yetiştirece· 
ği unsurlan cemiyete ve insanlığa 
hiıdim unsurlar haline getirmektir. 
Bu kadar çüriik temeller iizerine ku· 
rulmıış bir aileden ise hunu hekliye· 
ml"yiz. Hfıkinıin tecrübelerine istina
den vcrd"ği hiikümler. ailenin bozu
ıu~undan ziyade kuruluşundaki yan-

l ile mllJıiınfl: .. 
(~, 

Balonla rolanti atlamak 
Her spor şuhcsinde yenilikler ve ica tlar yapmak hevesini şiın

diye kadar Amerikalılarda görüyorduk. Bu arzunun Avrupayı sar· 
dığmı son gelen resimler ve haber lerden anlıyoruz. 

Fransanın cenubunda tecrübe ed ilip b üyük rağbet bulan ve o 
rnğhctin tesiriyle Amerikayı da saran su Skiyinden sonra Ralan
ti atlamalar modası başlamıştır. 

Miimkiin olabildiği kadu suya ufki kalarak Ralanti atlamalar
'.la Fransız yiizme havuzlarından Amer ikaya geçmi§ b ir modadır. 

Bu atlayış şekli pek gıcıklayıcı ve hale<-anlı olduğundan Avru
T>anın her tarafında tatbike başlanmışhr. 

lıır, hic olmazsa, temiz bir 
kumsal kcnarmda denize gir-

11 
melidir. 

1 Bu hususta alakadarların n a- ı 
zarı dikkatini celhetmenlzi rica ' 

_ e~c~~... _ 1 ı 
~ -

Balayı altı ay sürmüştü. Şimdi 

ise cehennem ayları başlamıştı. İ
kisi de genç, güzel ve tatlı insan
lardı; iyi kalbli idiler. Fakat huy
lan biribirine uymuyordu .. Ve bu 

Dünya Bisiklet yüzden dalasıyorlardı. 
Şampiyonluğu Prosper, tatili geçirmek üzere 

Her sene muhtelif memleketlerde Valensiyaya bir arkadaşın yanına 
tekrarlanmakta olan dünya amatnr gittiği vakit Sylvette'i görmüş ve 
bisiklet şampiyonası 27 ağustos ve ona bir yıldırım darbesiyle aşık 
3 eyhil tarihlerinde Hollandada ya- olmuştu. Parise döndüğü vakit be-
pılacaktır. karlığa veda etmiş, nisanlanmıştı. 

Biri sürat diğeri mukavemet ol- Simonet'ler kızlarından aynl-
mak üzere yapılacak olan bu müsa- dıklan zaman epeyi mustarip ol
bakalara haber aldığımıza göre mil- muşlar, fakat istıraplarını. kızla
li bisiklet ekipimiz davet edilmiştir. rının istikbal ve, saadeti endişesiy-

Son zamanlarda yapılan müsaba- le belli etmemişlerdi. 
kalarla tam formda oldukları anl _ İki ay sonra düğiin yapılmış ve 

aşı l'1 M ·ı 'd lan ve yapbk.laı:ı derecelerle dünya genç ev ı er arsı yaya gı erek o-

~~ırr:-n·dıkları .. m~h~kkak olan hl~ · ""~ ~Yfflı1ı fi~~~ir~~n~ 
sikletrilerimizin bu k rş 1 1 ve haftalardan sonra Valensiyaya 

'l a ı aşma ara d " .. 1 di . , 
iştirak ettirilmeleri ok d ğ onmuş er . Sımonet ler kızları-

ç o ru ve .. .. b""yük' b' 
· d b" h k t 1 ~ t b'·d· nı mesut gorunce u ır mem-yerm e ır are e o acagı a ıı ır. . d 1 . . nunıvet uvmuı::tu ar. 

Bısıklet federasyonunun çalışkan Fak t · t. d lt · .. . a ış e ara an a ı ay geçınce 
başkanı Husni.ı Nailinin bu işi de ba 
şaracağmı ümit etmekteyiz. 

---o 
~inlandiya Güreıçileri 

Geliyor 
937 senesi Finlandiya ve Türkiye 

giircş federnsyonları arasında teati 
edilen bir mukavele mucibince ihdas 
edilen ve geçen sene Finlandiyada 
birinci karşılaşması yapılan güreş 

temaslarının ikincisi önümiizdeki ey
lül ayında şehrimi:r.de yapılacaktır. 

Evvelce bildirdiğimiz gibi Finlan
diya güreşçileri ağustosun son haf
tasında şehrimize gelmiş olacaklar
dır. Finlandiyalı güreşçiler ile üç 
müsabaka yapılacak ve bu müsaba
kaların birisi milli mahiyette diğer 
ikisi hususi olacaktır. 

Milli karşılaşma şehrimizde husu
si maçlar Ankara veya İzmirde ola
caktır. 

Bu hafta içinde federasyon tara
fl ... ~an müsabakalara iştirak edecek 
güreşçiler tesbit edilerek çalıştırıl -
mıya başlıyacaklardır. 

---o-
Slavya Geliyor 

İzmir, 3 (TAN ;,\fohabirinden) 
Slavya takımı 21 ağustosta İzmirde 
İzmir muhtelitiylc karşılaşacaktır. 

20 ağustos fuarın açılış giinüne rast
ladığı bu mühim miisabakayı bütün 
fuar ziynretçileri görebileceklerdir. 

Slavya, Türkiycde ilk defa fut -
bol tekniğini gösteren takımdır. 937 
senesinde. en kuvvetli kadrosunu 
bulmuştur. Bu yıl içinde, Merkezi 
Avrupadn yaptığı müsabakaların 

hemen hepsini knzanmıs olan bu ta
k1m geçenlerde İtalyanların meşhur 
Ambrasyo takımını 9 - O gibi ağır bir 
hezimete uğratmıştır. Slavya, İzmi
re tam kndrosiyle gelecek, ve bura
daki müsabakasından sonra, 27 ve 
28 ağustos günlerinde İstanbulda İs
tanbul muhtelitiyle de iki müsaba
ka yapacaktır. 

-<>--

Bir istifa 
Galalasarayın eski denizcilik şu

besi reisi Bekir kli.ıbünden istifa et
miştir. 

mesut karı koca ayrılmaktan dem 
vurmıya başlamıştılar. Prosper es
ki serbestlil!ini arıvor ve bunu ka
rısına da ihsas ediyordu; çünkü 
Sylvette kıskanç ve oldukça hır
çındı. Sık sık kavgalar baş gösteri
yor ve bu acı sahneler Sylvette'in 
göz yaşlan ile nihayetleniyordu. 
Bu münakaşalar sırasında genç a
dam sert, ağır ve yuları karısına 

bırakmak istemediğini gösteriyor
du;; bu vaziyet ise kadını büSbü
tün çileden çıkarıyor ve gönül kı
racak sözler söylemesine sebep o
luyordu. 

N itekim bugün de mtinakaşa 
ilerlemiş ve Sylvette ayrıl

mayı ortaya atmıştı. 

- Babam hiç bir vakit annemi 
üzmez ve böyle şeyler yapmaz, 
çünkü hakikaten centilmen ve ter
biyeli bir adamdır. 

- Annen melek gibi de ondan .. 

- Bana hakaret mi ediyorsun! 
Pekala .. Ben hakkımı müdafaa et
mesini bilirim. 

- Yani talak mı? Mükemmel, 
güzel bir fikir .. İlk defa olarak bir 
fikir üzerinde birleşiyoruz. 

Sylvette bu vaka üzerine hemen 
oturup annesine bedbahtlığını an
latmış ve ayrılmıya karar verdi~i
ni yazmıştı. Mektubunun sonun-
da da: "Bir an evvel yanınıza gelip 
eski mesut ve sakin yerimi alaca
ğıma o kadar seviniyorum ki an-

ne! .. ,, Artık burada 
ğım!., demişti. 

yapamıyaca-

Annesine mektup yazdığını ko
casına söylediği vakit Prosper'in 
canı sıkıldı. Çünkü kaynatasına ve 
kaynanasına karşı sempatisi var
dı. 

- Yine bir budalalık daha yap
tın dasene!. 

- Neden budalalık olsun! An
neme hazırlık yapmasını söylemi
yecek miydim? 

Genç adam kansının bu haline 
merhametle güldü. 

İki g4n geçti. 
Akşam P rosper eve dönünce k a-

. 
..11111111111111111111111111 

rısını pek mahzun görmüştü. Ağ
ladığı belli idi. Onu kollan arasına 
alarak endişeyle: 

- Nen var? .. diye sordu. 
Kocasının eline bir mektup tu

tuşturup göz yaşları arasında mı

rıldandı: 

- Ne müthiş şey! Zavallı anne· 
ciğim! Bak ne yazıyor: 

s evgili kızım, 
'"Hayatımın en sıkıntılı 

ve müthiş bir anında bana koştun! 
Mali sıkıntıları ve kayıpları müte
akıp babanın karakteri çekilmez 
bir hal aldı. O tatlı ve nazik adam 
tasavvur edemiyeceğin kadar hoy· 
ratlaştı. Sabrediyorum. Fakat ar
tık tahammiilüm kalmadı. İsyan 
ettim .. 

Ben de ayrılmıya karar vermiş 
bulunuyorum. Otuz seneden sonra 
ne felaket! .. ., 

Prosper bu ~atırları okuduktan 
sonra karısına baktı: 

- Ne olacak?. 
- Bilmem .. Annem oraya gider-

sek belki babamı yatıştırabileceği· 
:rni&L1bıYf'oP.dbY9r .... ~ 
Çünkü ben artık aileden say:daıı· 
yorum. 

- Şimdi bırak bunları. Anneci
ğimi kurtarmalıyız .. 

Prosper'in iyi kalbi :fazla muka· 
vemet göstermesine müsaade et
medi. Ertesi günü Valensiyada idi· 
ler. 

Aman Yarabbi! O şen ve aydın· 
lık evi ne büyük bir hüzün ve ka
savet kaplamıştı. ithtiyar Simonet 
pek az konuşuyor ve karısına hiç 
bakmıyordu. Sylvctte bir babası
na bir annesine koşuyor ikisinin a· 
rasında mekik dokuyordu. Pros· 
per'in fevkalade yardımiyle onları 
biribirlerine yaklaştırmıya mu .. 
vaffak oldu. İlkönce ihtiyar kar1 
koca biribirlerine gülümsediler; 
sonra konuştular, daha sonra d• 
mesut bir şekilde öpüştüler. 

G cnç kadının sevincine payall 
yoktu. Bu eserinden, hare" 

ketinden müthiş bir haz duyuyor
du. 

Annesini babasını barıştırmak" 
tan doğan bir sevinçle Prosper1 
gezmiye çıkardı. Yolda koluna gi
rerek gözlerini yere indirdi ve: 

- Anneme ve babama karşı çoı 
kfbar ve alicenap hareket etti• 
dostum! dedi. Sen olmasaydın beli 
tek başıma katiyen bu işi başara" 
mazdım .. 

Kocasına daha ziyade sokular~ 
llave etti: 

- İnsan, sevince bazı fedak8~ 
tıklar yapmak mecburiyetindedif· 

Prosper kurnaz kurnaz gülere1' 
- Evet, diye tasdik etti. onııJJ 

için öyle .. Fakat bize gelince mi' 
sele değişir! .. 

Sylvette ba§ını kocasının orrı,,. 
zuna koydu, ve kolunu daha zi)',.. 
de sıktı .. Zaten Prosper'in de isti' 
diği bu idi. 

F. 

Almanlar Arpa Ahyor 
Almanya için piyasalarımrı~ 

muhtelif maddelerin toplanmas 
d evam olunmaktadır. Mersin pi)' 
smdan ağustos teslimi şartile 400 

kiloluk bir parti arpa kilosu dört 
ruştan alınmıştır. Ayrıca Urf 
sert buğdaylarından kilosu 5.05 
ruştan 300 bin kilo satın alınını 
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Sinema Yıldızlarını Titreten Bir 
Cemiyet: Amerika Kadınlar Klübü 
ilahi Baba 
Ruzveltin 
Komşusu Oldu 

1 Simon Simonun 
Altın Anahtarları 

Amerikada, bir müddet, §Öyle bir 
haber dolaştı: 

- İlahi baba Cümhurreisl Roose
\'elt'in sayfiye komşusu oluyor. 

"İlahi baba" kimdir? 
Bu, Amerikanın Harlem Allahı 

diye tanılan adamdır. Bunun, Roose
\Pclt'e sayfiye komşusu olması, bil· 
hassa zengin bir Amerikalının Cüm
hurreisinden intikam almak için kur 
duğu plan cihetinden, bütün Ameri
ka halkını için için güldurüyor. 

Meselenin esası şudur: 
lfovland Spcnser, Hüdson'un zen

gin bir çiftlik sahibidir. Onun, tam 
lıoosevelt'in sayfiyesi karşısında 
"Rrüm Elbov0 isminde pek geniş ve 
Çok mahsuldar bir arazisi var. Spen 
•er, bir türlü iyi işçi bulamadığı i
çin, bu arazisini işletemiyor, onun 
tnahsulünden istifade edemiyordu. 
Çiftlik sahibi, bu müşkülattan çok 
•inirleniyordu. Nihayet, işçi bulama
lnasını, Roosevelt'in ikatısadi siyase
tinin fenalığına atfetti ve ondan in
tikam almaya karar verdi ve: 

Ona Mevkiini 
Kaybettirecek mi? 

• 
SIM ON E 

S I M ON 

- Amerikalı işçiler, onun siyase
ti Yüzünden çalışmıyorlar. Madem, 
lı:i amele bulamıyorum, onu, Roose
\>elt'in iktısadi siyasetinin aksini ta· 
kip eden "İliıhi baba" ya bağışla- , 
l'IJl1. Rossevelt, bunmnun dibinde, 
kendi usullerinin aksine nasıl çalı -
§ıldığını gorsun. 

Dedi. Spenser, bunları söyledik -
ten sonra, "Harlem Allahı" nın hu
turuna kabul olunmasını rica etti ve 
ona, arazisinin tapusunu takdim ey
ledi, 

hahi baba, azametli bir tavırla, 
ıoert bir lisanla: 

Amerikanın ilahi babası 

- Dünya malı beni alakadar et
tı:ıez; fakat, etrafımdaki melekler, 
sı · 
d zın hatırınızı kırmamaklığımı ben 

en rica ediyorlar. Tapu senedine, 
llltı siyah meleğim: Sadakat Misi, 1-
~~~ Misi, Mari - Madlen Misi, Sulh 

ısı, Zafer Misi Rut, Aşk Misi Ra-
fet inızalarmı atacaklar. • 

Spenser, melekleri tarafından im 
~1;n~rak kabul edileceğini ~öyliyen 
l.i 1ahi baba" ya tapu senedıni tes -

1~ ettikten sonra, keyifli keyüli 
e'-'cr· · ını uğuştururuyor: 

~ - Bütün dünyaya, "İlahi baba" 
... ırı iktısat nazariyelerinin, Roose • 
v-elt•· k • tı ın ilerden daha doğru olduğu -
lt \l isbat edeceğim. O da, bu hali, 
.. ;

11di penceresinden seyretsin ve 
bı 1~hi baba,.nın memleketlerini nasıl 
b'ı tıbiri için çalıştıklarını, mesai se
&i ereıerini ne suretle aralarında tak 
ın ettiklerini görsün. 
biyor. 

b l3ir kaç gün evvel, "llaht baba" 
~? kamyonları, "Yeni cennet" e yir 
l!e; kadar zenci getirdiler. Bunlar, 
~ ecck hafta çiftliğe gelecek ve 
il:~sevelt'in gözü önünde zenciler 
Ut· ının arazisini ekip biçecek olan 
~ ı Yüz "Siyah melek" in rahatça 
... erıeşlllesi için, bahçeleri temizli -
.TE!Cekl b' hllh er, ınalan boyayacaklar ve 
lard assa yatakhaneleri hazırlıyacak 

ır. 

"' .ı\lllerikalılar "Harlem Allahı" 
•Jltı "k ' 
di 

1 tısat uırullerine Roosevelt'in ne 
Ytce~· 

,,ıne merak ediyorlar. 

Amerikanın ''Kadın kliiplcri", si- kardı ve onunla bir mtilakat yapma- Simon, bu mükalcmcyi fazla uzat-

k b . ya da muvaffak oldu. . maya liızum görmedi; çekilip gitti. nema yıldızlarının en kor unç, en ı-
"Karlın klüpleri'', bu sahtekarlık Simona, arkadaşları da bu işten vazaman düşmanıdırlar. 

Sinema yıldızları aleyhinde vc:?r- önünde, ayaklandılar ve "Fati,, nin geçmesini, ihtiyatlı davranmıı.sını 
dikleri hükümler, bir mahkemenin ölümünü bile merhametle karşılamı- tavsiye ettiler. O, yine dinlemed •. 
""'U•.11'->lu lU.U~UUl\\..l 1 ha\1c.ı.~ \11,;h t li ,J e>hlt\Tn~' Ut•n c\Ai\ !'.- !ki kadın, mahkemede karşılaştı
bir mahiyeti haizdirler. Amerikan Fati, Amerikada dikiş tutturamı- lar. Muhakeme, Amerikaya has ga· 
gazetelerinde, bugünlerde, yine bu yacağını anlayınca, Fransaya hicret rabeti ile cereyan etti. Amcrikalıla
"Kadın klüpleri,, nden bahsolunma- etti; fakat orada ancak bir sene ya- rın hallerini bilmiyenler, muhakc
sı, Holivudun meşhur yıldızlarından şayarak, pek genç yaşta, bir işret a- meyi dinlerken kimin maznun oldu
Fransız güzeli "Simon Simon,, un bir lemi gecesinde gözlerini hayata ka- ğunu bir türlü anlayamazlardı. Hu-
"skandal,, ı yüı:ündendir. pndı. susi katip Sandra: 
"Kadın klüpleri", Amerikadn, yiız Marlen Ditrih'in başma da "Fati,, - Ben, bu 11.000 doları çalma· 

binlerce azalı muaı:ı:am bir teşkilat- ninkine benzer bir felaket geliyor- dım. Simon Simon, bu parayı, mah· 
tır. Bunların gazeteleri vardır ve sık du. "Mavi Melek,, filmi pek büyük rem işlerinde kendisine ettiğim hiz
sık içtimalarla, aralarındaki tesanii- bir muvaffakiyet kazanınca, Marlen met mukabilinde alacağımı biliyor
dü muhafaza ederler. Her ahlôki me- Ditrih Almanyadan Amerikaya alın- du. Ben, Simonun villasının kapısı
selede, hep birden harekete geçerler. dı. Bir gün, Marlen Ditrih'i Holivuda na bir altın anahtar yaptırdım. Son-

Bakınız, bu "Kadın kli.ıpleri,, sine· getiren Jozef fon Sternbergin karısı 1 ra da, bir altın tarak, balon biçimin
ma yıldızlarını nasıl titretmişlerdir. Riza Royce Alman aktrisin kocasını de bir altın saat, ipek pijamalar yap-

Fati, bir zamanlar, Amerikanın ve ba~tan çıkarmaya çalıştığını şikayet tırdım. Bunları yaptırmak zahmeti 
hatta bütün dünyanın en meşhur ko- etti. Mahkemeye mi? Hayır .. Kadın mukabilinde bu parayı hak ettim. 
miklerinden biri sayılıyordu. O, mil- Klüplerine... Daha sonraları, Simon Simon aşıkım 
yonlar kazanıyordu. Isminin yalnız Kadın Klüpleri, Marlen Ditrih'in değiştirdiği zaman, ikinci sevgilisi i
ilanlarda görtinmesi, büyiik bir halk aleyhinde harekete geçmek üzere i- çin de diğer bir altın anahtar yap
kütlesini sinemaya koşturmaya kafı kcn bir tesadüf, onun başına gelecek tırdım. Hakkımı alışım neden kaba-
geliyordu. felaketin önünü aldı. hat oluyormuş, dedi. 

Fati, bir gece, bir iyş ve işret itle Marlen Ditrih, Kadın Klüplerinin Hakim, bu cevap üzerine Simona 
minde bulundu. "Gece yosmaların- vereceği hükümden titrerken, kızını döndü ve: 
dan biri", eğlencede patlayıncaya Almanyadan getirtmek, evlat mu- - Bu altın anahtarları kimin için 
kadar içtiği için düşüp dldü. habheti tesellisiyle avunmak çaresi- yaptırdın? 

Bu ölümun mesuliyeti "Fati,, ye ne başvurdu. Gazeteler, Marlen Dit- Diye sordu. Simon, bu sırlarını 
yüklendi. Şöhretli komik, mahkeme- rih'in vapurdan çıkan kızına büyük faşetmemekte ısrar etti. Hakim yine? 
ye verildi ve kadının ölmesinde bir bir şefkatle sarılışını fotoğraflarla sordu: · 
dahli olmadığı için beraet etti. Gel- tcsbit edince, Kadın Klüplerl bu he- - -Su anahtarların her birinin 
gelelim, "Kadın klüpleri,ı ona kanca- yecanlı sahnenin önünde durakladı- 750 dolara mal olduğu dogru mudur? 
yı taktılar ve: lar; aktrisin nahlilki günahını "ana- Simon, bitkin bir halde gözlerini 

- Bu kadar aşağlık alemlere de- lık şefkatine,, bağıladılar. kapayarak cevap verdi: 
vam eden bir aktör~istemeyiz! Kadın Klüplcrinin dehşetli icraat- - Evet, doğrudur. 

Diye propaganda yapmaya başla- larını, böylece, iki misalle tesbit et- - Onları, kimlere verdiğinizi söy-
dılar. tikten sonra, şimdi, Simon Simon,- lememekte mussır mısınız? 
"Kadın klüpleri,, nin ne kadar un macerasına gelelim. - Evet. 

kuvvetli olduğunu takdir edemiyen Son zamanlarda, Holfvudda, her- - Kimlere, hediyeler gönderdiği· 
sinema firmaları, bu kararı tcbes- kesin ağzında şu cümle dolaşıyordu: nizi de söylemiyecek misiniz? 
sümle karşıladılar. Fakat, bu gülen - Zavallı Simon Simon! Kim zan- - Hayır. 
firmaların, çok geçmeden, gözleri nf!derdi, ki ı:lu "Altın anahtarlar,, ha- Mahkeme, Sandrayı mahküm etti; 
faıtaşı gı.bı' açıldı·, çünkü sinema sa- d' · b 1 d fakat Simon Simonun "Altın anah-ısesı u rn ar fena bir netice vere-
lonlan, "Fati,, nin yeni filmlerini ka- cek! tarları,, da, bütün Amerika, hatta 

pılarından içeri sokmıyorlardı. O Mesele hakikaten mühimdir. Bu dünya gazetelerinin dedikodu serma-
filmleıi oynatan sinema salonlarına d yesi oldu. Nihayet, hadise unutulmak 

genç yıl ızın şöhretinin, böyle buda- ı · 
mücteri gelmiyordu. ı b üzere iken, bu ic:e "Kadın klüp erı,, 

':t aca lr macera yüzünden, karat'aca- ':t 

Fatı. 0··ımemı'c:tı·. Propagandada pek ğ k' h nin el attığı haber alınd1. 
':t ını ımse atırına getirmiyordu. 

mahir olan bir menacer, Fati ile an- Ne olmuştu? Herkes, "Kadın klüleri,, nin Sim;:ın 
laşmış, onu ölmüş göstererek hem Simon Siınon, istirahat etmek için Simon aleyhinde nasıl bir hüküm ve-
kadın klüplerinin Fati'ye karşı mer- Fransaya gitmişti. Amerikaya avde- receğini merakla bekliyorlar. 
hametini ce1betmek, hem de filmleri- tinde, hususi katibi Matmazel San- "Kadın klüpleri,, nin, Simon Si
ni göstermiye imkan vermek için böy dra Marten'in bankada bulunan ı ı mon'un pek genç yaşta bulunduğu
le bir çareye başvurmuştu. Fati, u- bin dolar parasını alıp kendi hesabı- nu, tecrübesizliği yüzünden "altın a-
zak bir çiftlikte salilandı. na geçirdiğini anladı. nahtar'lar,, yaptırdığını bir mazeret 

Bu "propaganda kralı", Kadın Sandra, tevkif olunduğu günün telakki edeceklerine, "bir defaya 
klüplerinin de. mükemmel istihba- haftasında, Simon Simonu tevki.fha- mahsus olmais üzere,, onu affedecek
rat vesaiti olduğunu hesaba katma- neye çağırttı ve ona teklifsizce: !erine dair ortada rivayetler dolaşı
mı~. Bir gazeteci, öldüğü ilim edi- - Simon, aklını başına al! Bir da- yor. Bu rivayetler tahakkuk eder~e. 
len " Fati" yi, saklandığı cenup eya- ha ihtar ediyorum. Son pişmanlık Simon Simon büyük bir felaketten 
letlerinde yakaladı, fotoğrafını çı· fayda vermez. kurtulacaktır. 

- ., 

Ankara Nümune hastahanesi 

Sıhhat işleri için 
Geniş Bir Proie 
Hazırlanıyor 

Sıhhat ve İçtimai l\lua,·enet Vekaleti önümüzdeki yıTiar 
zarfında memleketin muhtelif yerlerinde haı;ıtaneler, doğum 

evleri, verem !'anatoryomu, aciz ''c yetimler yurdu, emrazı 
zühreviye ve sıtma dispanserleri inşa ve te is etmek maksadile 
geniş mikyasta bir proje hazırlamışır. Projenin tahakkuku i
çin hemen faaliyete geçilmek üzeredir. Tesbit edilen projenin 
esaslarını bildiriyorum: 

Memlekette bugün muhtelif has 
talıklardan mustarip vatandaşları 
kabul eden 8639 yataklı 146 umu
mi hastane vardır. Bundan başka 
2400 yataklı dört akıl hastalıkları 
hastanesi, 351 yataklı on yedi do
ğum e\'İ, 820 yataklı dort acizler 
yurdu, 160 yataklı iki yetimler e
vi, 305 yataklı bes sanatoryom, 6 
verem mi.ıcadel<> dispanseri, 33 em 
razı zühreviye dispanseri, 87 sıt
ma dispanseri 2 sıhhat merkezi, 
310 muayene evi mev('uttur. 146 
umumi hastanenin yatak sayısına 
göre her on bin ni.ıfus başına 5 ya
tak isabet etmektedir. Diğer Av
rupa memleketlerinde bu nisbet 
daha yüksektir. 

Sıhhat ve İçtimai Mua\'enet Ve
kalet almış oldugu son tedbirlerle 
memleketimizde hu nisbeti daha 
ziyade fazlalaştırmak için çalış

maktadır. İlk hedef su yakın yıl
lar zarfında bu teşebbüsu yine on 
binde asgari on beşe çıkarmak için 
tedbirler almaktadır. Bu takdirde 
bugiinkii hasta yatak adetleri en 
az iiç misli artmış olacaktır. 

Halen 62 vilayetimizden 56 sın
dn vilayetin buyüklügüne giıre her 
birinde bir veya birkaç hastane 
vardır. İstanbulda ise resmi ve hu
susi her turlü hastalıklara mahsus 
olarak 39 hastane mevcuttur. Vi
layet nüfusu ile hastane adedöi nis 
bet edilecek olurs~hurada on bin 
nüfusa 80 kadar yat.ak isabet et
mektedir ki bu nisbet aşağı yuka
rı en ileri memleketlerdeki yatak 
nisbetlerine muadildir. 

Vekalet dünyanın bütün me
deni memleketlerindeki sıh 

hat ve içtimai muavenet miies
sesclerini, bunların vtisat ve çalış
ma tarzlarını esaslı bir şekilde tef 
kik ederek, memleketimizin bu sa
hadaki ihtiyaçlarını hakiki bir şe
kilde tesbit etmiştir. Mesela mem
leketimizde akıl hastanelerile ve
rem sanatoryomları, doğum evleri, 
dispanserler gibi müesseseler ha
riç olmak üzere yalnız umumi has
talıklar için mevcut bulunan 146 
hastane ve 8639 yatağa mukabil 
bu nevi hastaneler ve bunların ya
tak adetleri diğer hir kısım mem
leketlerde şu nishettedir: 
Bclçikada 20.000 yahklı 350 hastane 
Cekoslovakyada 60.551 yataklı 384 has
tane. 
Danimarkada 23.683 yataklı 149 has
t.."ne. 
İsviçrede 13.944 yataklı 150 hastane. 
Japonyada 96.984 yataklı 2961 ha~tane. 
Mekslkada 13.880 yRtaklı 262 hastane. 
l"ransadn 244.000 yııtaklı 1836 hastııne. 
i nglltcrcde 204.883 yataklı 1527 hasta
ne. 

Bulgarlstandn 7218 yataklı 70 hasta
ne. 
Yumınlstanda 7656 yataklı 87 hastane. 
Yugoslavyada 22714 yataklı 184 has
tane. 
Irakta 2960 yataklı 50 hastane . 
Kuduste 2896 yataklı 46 hastane mev
cuttur. 

İşte muhtelif memleketlerdeki 
bu hastane ve yatak adetleri bun
ların nufus)an ile de mukayese e
dilince bizde on bin nüfusa beş ya-

tak isabet etmesine mukabil Bel
çikada 24, Danimarkada. 63, isviç
rede 33, Japonyada 14, Meksikada 
7 Bulgaristan ve Yunanistanda 11 
yatak düşmektedir. 

Devlet sıhhat ve içtimai muave
net işletini üzerine almıŞ bulunan 
Sıhhat ve fçlimai .Muavenet Vekiı-• lcti Parti ve hüki'ımel programla-
rının da tesbit ettiği veçhile hazır
lanan bu projcnın bir an evvel ta
hakkukuna kati ihtiyaç gbruldüğü 
hususları tesbit ederek esaslı ve 
muhtelif scnC'lcre şiımullü geniş 

bir iş programı hazırlamış ve fa
aliyete geçmiştir. 

Bu sene ve önümiizdeki sene
lerde devlet büdcesine ko

nulan ve konulacak olan tahsisat
larla başarılacak olan bu işler iki 
kısma ayrılmıştır: 

a - İçtimai yardım işleri. 
b - Koruyucu tababet işleri. 
Nihayet on sene içinde ikmal e-

dilmek şartiyle yapılması karar
laştırlan teşkilat ve inşaat şun

lardır: 
ı - 27 vilayette yeniden ellişer 

yataklı hastane. 
4 \'ilayette yeniden yüzer ya

laklı hastane. 
10 viliıyctte yeniden rno - 500 

yataklı hastane açılacaktır. 
2 - 25 kaza merkezinde sıhhat 

merkezleri inşa ve tesis edilecek
tir. 

3 - 2 yerde her biri 500 yatak
lı \•erem hastanesi, 

2 yerde her biri 500 ya laklı ve
rem sanatoryomu, 

2 yerde her biri 250 yataklı ve
rem cerrahi sanatoryomu, 

2 yerde her biri 200 yataklı ve
rem Privantoryom. 

4 - 30 \'iliıyette yeniden \•erem 
miicadele dıspanserleri kurulacak 
lır. 

5 - 4 yerde beheri 500 yataklı 
akıl hastalıkları hastanesi ile İs
tanbuldaki akıl hastanesinin mo
dC?rn ve 2000 yataklı merkezi akıl 
hastanesi haline sokulması karar
fostırılmıştır. 

6 - 16 yerde beheri 30 - 50 
yataklı doğum evleri . 

5 yerde behcrı 250 yataklı azil 
(şifa bulması kabil olnuyan has
talıklara mahsus hastane) 

7 - 2 yerde her biri 500 ,·ataklı 
darülaceze ve ihtiyar yurdu, 

8 - Yeniden 5 çocuk hastanesi. 
Bunların ikisi 100. iiçü de 50 şer 
yataklı olacak ve İstanhuldaki M· 

cuk hastanesini de 250 yataklı 
modern bir hastane haline getirile. 
cektir. 

9 - 5 emrazı sariye \'e istilfıive 
hastanesi yapılacak. bunların ikisi 
yüzer. üçü de ellişer yataklı ola
caktır. 

l O - 2 yerde beheri 250 yataklı 
cıiz:ı:am hastanesi yaptınlacaktır. 

11 - 500 mevcutlu geri kalmış 
ve malul cocuklar müessese 1 1"rı ku
rulacak. tzmirdeki sa~ır. dilsız ve 
knrler müessesesı tevsi edilecek
tir. 
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tZMJRDE t GIRESUNDA FJNDIKÇILARIN TOPLANTISI : 

Çocuk (1ahçeleri 
lçinlOOBinLira 
Harcanacak 

NEVROZiN 
. ~~ 

BaJ, diJ, nezle, grip, romatizma; Ekmekçiler 
Vaziyetlerinden 
Şikayet Ediyor 

Gelecek yıl şehrimizde İstanbul 

çocuklarının ihtiyacı nisbetinde ço
cuk bahçeleri açılması kararlaştırıl
mıştır. Muhittin Ustündağ 939 büt-

nevralil, kırıkhk ve bütün airllarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kate ahnabilir. ------- - - --· 

çesinde bu işe 100 bin lira ayırmıya Mudanya kar~ısmda •••••••••-
karar vermiştir. Bu bahçelerin yer-r A ti K 1 İzmir, (TAN) - Ekmekçiler, fınn 

cılar ve ftnn ~ileri kurumlan ida
re heyetleri bir toplantı yaparak 
hazırladıklan raporu Ticaret Oda
'Sma vermişlerdir. Bu rapora g0re, 
bu kurumların "halka temiz ve piş
\dn ekmek yedirmek,, teşebbüsleri 
hep akamete uğramıştır. Kooperatif 

ıeri ve şekilleri hakkında bir karar rmU U Gp ICGSI Yeniden Açıldı 
vdermb_ek üzere yarın sabah belediye- ! Radyo - Aktlvitesi en çok olan kaplıcadır. Romatizmalara, Nikrise, 

e ır toplantı yapılacaktır. 
Bu toplantıya Halk Partisi, Hal- Asabi hastalıklara, Tenutll 10tukluğuna ilah .. çok iıyi gelir; daha et-

kevlerl Başkanları, Maarif müdür ve 1 raflı bilııile~ edinmek isteyenler, Dr. Mustafa Hakkının 

memurları, kaymakamlar, sıhhiye ve ( Kaphcalar Hakkında Genel Bilgiler ve Armudlu 
maarif müfettişleri, emniyet müdür Kaphcall Hakkında llmf Tetkikler) isimli kitahcığıru 

teşkili için müzaheret görülmemiş

fu. Bakkallarda ekmek sallfl · sıhhi 
olmadığı halde, fırınların bunlara 
ekmek vermesinin önüne geçileme
miştir. Fırın işçileri için bir kurs a
çılması teklifine belediye iltifat göa 
1ennemiştir. Buğdayların · evsafı bo
zuktur ve bunun ıslahı senelere 
muhtaçtır. Unun evsafındaıı ve fi
yatından uncular mesul tutulmakta, 

ve amirleri iftirak edeceklerdir. * Maarif Vekaleti orta tedrisat (İkbal) kitabevinden tedarik edebilirler. 44 sahife 10 kuru~. 
umum müdürü Avni Bursadaki tet
kiklerini bitirmiş, dün şehrimize 

dönmüştür. 

Kaplıcada yatak ücreti yevmiye 2 liradır. Bir haftadan fazla kalan

lara % 15, aile fte olttl"la % 20 tenzilat. İstiyenlere tabldot yemek de 

verilir. Bir banyo 50 kunq. 10 banyoluk karnede % 20 tenzilat. Trak 

vapuru ile İııtanbuldan 2 saatte gidilir. İskelede otobüs servisi vardır. 

Karadenizin fmdıi: ~ıkaran bölgeleri satış birliği toplanmıştır. Resim
de, içtimada bulunanlar görülüyor. 

* Bu yıl lise ve orta okullara pa
rasız. yatılı girmek üzere düne ka
dar yalnız şehrimizden 3 bin talebe 
müracaat etmiştir. 

............................................. 

ıfakat bozuk undan iyi ekmek çıkara 
mıyan fınncılar mesut edilm~ 
dlr. 

Naıiıtaıı 11pğı satılan ekmekler 
fena olduğu halde bunun önüne ge
çilememektedir. 

Kadını Yaralamıı 
İzmir, (TAN) - Bergamalı zahire 

taciri Tevfiık, buradan yanına aldığı 
Feriha adında bir !kadınla Meneme
nin Ali Ağa nahfyesnide yol üstün
deki gazinoya gitmiş, §Oför Hakkı 

ile birlikte rekı içmişlerdir. Bu esna 
da, şoför, rakı şişesiyle Ferihayı ba
şından n~rır .surette yaralamış ve e
tomobiLie Izmire getirip bırakmış
tır. • 

Kadın hastaneye kaldınlmıştu. 

Şoför aranılmaktadır. 

GIRESUNDA: 

Fındık Satış 

Kooperatifi Toplandı 
GİI'e21un, rf AN) - Karadenizin 

1ıtıdlk çıkaran bölgeleri satış blrUği, 

Giresun Ziraat B~asında ve Vali 
Feyyaz Bosutun riyasetinde toplan
mıştır. 

Toplantıda :!ktısat Vek&.leti müra 

lop komiserlerinden Naci Ataç Or

han Dumer, Kooperatifler umum 

müdür muavini Şükrü Ulay, Ba,_ 

kontrolör Salih Kesime] lle satı§ ko

operatifleri müessislerlnden Ali La
çin. Hasan Akalın (Giresun); Avni 
Ozden, Rıza. Kurt (Bulancak) Hasan 
kasap oğlu, Hüsnü 'Özkan (Ke"şap) ; 
Halit Kamil, Yahya .subaşı (Trabzon) 
Hüsnü Akyol, Hikmet Onat (Ordu); 
hu toplantıda hazır bulunmuşlardır. 
.Birliğin ana mukavelenamesi Gire
sun noteri hmurunda imza edilmiş
tir. Birlik umumt heyeti yakında 
toplanarak idare meclisini seçecek
tir. 

KONYADA: 

Bir Kadın Öldürüldü 
Konya, (TAN) - Hoca Cihan kö-

"Y\inde 22 yaşında Fcthlyenin cesedi 
bulunmuştur. Yapılan tetkikat, ka
dının boğularak öldürilldüğünü mey 
dana çıkarmıştır. Kocası Ali Te kay-

nenası Şerife, Fethiyeyi öldürmekle 
zan albna alınmışlar ve mahkemeye 
verilmişlerdir. 

-0--

KIRŞEHIRDE : 

Kır§ehirin Tarihi 
Yazıldı 

AD ANADA: EDIRNEDE: 

Yeni Bir Şeker 409 Yunanh 

* Maarif müdürü yanında umu· 
mi müfettişlerden Necmettin olduğu 
halde bugün Silivriye giderek teftiş
ler yapacaktır. 

Fabrikası Edirneyi ASLAN vE EsKIHISAR 
Müttehit Çimento ve Su 

Kuruluyor Ziyaret Etti Kireci Fabrikaları 
Adana, (TAN) _ Burada büyük Anonim Şirketinden : 

- Edirne, (TAN) - 409 kişilik bir Hissedarlara ilan 
bir ..... trer fabrikam kurulmam yolun y ı ah k f'l · Edı·m ı· zi ~ unan ı seyy a ı esı ey Şirket elinde bulunan çimento fab-
daki tasavvurlar ~ sahasına girmiş t tt• s hl Ded ğaç Al yare e ı. eyya ar ea • - rikalarınm, hükumetçe neşrolunan 
bulunuyor. tın Karaağaç, Dimetoka ve Gümiil- kararnameye tevfikan, Etibank'a 
Şeker kamtC'I mütehaSStslanndan c'in" e hal" ·ınden mu-te<:P1-1·ı·ıdı'r İç d 

r a ı.s ...-"''"' • - evir ve ferağı hakkında ittihazı 
Ha•im Alatalf ve miıtehassıs H~l'-•ri 1 · d 100 T '· k d 

')' ')' .J enn e ur var ır. karar eylemek üzere şirket hisse-
Alataş ve mütehassıs Hayri bölge- Misafirler, Karaağaçta belediye darları 12 Ağustos 1938 tarihine 
mizde bir c.-ker fabrikası kurulması · · b led" ı· · · H Ik 

r rer.;ı ve e ıye mec ısı azası, a müsadif Cuma günü saat 14,30 da 
için çalışıyorlar. n t' i ·· ill · T · K1·· c r ıs mumess erı, unng up Galatada Agopyan hanında şirket 

Tarsusta ekilen pancnrlardan çok "d ıt.. t' k 'f b' h Ik k··ıı ı nre ııeye ı ve esı ır a u e- merkezinde fevkalade surette içti-
iyi neticeler elde edildiğinden şeh- si tarafından alkışlar ve "Yaşa!,. sa- maa davet olunmuş ve keyfiyet 
rlmizde de mezbaha civannda, şe- dalariyle karşılanmışlar ve bu te- 26/7 /938 tarihli Türkçe Cumhuri -
ker fabrikası hesabına 50 dönümlük h - • z· T'. k" ı d. b -7.a urata ' ıto ur ıye . ,, ıye agt- yet ve Tan ve Akşam gazeteleri ve 
!bir tarla kiralanmıştır. rarak mukabele etmişlerdir. 27/7/ 938 tarihli Sicilli ticaret gaze-

Bu sene tecrübe mahiyetinde bu- Tren Karaağaç istasyonunda on tesi vasıtaları ile ve miadı kanunisi 
raya pancar ekilocektir. dakika durduktan sonra, Edirne şe- zarfında ilan edilmiştir. 
Yapılan tetkiklerden, Fevzi Paşa- bir istasyonuna hareket etmiş ve Bu jl{mnta ve içtimaın ehemmiy~ 

dan Silifkeye kadar olan sahada ye- :\fohmctçik şehitler abidesinin kar- ti mahsusasına binaen hissedaranı 
tişrnelı.te olan şeker kamı~ ile olıall- \·•--~.,,..~~ı;-..a:ı.ı.ıorao:ı+..zn.L · _ kiraı:oın,..bchcm~hal ...ic,tio:t:ıA ir..ahı:!t. 
carın, bölgeml7.de kuru1acak şeker lcr trerıden inmişler ve toplu bir etmcıerı li:iıkkında munteıif Türkçe 
fabrikasının ihtiyaca şimdilik kafi halde Mehmetçik abidesine gitmiş- ve Fransızça ve Rumca ve Ermenice 
gelecek derecede olduğu anlaşılmış- terdir. Abidede şehir bandosu ken- gazetelerle 28 ve 29 ve 31 Temmuz 
tır. diler ini karŞJlamış ve Yunan Milli ve 1 Ağustos 938 tarihlerinde ayrı

Hapishane Binası 
Niçin Y ıkllabilir ? 

(Başı 5 incide) 
lşte hapishanenin kapısı burası i
di. Şimdiki kapı sonradan açılmış
tır. Ayasofya ve Sultanahmet mey
danı kurbünde tarih birçok ker
vansaraylar, hanlar ve m:
safirhnnelcr sayıyor. Kuyucular, 
Kocamehmetpaşa, Sinnnp:ışa ker
vansaraylan da burada idi. Güzcl
ahmetpaşa sarayının cenubunda 
bulunan Sinanpnşa kervansarayını 
Mimar Sinan yapmıştı. Ogünkü ti,.. 
caret şeraiti gö1,önüne getirilince 
bu kesif muhitte muhtelif han ve 
kervansarayların bulunmosını ka
bul etmek zarureti vardır. Ben şim
diki hapishane binasını Kuyucu
lar Kervansarayı olarnk kabul e
diyorum. Sonra başka şekillerde 

de kullanılmıştır. (8). 

H apishane olarak kullanılan 
bu binanın Sultanahmet 

tara[ından mimar Mehmet Ağaya 
yaptırılmış hastahnne olduğunu 

kabul etmiye imkan yoktur.·Çtinkü 
Sultan Ahmedin Bimaristanı biraz 
tadil ile hala San'atler Mektebinin 
içinde yaşamaktadır. Evliya Çele
bi Sultanahmet ınnnzumesini an
latırken der ki: 

Marşı ile İstikltı.l Marşımız çalındık- ca vaki olan neşriyata rağmen, his
tan sonra abideye Yunanlılar tara- sedaranı kiramın lü7.UmU kadar his
fından bir çelenk konulmuştur. se senedi tevdi etmedikleri görüldü-

Şchirdeki Atatürk abidesinin ö- ğündcn, yevmi içtimaa miisadif 12 
Ağustos 1938 Cuma günü saat 14,30 

nüne gelinince her iki milletin marş 
da nisabı muzakere hasıl olamamak 

ları çalınmış ve fıbirleye bir: çelenk 

konulmuştur. Bundan sonra Dedea

ğaç Lises i edebiyat muallimi.Mamc

lis bir nutuk söyliyerek Türklerle 

Yunanlıları biribirine bağhyan çok 

sıkı ve ebedi rabıtadan, Atatürkün 

bu memlekette yarattığı büyiik eser 
lerden hayranlıkla bahsetmiştir. 

Bu mcrıısimden sonra misafirler 

arasından ayrılan bir heyet General 

Kazım Dirik'i evinde ve belediye 

rGisini makamında ziyaret etmi~tir. 

Belediye reisi misafirler arasında 

bulunan resmi şahsiyetlere Meri~ 

gazinosunda bir öğle ziyaCcti vermiş 

ve bi.ı ziyafette Dcdeağaç belediye 

reisi ile Edirne belediye reisi taraf

larından Türk ve Yunan dostluğu 

ve kardeşliği hakkında hararetli nu 
tuklar söylenmiştir. 

Misafirlerimiz şehrimizdeki sa
nat abidelerini ve şehrin görülecek 
diğer yerlerini gezdikten sonra ak
şam saat 21,30 da geldikleri husu
si trenle şehir istasyonundan hare
ket etmişlerdir. 

tehlikesine imkan verilmemek üze
re, hisscdaranın yemvi içtimadan bir 
harta evveline yani 5 Ağustos 1938 
Cuma günü akşamına kadar yedle
rindeki hisse senE:tlerini şirket mer
kezine tevdi etpleleri ve yahut bun
ları bankalara vererek alacakları 

makbuzları şirkete ita eylemeleri 
son derece ehemmiyetle bir daha i
lan olunur. 

Istanbul, l Ağustos 1938 
Meclisi idare 

İstanbul dördüncü icra memurlu -
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve satışına karar verilen Mende 
markalı dört Uimbalı \'C 198 W L ve 
9175 numaralı fnal bir radyo maki
nesi ve altında Gıravor marka rad
yo gramofonu 8-8- 38 pazartesi gü 
nü saat ondan itibaren Tozkoparan
da Çatma mesçit merdiven sokak nu 
mara 1/ 3 hane önünde açık arttır
ma ve peşin para ile satılacağından 
müşterilerin yevmi mezkurda ma • 
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilim olunur. 

Liileburgnz İcra Tetkik mer-
ciinden: Lüleburgazda mu -
kim Bezzaz Yusuf ve bi -

Kırşehir, (TAN) - Vilayet mat
baası müdürü ve Halkevi yayın §U

besinden Cevat Hakkı Tarim. sene
lerdcnberl hazırladığı ''Kırşehir ta
rihi" eserini bastırmııtır. Eserde 
Kırşchire ait bütün malômatla be
raber anıtlar, sofilJğin doğuşu, Ahi
ler ve filıilik, B~ktaşilik, Kırşehir 
büyükleri ve Kırşehirde yetişen halk 
şairleri hakkında vesikalara dayanı
larak malumat verilmektedir. Kırşe
hirin lbir harltasiyle müteaddit güzel 
fotoğrafiar da cs~re ilave olunmuş
tur. 

"Dört tarafında sekiz kapısı var
dır. Şimal tarafında medrese ka
pısı ve ol tarafta Türbci pürenvarı 
Sultan Ahmet Hnn vardır. Ve At
meydanı tarafı üç kapıdır. Cümle
kapılar kale kapısı gibi yeni ka
pılardır ve dahi taşrası Atmeyda
nıdır ki bir baştan bir başa vasi
dir. Bu meydanın cenup tarafı t
marettir. Fukara it'am olunur. Ve 
darüzziyafe ve bimarhane ve se
bilhanelerdir... Blmarhane Sul· 
tan Ahmet Hanın da evkafıdır. Ek-
ser fukara ve divaneleri bu darüş
şifnya getirirler. Zira bunun ha
vası hub ve hiiddamlnrı mahbub ve 
mergub adamlardır ki daima has
talara cAnü dilden hizmet ederler.,, 

İstasyonda Umumi Müfettiş Ge
neral Kazım Dirik ve kesif bir kala
balık kendilerini uğurlamıştır. Mi
safirler Edirnedc kl'ndilerine g()ste 
rilen misafirperverlikten çok mem
nun kaldıklarını tekrar tekrar söyle 
mişler ve Edirnelileri yakın bir za
mnnda Dedcağaca davet etmişler

dir. 

BANAZDA: 

Hastahklarla Mücadele 
Banaz, (TAN - Muhititnizdeki 

müzmin ve ezici hastalıklarla aman
sız bir mücadeleye 6irişilmesi için 
Sıhhat Vckltlctince burada bir sağlık 
istşsyonu tesisine karar verildiği ha 
beri, bütün halkta ve civar köyler

rader zadeleri ticarethanesi namına 
kon,gurdato talebinde bulunan Bez
zaz Yusuf Yürü,ğun işbu talebi Lüle
burgnz f cra Tetkik .l\Icrciince kabul 
edilerek verilen iki aylık mehil Lii
lebur~nzda münteşir ÖzdiJek, Kırk
larelinde münteşir Yeşil:V!ırt, İstan
bulda münteşir Son Posta, Cumhu
riyet ve Tan _gazetelerinde iliın edil
mişti. İcra ve iflas kanununun 287 
nci maddesi mucibince bu işe komi
ser tayin edildi,ğimden kanunu mez 
kiırun 291 nci maddesine tevfikan 
ta.-afımdan borçlunun mevcudunun 
bir defteri tanzim ve mallarının kıy 
metleri takdir edilmiş olduğundan 
alacaklıların ilan tarihinden itiba
ren yirmi J?iin zarfında alacakları 
miktarmı sübut dclillerile birlikte 
komiserliğlmiz adresi olan Lülebur
gaz mhakeme başkitabeti adresine 
bildirmeleri ve hilafına hareket e -
denlerin 292 nci madde mucibince 
kongurdato müzakeresine kabul edil 
miyecekleri ilan olunur. (5057) 

Cevat Hakkı Tarim, 11Cumhuri
yette Kırşehir., ve "Kırşehir coğraf
ya higab,, adlı iki eser daha hazır· (&) EvU7& Çelebi seyahatnamesi. cilt ı. de derin bir memnuniyet uyandır -

.,. nı., ı ml§tır. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfetti§ namzedi alınacaktır. 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İkti
sat ve Ticaret okullanndan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunlarıll 
yabancı memleketlerindekJ uıuadlllerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyltil 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T· 
C. Ziraat Bankalannda yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içlll 
de sözlü bir imtihana tAbi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini ya1)" 
mak üzere ayrılan milfett;ş ve müfettiş namzetleri askerlikten avdetle
rıne lcaclar maaşsız menm ıı:ayılırlar. 

Müfettif namzetleri iki senelik biı stajdan sonra müfettişlik imtihanınl 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 Ura aylıkla müfettişliğe terfi ettiri
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt
lük hakkını haizdirler." 

5. - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, fi' 
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler. aranılan vesikaların asıllannı veya noterden tasdiklJ 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyetl Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et 
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihlfl" 
de Tt-ftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. <2397) <4402) 

Konya Vilayetinden : 

AÇIK EKSiL TME ILANI 

a - 1500 lira keşif bedelli Ereğlide Alan arkın tamiri 
b - 3000 lira keşif bedelli Karamanda İbrala deresi 
c - 3500 lira keşif bedelli Akşehirde Koşaş ve Eğrigöz sulan ozefht<le 

yeniden açılacak kanal güzergahının tesbit ve proje ve evrakı keşfiyesiJliıt 
tanzimi işler~ir. 

2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulJntlf 
tur. 

3 - Mektupla evvelce müracaat eden taliplere bu işlere ait şartnarıı' 
ve krokiler gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek isteyeıt 
ler ihale gününe kadar Vilayet Su 1 şleri Bürosuna tahriren veya bizzJt 
müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayrı ayn veya hepsi b lr arada· ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Encümen~ 

ne yüzde 7,5 teminat ve serbest diploma mühendis olduklarına dair vefl" 
kalariylc müracaat etmeleri ilan olunur. (4602) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
IUiktan Cinsi Tahmin Bedeli ilk Teminatı 

Kilo Lira K. Lira K. 

6800 Tire çorap ipliği 10387 00 779 03 
1-Jandarma ihtiyacı için cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk temin_a~ 

yukanda yazıh 6800 kilo gri renk çorap ipliği 5 Ağustos 1938 cuma guıt 
saat 11 de İstanbul Gedik.paşa Jandarma Satın Alma Komisyonune' ~r 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Niimune, cvı;a! ve şartname her gün komisyonda göriilebilir 91*' ~ 
ya bedelsiz aldırılabilir. ~ 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına gtitl '~ 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10' 'ırı_ 
kadar makbuz karş11ıj!ı olarak komisyona vermclr.ri. <4675) .,_ 

------------------------------------------·-------------~- "f, 

Vekaletinden: 
Sivas - Erzurum hattının 499+825 inci kilometresinde güzer; 

hın kat ettiği serçme dairesi üzerinde inşa olunacak iki defa elli metti' 
lik demir köprünün inşa ve montajı kapalı zarf usulü ile münakasaf 
konulmuştur. ı 

1 - Münakasa 19 - 9 - 938 tarihine müsadif pazartesi günü sS' 
onda vekalet demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu adi 
sında yapılacaktır. ı)i 

2 - Bu köprünün muhammen bedeli doksan bin iki yüz elli 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı beş bin yedi yiiz altmış iki lira altmış Jtd' 

~l 
'~ ~ı 
,~. l 

~ç 
~ i 
~ .... , 
tıı ı 

~' 
~ o 

~ "· ru~m. ~ 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri fi ~it 1 

nel şartnamesi, 15062 numaralı köprü şamas1, Hayprofili , 388 numa~,Jt >ot-ct1 
imbisat tertibatı 390 numaralı telgraf hattı, konsolu 389 numaralı le~ ~l>t . 
resimlerinden ibaret birtakım münakasa evrakı dört yüz elli iki kıl ~di 

mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilr. ~l'i 
5 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttı~ 'ı; .. 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları e~ llı,\PJ 
ve vesikalan ve 938 senesi için muteber olmak iizere vekaletimizd O' ~ hı 
verilmiş müteahhitlik vesikalarım ve fiat teklifini havi kapalı ve ~ ~ bi 
hiirlü zarflarını ek!lliltme şartnamesi ile mezkur kanunun tarifatı dal~ «ıı. 
sinde hazırhyarak 19 - 9 - 938 tarihinde saat dokuza kadar demiryoll (' 
inşaat dairesindeki münakasa komisyonu reisliğine makbuz mukabi~ ·" 
de vermeleri lAzımdır. 

8 - Bu münakasaya gireceklerden Jlakal elli metrelik bir d 
köprü imal ve mqntajım yapmlf olmak prtı aranacaktır. (2766) (5 
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No. 53 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Çırağan Sarayında 28 
Sene Nasıl Geçti 

ıc/Ialbuki; · can cana, baş başa 
"

1
•• Mehmet Paşanın bu gülünç 

~Yetini, ancak açıkgöz bir kaç 
ıtı· adan başka, hiç kimse görme
~§ti. Zaten bu manzara da, bir 

dakikadan fazla sürmemişti. 
~ehınet Paşayı bu vaziyette gö

;nıer, senelerce onun taklidini 
ı;:ııar. Ve senelerce, masum gü
«o elerimize sebep oldular. E, 
~ lruaunu söylemek lazım gelir
d ' Mehmet Paşa da bu hareketin
~ lrlazur görülebilirdi. En seçme 
~tellerden mürekkep böyle dil
tib ler mahşeri kar~sında, onun 
tt)ı:l genç, gürbüz, zevk ehli bir 
"ı ek te başka türlü hareket ede-
eztıi. 

t .. 
~rderirnü: Nam Geçtyortll? .. 
~ ier; Çırağan Sarayındaki 28 
~ik hayatın günlük notlarını 
t, u~ olsaydım; bergün, mutla
~~~er günlere benziyecekti 
~ u, .~ayatımızın her günü, o 
~~ dupedüz, o kadar biribirine 

ıyerek geçmişti. 
Ancak .. b )an • uç eş senede bir cere-

ciij eden mühim bir vaka, o düpe 
tiltt:eçen. günlerimize bir deği
~ · v~rı:yor; en ehemmiyetsiz 
~ lSe bıle, günlerce bize müna
~il§a ve konuşma sermayesi tet-

ı ~iYordu. 
ii ~rn en iyi tarafı, eski gürültü
Cın a;atınuza, birdenbire bir sü
'1t:na~relmesi idi... i!fe.nôimizin 
~- . an sUkutu, sarayımızdaki 
~rı iht' ~h ıraslara da birdenbire 

~(ı:Yet vermişti. Herkese bir sü-
~et. ve mülayemet gelmişti. 

t•ıı~Iaket; hepimizi ayni noktada 
tL ~ ~ir kütle gibi birle§tirmi; 
~ kıden; dedikodular, rekabet
l ' efend· · · "l!ab . ımızın nazarında kıymet 
'ilır edıp mevki almak için birçok 
~ld:tl~ v~ itinalar ıarfedil<lğW 
.ı .. . ' Şımdı bunların hepsi sönüp 
"'l.llVerın· t' lf ış ı. 

dah erkes biribirine daha candan 
a sanı· • ' 

illete .. ımı, daha yumuşak mua-
~aıt gosteriyordu. Büyük küçük 
il alar H 1 'lthaıı ' az nedarlar, gözdeler, 
tibı-ıer, kadınefendiler· adeta bi-

t.{' e. . ' 
~~eci l'inı kınp incitmekten son 

S e ihtiraz ediyorlardı. 
~~aylan, gizli bir ateşle kasıp 
~ daran büyük bir dert vardır ki 
~ ' ~~skançlıktır. Saray kapısı
~ı. ?.ğ•ııden ayak atan her genç 
~ll!tıt?"az kendini toparlayıp ta 
'tt~ 1 tanır tanımaz; derhal bu 
t~,..ı '

1 
na kapılır. Hazinedarların 

e.,.""'ee. . ' 
:"'l!tı 

1 
rırı, ikballerin giyinip ku-

~li; arını, oturup kalkmalarını, 
"-, 

0 
el kalkışır. Efendisi nazarın

'ıt~arın makbul olmasındaki 
tıl', ~.. s:beplerini anlam.ıya çalı
"' ı.. Urıku; -az çok gu- zel olan 
ı. .:erıd· · ' 
~t lı: ısınde kabiliyet gören-
:~ llt~ıın gayesi, hazinedar, gözde 
"O)lec aı 0lınaktır. Çok talblidir ki, 
dt, .._ e Uyanan rekabet hisleri 
' «

1Utlak . ~çlıc a saraylarda bır kıs-
~lıi havası yaratır ... İşte, efen 
~I \>e ~· şu inziva köşesinde ikame 
lıl \> 1.lhassa onun akıbeti meç
~aıı '~Yeti, bu rekabetleri de or
~,ı aldınnış; bu yüzden, lü
~ Orta kıskançlık ve dedikodular 
ıta dan silinivermişti. 

~tt}\:e::a~!h bunda, efendimizin 
~O)\: Ilı .. gosterdiği muamele de az 
!Otdu U~iın bir tesir husule getirl-
Q • .1.ab' t o, tut a~ ve ruban herkesi 
'ııdi~·llıayı adet edinmiş olan e-
't .. ,ıı d k w 

~)l diğ .e açı tan açıga hiç kim-
; lıer e~~ne tercih etmiyor, san

ltıa\>i bo gozdesine, ayn ayn birer 
~ ho. 0~.cuk dağıtmış gibi, herke-
,. Y aOr" 
~ 11 bir unerek kadınlar arasın-

tı. sııııtıya meydan vermiyor-

~ ırat 
-~ çil an Sarayında, 28 senelik 
Gt'ti"' e hayatını ikmal edip 

.rete k • 
&VU§tuktan sonra; sa-

la atfolunan btrgok Yaka-

Kara kaflı, kara gözlü, orta boylu, tombulca, 
kibar ve nazik edalı idi 

~ar dinledim. Ve bunlara hayret 
ettim ... Sizi temin ederim ki; bun 
lann çoğu , ya Sultan Hamidin iş
güzar hafiyeleri; veyahut sua
yın vaziyetini istismar etmek isti
yenlerin hayal kuvvetlerile uydu
rulmuş şeylerdir. 

Bu rivayetlere nazaran;; g{lya 
Valde Kadınefendi, Çırağan Sa
rayına kapatıldıktan sonra, oğlu
nu tekrar tahta çıkarmak için mü 
temadiyen birtakım teşebbüslere 

girişmif .. Kendisi de bu mütema
di heyecan ve ihtiraslara kurban 

Bu hükmü verebilmek isin ev
veli bu kadını tanımak lazımdır. 

Vakı&.;; Kadınefendinin, salta
nat sürmek zevk ve emeli olmadı
ğı tamamile inkar edilemez. An
cak şu var ki; bu kadının yaradı
lışı , bu kadar ince entrikaları çe
virmiye müsait değlidi. 

Sultan Mecidin bu mergup ve 
makbul gözdesi; kara kaşlı, kara 
gözlü, orta boylu, tombulca, ki'bar 
ve nazik edalı idi. Sakin zamanla
rında, çok mülayimdi. Fakat hid
det ve heyecan zamanlarında der
hal değişirdi. Tabii olan hak ve 
menfaatlerini şiddetle müdafaa 
etmek isterdi. 

Zeka itibariyle de pek yüksek 
bir derecede değildi. Hatta bizzat 
kendisi, kurnazlık düşünemiyecek 
derecede basitti. La.kin, çarçabuk 
tesir altına girecek kabiliyette 
idi... İşte onun içindir ki ; şeytana 
çarığını ters giydirecek kadar des
sas ve fettan bir kadın olan (Nak
şifend) kalfa, gerek efendimizin 
veliahtlik zamanında ve gerek Çı .. 
rağan Sarayına kapandıktan son
ra, efendimizin hesabına birtakım 
entrikalı işlere girifmiş.. Valde 
Kadınefendiyi de o maceralara 
sürük lem işti. 

Valde Şevkefza kadının en 
zayıf tarafı, oğluna karşı beslediği 

muhabbetin derecesi idi. Efendi
mizi, çılgınca bir muhabbetle se
ven Valde Kadınefendi, eğer oğlu 
nun tekrar saltanat makamına ge
tirilmesi için hayatı mevzuu bah
solsaydı, onu feda etmekten bile 
zerre kadar çekinmezdi. Fakat bu 
hususta, bizzat planlar tertip ede 
cek.. Bunları tatbik edebilecek 
derecede becerikli değildi. Zaten 
onun içindir ki; Nakşüend kalfa 
ortadan silindikten.. ve, Ali Sua
vi vakası da geçtikten sonra, artık 
saraya büsbütün bir sükun gelmiş .. 
Başta Valde Kadınefendi olduğu 

halde, herkes derin bir tevekkül 
ihtiyar etmek mecburiyetini his
seylemişti. 

S onra .. harem dairesinin hüc-
ra köşelerine vanncıya ka

dar kontrol ettirilmek için Yıldız 
Sarayından -Bazı bahanelerle-
bir ild kız gönderilmişti. Fakat 
çok gariptir ki, bunlar kendileri
ne tevdi edilen vulfe do~Je 

bize ihanet etmek şu tarafa dur
sun, bilakis aramıza kanştıktan 

sonra bizimle hemhal oluvermiş

lerdi. 

Yıldız Sarayımn en çok ehem

miyet verdiği mesele; bizim, ~ir 
halkı ile gizlice temasta bulunup 
bulunmadığımızı öğrenmektir. 

(Devamı "4'1) 

O zamana kadar ince, güzel bir 
kızdı. Bir aralık her ay gelen mu
ayyen günler birdenbire kesildi; 
sonra yine geldi, fakat pek intizam 
aız olarak. Kız her zaman kamında 
ve ~linde ağrılardan tiklyete 
başladı. 

Biz hu ağrıların nereden geldi
ğini düştinürken kmn şişmanla
dığı gözümüze çarptı. Ancak, ga
rip bir şişmanlık: Daha ziyade yü
zünde ve kamında; göğde ile kol
ları ve bacaklan eskisi gibi ince 
kaldı. 

Bir müddet .so1tra kızın yüzün
de, erkekler gibi, sakal ve bıyık 
çıkmıya başladı. Halbuki bir ta· 
raftan da saçlan, o güzel saçları, 
tutam tutam dökülüyordu. Şa· 

kakları boşaldı, sıra baıına geldi, 

saçlar pek seyrekleşti. Dökülen 
saçlar sanki kızın vilcudUne yapı· 
şıyormuş gibi, kollarında ve ba
caklarında göpilnde ve kamında 
kıllar peyda oldu. 

Kızın endamı da acayip oldu. 
Kalçalan geniş iken daralmıya 
başladılar. Yavaş yavaş kadınlık 

endamı kayboldu. Yerine bir er· 
kek vücudil geldi.. Kızın viku
dünde koyu kırmızı renkte birta· 
kım çatlaklar peyda oldu.. Sesi 
değişti, kadın sesi yerine kalın, 
çatlak bir ses geldi... 

o zamana kadar adeta mahcup, 
herşeyden çekinir, kadın kadıncık 
evinde otururken huyu da bilsbil
tiln değişti. Herşeyden çabuk öf
kelenmiye, eline geçen herşeyf vu 
nıp kınnıya ba~ladı. En kuvvetli 
sporcu delikanlılar gibi, gülle kal
dırmak, boks yapmak merakına 
düştü. 

Sabahtan akşama kadar gidi
yor, geliyor, en ağır sporlar yapı
yor, hiç durmuyordu. Bununla be 
raber hiç te yorulmak bilmiyor
du. Kuvveti de pek çok arttı. Ev
deki erkekler bfle onun kuvvetiy
le baııa çıkamaz oldu. 

Güzel, ince ku, bıyıklı ve sakal 
h bir erkek im olmapu. Ancak 

1 E K 
CEMİYETLERDE: 

Nizamnamelerde 
Değişiklik 
Yapllacak 
Neşrolunan yeni cemiyetler ka

nunu üzerine bu kanunla alakalı 
cemiyetler dünden itibaren vaziyet-

lerini kanun hükümlerine uygun 
bir şekle koymağa başlamışlardır. 

Esnaf cemiyetleri, esnaf cemiyetleri 

talimatnamesine göre kurulduğu hal 

de bazı cemiyetlerin iç nizamname • 

!eri yeni kanun hükümlerine uygun 

görülmemiş olduğundan bu cemiyet 

ler de nizamnamelerini tadil etme-

ğe mecbur olacaklardır. Şu kadar 

ki, esnaf cemiyetlerinin azası kanun 

hükilmlerini kavrıyamıyacakların -

dan yanlışlıklara mahal kalmamak 

üzere alakadar makamlarca anonim 

şirketlerde olduğu gibi bir formül 

haızırltanm.ası ileri sürülmektedir. 
Formüle göre her cemiyet kendi hu 
susiyetine göre bu formülü doldura
rak iç nizamnamelerini kolaylıkla ha 
zırlıyabilir. Esnaf birlikeri müraka
be müdürlüğil bti hususta villyete 
müracaatla bu mesele etrafında gö
rüıecektir. 

DIS PİYASALAR: 

Lübnan Buğday Ahyor 
Suriyede buğday fiyatlan yüksel

miştir. Lübnan hükCimeti memleket
te fazla buğday kalmadığından ha
riçten buğday ithal edilmesine ka -
rar vermiştir. Bunun için Ali lı:om.J
aerliğe müracaat edilerek 30 bin ton 
buğdayın gümrüksüz olarak ithali 
için müsaade istenilmi§tir. 

kit başka Jnzlann peşine dil§medt. 
Zaten bu erkek kızın göğsü, kadm 
olduğunu gösteriyordu. Bununla 
beraber erkeklerin de kendisine 
bakmasına hiç alila göstermiyor
du. O cihetten kadın, fakat soluk 
bir kadın oldu. 

Kızın cildi de tuhaf bir renk al
dı. Önce pembe beyaz tenli iken, 
güneş altında yanmış çingene kız
larının rengi gibi sanmtırak si
yah bir renk aldı. 

Erkekleşen, sakaİlı ve bıyıklı o
lan, her huyu değişen, durmak 
dinlenmek bilmiyen hem de hiç 
yorulmıyan bu kızı, tabii, hekim
ler de gördiiler, hemen damarlan
nın tansiyonunu ölçtiller. Fazlalık 
meydana çıkh. İdrarında da biraz 
albümin buldular ... 

Hekimlerin ne teşhis koydukla
nnı okuyuculanm elbette tahmin 
etmişlerdir: Kadınlık hassalannı 
tiroit guddesi verir, erkeklik hu
salannı da böbrek flstündeki gud
de, demiştim. Birincisi erkeklerin 
fazl~ işlediği vakit onlan kız gibi 
nazık yapar, ikincisi kadınlarda 
fazla işlediği vakit onlan -bu 
söylediğim kız gibi- sakallı ve 
bıyıklı, hem de pehlivan bir er
kek ıribi, kuvvetli yapar. 

Fakat, hiç yerinde olmıyan, bu 
yalancı kuvvete aldanmaymu. o 
:r:anllı kız da bir mtidtlet sonra 
gittikçe daha zayıflarnıya başlacb. 
Karnındaki, belindeki ajnlar git
tikçe arttı. Midesinin aancuından. 
nefes darlıtından pek ınkıldıiı 
halde, o eski kuvveti artık kay· 
boldufu, yataktan kalkacak hali 
kalmadığı için, kımıldanamaz ol
du ... 

Daha sonrannı ne siz sorunuz, 
ne de ben söyliyeyim. Bereket ver 
sin ki böt.rek ttatilndeld guddenln 
fazla işlemesi her vakit böyle ile· 
ri derecede olmaz. Yalnıs birkaç 
tel sakal, yahut incecik bir bıyık 
çıkartan dereceleri de vardır. 

Bununla beraber, bir kaduun 
erkek sporlanna ıtrfteeek kadar 
lmvvetll olmuı Jaop Plecek l»ir-
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o N o M 1 1 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Z!rut Bankumm J'Ulllaıak bul
daylarmdaıı 344 bin kiloluk bir par
ti kiloeu 5,28 kunııtaıı ve 182 bin 
kiloluk sert bulda:r kilOllU 5,20 ku
ruştan satılm11tır. Tüccar malı ola
rak PolaUı bufda7lanndan yüz bet 
bin kilo ekstra mal 8,22,5 kunıt
tan ve 90 bin kilo Adapazar ve Ea
ldşehir malı 5,3~ kurut arasında 
ntılm11tır. Trak;ranın sert bulda7-
lanndaıı H bin kilo 5,lG-5,15 ku
l\,lftan verilmlıtir. 

* Gellboludan 30 bin kilo arpa ı:u
vallı olarak 4, 17 ,5 kunı15tan, Kanıtan 
20 bin kilo 4,18 den Eakişehlrden 

15 bin kilo 4,12 Iruruıtan verilmiş
tir. Tekirdağ kul)'emlerinden 22 bin 
kilo yüzde ikili olarak kilosu 8,11 
kuruştan 55 bin kiloluk bir parti ki
losu 8,10 kuruıtan satılm11tır. 

* 
Mısırlar 4,05, Trakya pa7aklan 

59-80, keçi kılı 53, yemeklik zey
tf"='allan 38-t2 kurup aauınu.
tır. 

.............................................................. 

iHRACAT: 

Bazı Tacirler 
Barsak Fiyatını 
Düşürdüler 
Almanya ile yaptığımız t icaret an 

la§masında Türkiyeden ithal edile -
cek malların üzerine kontenj an ko
nulmamış ve ithalat serbest bırakıl- 1 

mı§tır. Bu arada barsak ithalatı da 
Almanyaya gönderdiğimiz mallar 
arasında mühim bir yekun tutmak-
tadır. Yurdumuzdan barsak alan A· 
merika ile Almanyadır. Bu iki mem 
lekete gönderilen barsaklan ihraç 

edenler aralarında bir türlü anlaşa
mamışlardır. Amerikaya daha fazla 
mal gönderilmesine çalışan müesse
seler, Almanyaya gönderilen barsak 
lann pahalılığından şikayet etmiş • 
!erdir. Barsak ihracının mürakabe ve 
kontrolü için iki gündenberi başkon 
trolör Hakkı Nezihi tarafından tet
kilder yapılmaktadır. Haber aldığı 
mıza göre Iktısat Vekaleti barsakla-------=--=------ nn standardize edilerek ihracının 

ZlRAAT: 

Bu Y il Zeytin 

Mahsulümüz iyi 

kontrolünü muvafık görmüştür. Hak 
kı Nezihi, barsak ihracatçılarını ça
ğırarak kendilerile görüşmektedir. 

Almanyaya barsak ihraç edenlerin 
söylediklerine göre, Alman ithalat 
daireleri barsaklann fiyatlannı dü-

Beynelmilel zeytincilik enstitü • şürmüştür. Bundan dolayı ihracatçı -
sünce yapılan tetkikat netcesinde, lar al&kadar makamlara müracat et-
1938-1939 zeytin mahsulünün va • mişlerdir. 
ziyeti tesbit olunmu§tur. Bu vazi • 
yete göre, İspanyada, Fas, Tunus, OFiSTE : 
Portekizde mahsul orta derecede, 
Türkiye, Cezayir, Suriye, Lübnan ve 
Fransada mahsul iyice, Arnavutluk
ta ortadan qafıdır. 

Yeal Üf Ayllli Kontenfa• 

Sarı Mıs1r Piyasası 
Gevıek 

Son günlerde san mısır piyasasın

da gev,eldik başlamış ve devam et· 

1938 aenesinin üçüncü aylık dev- mekte bulunmuştur. Karadenize mı
releri için Fransanın yalnız Yugos- sır gönderilmemektedir. Mevcut stok 
lavya, Polonya, Rumanya, ve Bulga 
ristandan yağlı maddeler ithali için 
kontenjan müsaadesi vermiştir. 

lÇ PlY ASALARDA : 

ihracat isin Arpa 

Toplanıyor 

İhracat için büyük miktarda mal 

almak için angajmanlar yapılmakta 

dır. Mersinden fop olarak dökme 200 

bin kilo arpa alınmıştır. Bu arpala

nn kilosu dört kuruştan verilmiştir. 

İstanbul teslimi olarak Bandırmanın 
nohutlarından 60 bin kilo satılmış 
ve kilosu yedi kuruştan verilmiştir. 
İskele teslimi kilosu 4,17,5 kuruştan 
çuvallı olarak kırk bin kiloluk bir 
parti Çanakkale arpası satılmıştır. 

Kuru Bakla Ahnıyor 
İhracat için Çanakkale fop 200 bin 

kilo bir parti kuru bakla kilosu 4,26 
kuruştan, ayni şartla Bandırmadan 
180 bin kilo kuru bakla 4,25 kdruş
tan, dikili fop yüz bin kiloluk bir 
parti kuru bakla kilosu 4,24 kuruş
tan, satılmıştır. Bandırmanın çavdar 
lanndan yüz bin kiloluk bir parti ki 
losu 4,20 kuruştan verilmiştir.' 

BORSA 
1 • 1 · Hl 

ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
Pari11 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
:Berlln 
Brükael 
Atfna 
Sof'ya 

.Praı 
Maclrft 
Vart0va 
Budapefte 
Bükref 
Belgrat 
Yokohama 
Stokhohn 
Moskova 

8.20 
128.845 

3.48 
tl.tlfl25 

28.9325 
4'9.2075 
50.7475 
21.4025 
1.135 
1.53 
4.355 
8.20 

23.82 
24.80 

0.9325 
2.8575 

36.195 
31.9650 
23.6725 

ESHAM ve TAHVIL.lT 

TQrk borcu l Vadeli 19.125 
,. .. I Petln 19.10 
" " n Vadeli 19.125 

Merlı:ez Bankuı 103.50 

J:rpn1 ··-

lann azalmış olmasına ve bu sene ye

ni mahsulün fazla olacağı ümitle

rine rağmen piyasalardaki gevşeklik 

kalkmamıştır. 
--~O'---

Ha lde Dünkü Satıılar 
Bamya, kilosu 8-10, sakız kabalı 

3-5, dolmalık biber 3-4, sivri bi
ber, 2-3, kır domatesi 2- 3, sırık 
domatesi 3.50-5, çalı fasulyesi 6-
9, ayşekadın 10- 12, yeşil fasulye 8 
-10, soğan 3,50-4, sannısak 4--6 
kuruş. 

Asma kabağı adedi 2- 10, patlıcan 
baş 2,50-3, patlıcan orta l .75- 2.25 
patlıcan ufak 1- 1.50, bostan patlı
canı 3-4, hıyar 0.25- 1, mısır 0,50 
-1 kuruş. 

Pancar demeti 1,50- 2, maydanoz 
0,40-0,60, dereotu 0,40-0,60 havuç 
2- 3 kuruş. 
Osmanpaşa elması kilosu 7-11, 

çekirdeksiz üzüm 8- 12, tür be eri
ği 6-10, mürdüm eriği 7-11, kayı
sı 20-40, zerdali 6- 10, fındık 5- 8, 
şeftali 7- 16, vişne 7- 12 akçe ar
mudu 30-35, kızıl armut 8-14, kı

zılcık 7-12 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adedi 250- 500, 
karpuz yenidünya baş 20-30, orta 
12- 17, ufak 3-8, kavun topatan 
baş, 17- 20, orta 10-15, ufak 2-6, 
kavun Kırkağaç baş 23- 35, orta 15 
-20, ufak 6-13 kuruş. 

lranda Şeker 
Fabrikaları · 

Iran'da şeker fabrikalarının kuru
luş tarihi 1931 senesidir. Bu güne ka
dar sekiz şeker fabrikası kurulmuş
tur. Kahrizak, Kercc, Veramin, Şa
ha.had, Mervedeşt. Abckuhe Meşed, 
Mıandoab - Azerbaican ve Arak i
simlerini alan bu fabrikaların seki
zi de faal haldedir. 

Fabrikaların istihsalatı toz, kes
me ve kelle şekerden ibaret olup 
şimdilik memleketin şeker ihtiyacı· 
nın üçte birisinden yarısına kadarı
nı temin etmektedir. 

Fabdkalarda birkac zamandanbc
ri çalışmakta olan tahsil görmüş ve 
tt>erübekar işçilerinden birkaç kişi 

Sanayi ve Maadin Vezareti tarafın
dan şeker imalinin muhtelif fenni 
kısımlarında bilgilerini arttırmak ve 
ihtisas peyda etmek üzere Çekoslo
vakyaya gönderilmiştir. Bunlar la
zımgelen maltl.ınat ve ihtisası asaa-
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Sovyet-Japon Harbı 
Tokyo 
Bildiriyor: 

Tokyo, 3 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor. 

Harbiye Nezaretinde monta.zam 
Sovyet piyade kuvvetlerinin dün ilk 
defa olarak Çang Kuf eng ve Şaotsa
opinge karşı yapılan taarruzlara iş
tirak ettikleri tnsrih edilmektedir. 

•• Şimdiye kadar harekata iştirak etmiş 
olan Gepcunun hudut muhafız kıta
lan takviye edilmiştir. Japonlar bu 
taarruzları tardetm~lerse de Harıbi
ye Nezareti muntazam kıtalar tara
fındnn yapılan mudahalenin hadise
nin mahiyetini vazıhleştirmiş oldu
ğu kanaatini izhar etmiştir. 

Diğer cihetten hariciye nezareti 
namına söz söylemiye salahiyet -
tar bir zat, 31 temmuzdanberl bu 
mıntakada muhasematın durmadan 
devam ettiğini söylemiştir. Bununla 
beraber Japonlar, Sovyetler azami 
kuvvetlerini istimal etmemektedir
ler. Müsademeforin pek şiddetli ol
duğu tahmin edilmekte ise de bunlar 
yalnız zikredilen mıntakaya inhisar 
etmiştir. Harbiye Nezareti namına 

söz söylemiye salahiyettar olan zat 
dün saat 15 de dört Sovyet taburu
nun önlerinde 30 tank olduğu halde 
birkaçı ağır olmak üzere yirmi to
pun himayesinde olarak Şntsaopinge 

Moskova 
Bildiriyor: 
Moskova, 3 (A.A.) - Tas Ajansı 

bil diliyor: 
SovyeUer Birliğinin en büyük 

merkezlerinde müteaddit toplantılar 
ve metingler yapılmış ve bu toplantı 
ve metinğlerde, işçiler, mühendisler 
ve müstahdemler, Japon militarlsl~ 
rinin Uzak Şark hududunda çıkar
dıltları tahrikçi hadiselerden dolayı 
derin neiret hisleri ile kızgınlıklarını 
bildirmişlerdir. . 

Serp-i-Molot metalorji fabrikası 

işçileri, hiiktımetten küstah Japon 
militaristler grubuna en azimkar bir 
surette mukavemet edilmesini talep 
etmişlerdir. 

Japonların Zayiatı 
Moskova, ·3 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor-
2 Ağustos sabahı, şafak sökerken, 

Japon kıtaları, Sovyet arazisi dahi
lit}de kain Zaazernaya tepesine ta
arruzlarına yeniden başlamışlardır. 

Bu tepe, bütün gün süren bir çarpış
manın sebebini teşkil eylemiştir. Ja
pon lntaları Sovyet hududunu geç
tikçe, bunlar Sovyetler tarafından 

topçu ateşine ve tayyare bombardı
manına maruz tutulmuş ve bu suret
le Japonlara büyük zayiat verdiril
miştir. 

hücum ettiğini bildirmiştir. Japon - Japon Ajansı ve Japon gazeteleri, 
lar bu kıtalann 200 metreye kadar Sovyet bombardıman tayyarelerinin 
yaklaşmasını bekledikten sonra mu- Japon arazisi üzerinde uçuşlar yap
kabil taarruza geçerek Sovyetleri tığı hakkında haberler yaymaktadır. 
mevzilerine kadar tarde~lerdir. Tahmin edildiğlııe göre, bu haberler, 
Saat 20 de Çang Kufcnge karşı ya- . _ . 

1 
. bir h- diğeri ib" tar Sovyet arazisıne yapılan muteaddit 

pı an yem ucum gı ı -
dedilmiştir. hücumlan ve J aponlarm duçar ol-

Dokuz kadar tayyare saat 18 de duldan büyük zayiatı mazur göster
hudutta kfiln Kaojo kasabasını bom- mek için Japon militaristleri tara
ba.rdıman ederek birkaç gayri mu- fından bilerek yayilmaktadır. 
harlbin ölmesine sebebiyet vermiş - Yfae tahmin edildiğine göre, bazı 
lerdir. 

Soogetlerin Kuooetl 
Japon diplomaUan Japon militarist
leri güriıhlınlı, bu tahrikat hareket

lerinde teşçi etmektedir. Bu vaziyet-
Tokyo, 3 (A.A.) - Koro ordosu 

Genel kurmayının bu gece yansı neş 
rettiği bir tebliğe göre, Çankufeng- te, fevkalade cilli neticeler verebi
teki Sovyet kuVvetlerl, takriben üç 
piyade alayı ve 200 tankı muhtevi 
bir motörlü fırkadan ibarettir. 

Bugün saat 15 e kadar Sovyet kı
talan, Çenkufeng tepesine ate~ et
mişler ise de J aponlan her hanhi 
mühim bir hasara uğratamamışlar
dır. Dünkü muharebede ölen Sovyet 
askerleri 200 kadardır. 

Hay siy et M eselesl 
Tokyo, 3 (A.A. - Havas Ajansı

nın muha:birl bildiriyor: 
Şimdi artık mevzubahs olan Sov

yet - Mançuko hududunun tepeleri 
değil iki ordunun haysiyetidir. Bu
nunla bernber vaziyet Tokyodan ba
kılınca halilıazırda bükfunetlerln ha 
diselerl kontrol edebilecek bir vazi
yete geldı1dcrl ve istedikleri netice
yi elde ettikten sonra ihtilafın niha
yet bulacağını ümit ettikleri kana
ati hasıl olmaktadır. 

1aponya Çine SulJi. 
Teklif Etti 

Honkong, 3 (A.A.) - Burada söy
lendiğine göre Japonya Çin hükıime 
tine muhnsemata nihayet vermek ü
zere ileri sürdüğü yeni ~artlan bll
dimiştir. Bunlar şimdi Hankeuda tat 
bik edilmektedir. Bu şartlar pek a
ğır olmakla beraber bundan evvelki 
sartlara nisbctle pek hafif addedile
bilir. 

Sovyet Elçisinin 
!ti üracaatı 

lecek bulunan muhasematm devamı 
önüne geçlllnez b\r keyfiyet olarak 
telakki edilmektedir. 

Fransız Gazetelerinil.e 
Telôş 

Paris, 3 (A.A.) - Lö Popüler ga
zetesinde Leroux şöyle yazıyor: 

"Tepeleri işgal etmeğe hakkı ol
duğunu bildiren Sovyetler Birliğinin 
bu iddiası haklı gibi görünüyor. Fa
kat iş bugün münazaalı birkaç kilo
metrelik arazi meselesinin çerçeve
sini aşmıştır. Japonya ile Sovyetler 
Birliği arasında çıkabilecek bir hnrp 
Avrupada akisler bırakarak vasati 
Avrupa meselelerinin sulhen halli i
çin sarfedilen gayretleri tehlikeye 
düşürebilir. Bu cihet diğer birçok ih
timallerle beraber hesaba katılacak 
olursa Uzak Şarktaki iht.iltifm tah
dit edilerek süratle halledilmesi bir 
kat daha arzu edilir." 

POLiSTE:: 

Bir Hamalın 
Sırtının 
Etleri Döküldü 

Eminönü iskelesinde bağlı bulu
nan mavnLlarda hamallık etmek su
retile çalışan Diyarbakırlı 22 yaşın
da Abdullah oğlu Tabirin boş mav
naların birinde bitap ve üadeye 
gayri muktedir bir halde yattığı gö
rülmüş, derhal Cerrahpaşa hastaha
nesine kaldırılarak tednvi altına alın
mıştır. 

Yapılan tahkikatta Tabirin iki gün 
evvel bir mavnadan çimento çuvalı 
taşırken güneşte kızan çlmeptolarla 
sırtı yandığı anlaşılmıştır. Bu yan
ma neticesinde zavallı adamın etleri 
de dökülmüş, sırt kemikleri knmilen 
meydana çıkmıştır. 

TA 1' 

Hatay da 
Mebusluk için 
Namzetlik/er 

(&fı l incide) 

etmesi tabiidir. Seçim ameliyesi tam 
bir sükıinet ve dikkate değer bir in
tizam iç~de cereyan etmiştir. 

"Bugün ikinci müntehipliklerin 
namzetliklerini kabule başladık." 

Delege kolonel Kole, şunlan ili · 
ve etti: 
"- Ayni halisane teşriki mesai 

bundan böyle de devam edecek ve 
her sahada ayni güzel neticeyi vere
cektir .,, 

M ebu• namzetleri 
Adana, 3 (Tan muhabirinden) 

Hatayda ikinci müntehipliklere nam-' 
zetliklcr bugün konmağa başlamış

tır. Sekiz Ağustosa kadar devam e
decektir. Aleviler, Araplar, Ermeni
ler ve Rum Ortodokslar namzetlik
lerini koyacaklardır. Seçim komisyo
nu her gün dokuzdan on bire ve on 
yediden on sekize kadar delegelikte 
toplanmakta, mebus namzetliklerini 
koyanları kayıtlamaktadır. 

Hatay mahafilinde söylendiğine 
göre Hatay Türk Halk Partisi mebus 
namzetlerinden bazıları şunlardır: 

Abdülgani Türkmen, Vedi Münir 
Karabay, Suphi Berekat, Mustafa 
Kuseyri, Abdurrahman Melek, Ah
met Faik Türkmen, Mehmet Adalı, 
Süreyya Halef, Inayct Mursaloğlu. 

Hatay Halk Partisi Matbuat şefli
ği ihdas etmiş, buraya Ahmet Faik 
Türkmen! getirmiştir. Iskenderunda 
(Kemalist Hatay) gazetesi çıkmaya 
başlamıştır. 

Tel el on konuşmalan 
Adana, 3 (Tan) muhabirinden -

Türkiye Hatay telefon hattı Payasa 
kadar tamamlandığı halde Türkiye 
Suriye posta tel anlaşması henüz ne
ticelenmediğinden bat açılmıyor. 

P. T. T. yeniden teşebbüslerde bu
lunuyor. 

Tan Güner 

Yunanistanda 

(8 A t • A K A L • D IE N il A a A T) 

ikinci Bir 
ispanya 
Yerine ... 

(Ba~ 1 incide) 
Bulgaristanla vanlan anlaşmanın 

son safhasında faal rol, Balkan Bir
liğinin bu. seneki reisi sıfatile Gene
ral Metaksasa düşmüş ve bu kıymet
li devlet adamı, vazifesini Balkan 
ideallerine uygun bir ruh ve sami
miyetle başarmıştır. 

Y unanistanda Metaksas rejimi 
iki senelik parlak imtihanını 

bitirdiği ve üçüncü bir çalışma sene
sine girişeceği sırada Giridde eski 
menfi politikacılık hortlamağa ça
lışmıştır. Bu teşebbüs, Yunan milli 
birliğinin kuvveti ve saflığı karşısın
da derhal erimiş, boğulmuştur. Şah
si ihtiraslarla gözleri körleşerek Yu
nan rejimini yıkmağa çalışanlar, ak
sine olarak Yunan milli bünyesinin 
rejimin yıldönümünün arifesinde 
bir kudret imtihanı geçirmesine ve 
nüfus ve itibarının artmasına sebep 
olmuşlardır. 

Yunan milleti, bütün yeni reji
minin üçüncü yılına basıyor ve bu 
milli günü sevinçle kutlulayor. Mil
letimiz bu sevinçte Yunan müttefik 
ve dostlarımızla beraberdir. Kendi
lerine rfeah ve saadet diler ve tarih
lerine refah ve saadet diler ve tarih-
sas ayarında bir devlet adamını iş 

başında bulduklarından dolayı dost 
milleti tebrike 14yı.k görürüz. Yuna
nistanın ikinci bir İspanya haline 
düşmesi tehlikesini önliyen bu loy
metli devlet adamına yalnız Yuna
nistanın değil, bütün Balkanlılann 
ve bütün insanlığın şükran borcu 
vardır. 

Jlhmet Emin YALMAN 

Yunanistanın 
Yeni Rejimi 

(B~ 1 incide) Bayram 
_____ mebusan mecfüinl dabtmaya bütün 
O:SClf\ "2 ~., ln.aretl ellnde loplamıya mecbur ıtal 

ra, on beş bin köylü delegenin ~- mıştı. 

raklle bugün Zeus madeninde birin- Aradan iki sene geçtiği bu sırada 
ci Milli ziraat kooperatifleri kongre- 4 ağustos teceddüt hamlesinin ne k~ 
si toplanmıştır. d f • 1- i 1 b d x.. • e ar eyız ı § er a~r ı5.nı, yenı r -

. Kongre azasını. se~ftm:ııyan Başve- jimin dost ve müttefik Elen milleti· 
kıl Metaksas demıştir kı: · d kadar yük" seldigv inı' •• El . d"" _ nın nazarın a ne - en zıraat unyası mumes-

vazıhan ıörilyoruz. sillerinin bu toplantısı, 4 Ağustos 
rejiminin bütün Elen milletinin ru- Yunan vatanperverleri, hükfune· 
huna ne kadar nüfuz etmiş olduğu- tin programını kendi programlan 
na bir delildir. 4 Ağustos rejimi da- bildikleri için, hük<tmetin vaadet -
hilinde, her çiftçi, serbestçe ve üti- meden tahakkuk ettirdiği muvaffa • 
harla başını kaldırmaya ve hedefi 
çiftçinin himayesi olan devletle doğ
rudan doğruya temasa gelmektedir. 
Bu toplantı, gittikçe inkişaf eden ve 
bütün ziraat dünyasına şamil olma
ya. başlıyan kooperatifçilik. fikrinin 
znferini göstermektedir. 

"Devlet ziraat alemine, vazifesı

nin bütün icaplarını kendi kuvvet~ 

ile başarabilmesi için bütün vasıta
lan verecektir.,, 

Kongre, aldığı bir kararda, Başve
kile sadakatini bildirmiş ve kendisi
ne kooueratifçili.k madalyası vermiş
tir. 

Başveldl, madalyayı kabul eder
ken demiştir ki: 

" - Bu madalyayı, köylerinize 
döndüğünüz zaman, daha fazla çalı
şacağınıza bir senet olarak alıyo-

rum. 
Kongreciler, Kralın 

lamışlar ve Başvekile 
bildirmişlerdir.,, 

ismini alkış
bağlılıklarmı 

fanın idaresindeki 150 mtmaralı 

tramvay arabasının altında kalmış

tır. 

Vatman Mustafa tramvayın önüne 
birdenbire bir kadının çıktığını gö-• 
rilnce clerhal tramvayı durdurmaya 
muvaffak olmuş, fakat bu esnada 
tramvay kadına çarpmış ve kadın 
kısmen sahanlığın altına girmiştir. 

kıytleri görmekle kendilerini bahti

yar addetmekte haklıdırlar. 

4 ağustos rejimile, Yunanistanda 

öyle bir siyut ve içtimai ninm te

essfüı etti; ki bunun fiilt eserleri dt>r
hal te:r:ahUr etti ve memlekette da
hili kargaşalıklar ve cinayetler h&
men hiç derecesine tenenül etti. 

General Metaksaıı hilktimeti, mil· 
Jete ne yolda hareket edeceğini bil
dirmeden icraatı hakkında bir prog
ram çizmişti. O, bu programla, mad 
deten ve manen Yunanistanın me • 
deni seviyesini yiikseltmeğ'i tasarla· 
mıştı. 

Metaksas büktimeti, bu programı
nı, pek durbinane ve ölçlilü hamle -
lerle tatbik etti. 

Orduya verilen ehemmiyet netice 
sinde katlanılan fevkalade masrafla 
ra rağmen, Metaksas hiikumetinin 
akilane siyaseti sayesinde, hiç bir 
fevkalade vergi tarhına lüzum gö -
rühneden devlet mıtliyesi intizama 
koyuldu ve Yunan parası olan drah 
mi sabit bir kıymet aldı. 

160 Esnaf 
Motörlerini 
Söktü 

(Bcırı l mcldeJ 
kaydedilmesinin güçlüğünü idrlia e
diyorlar. Bazıları pek az ve bazılan 
başkasının arpasını kırdıkları halde, 
satış yaptıkları arpaların hepsmden 
muamele vergisi alınması, bu esna
fın da motör kullanmasını\ imkan bı
rakmamaktadır. 

Muamele vergisi kanununun tat
bikatından çıkan şikayetler üzerine 
Ticaret odasına da müracaatler ol
maktadır. Oda bu meseleyi evvelce 
tetkik etmiş ve raporunu Ve1<.alete 
göndermişti. Yeniden henüz tetkika
ta başlanmamıştır. 

Sökülen motörler 
Yeni muamele vergisi kanunu 

şehrimizde yeniden 800 esnafı vergi 
ile mükellef kılmıştır. Sim<liye kn
dar böyle bir vergi vermemeleri ve 
ayni zamanda birtnkım formalitele
re tiı.bi tutulmaya mecbur edilmele
ri bu kabil mükellefleri yadırgnyıcı 
bir vaziyet karşısında bırakmıştır. 

İlk ağızda 160 mükellef motörleri
ni söktüklerine dair defterdarlığa is
tida vermişlerdir. Bu istidaların da
ha ziyade çoğalacağı anlaşılmakta

dır. 
Tatbikatta hasıl olan bu karışıklık 

ve itirazlar üzerine Maliye Vekaleti 
varidat iş1eri umum müdürü bu m~ 
seleyi tetkik etmek üzere bugün şeh
rimize gelecektir. 

Esasen tetkik bürosundan Zch-i de 
iki gündenberi ş hrimizde bulun
makta ve bu meseleyi etüd etmekte
dir. 

Maamafih bizim şehrimizin Mali
ye işlerinde en saliıhiyettar şahısla
n nezdinde yaptığımız tahkikata gö 
re mükelleflerin telaş ve endişeleri 
doğru değildir. 

Beyanname vermeğe mecbur tu
tulan mükelleflerden makinelerini 

sökmeğeyenler beyanname vermeğe 

başlamışlardır. Fakat mükellefler 

her istedikleri zaman maliyeye mü
racaat ettikleri takdirde kendileri
nin defter tutmak, hesap yapmak gi

bi formalitelerden kurtanlmaları 
imkanı mevcuttur. Çünkü Maliye 
Vekaleti bu vergiyi maktu vergi ha

line sokmaya salahiyettarm. Bu da 
mesleki teşekkül adına bir murah

hasla defterdarlığın bir memuru hu
zurunda senenin cirolarını tetkik ve 
hesap ederek konulacak vergiye 12 
ye taksim etmek ve her ay bunun 
on ikide birini tahsil etmek suretile 
mümkün olacaktır. 

Evvelce el ile iş görürken bilahare 
motör koyan tornacılar gibi bazı es
nafa gelince bunlar haddizatında bu 
vergiyi vermekle zarara uğrayacak· 
larını isbat edecek olurforsa Vekil
ler Heyeti kararile bu kabil mükel
leflerin vergiden istisna edilmeleri 
mümkündür. 

Bunun için de yine alakadarlann 
müracaatleri lazımdır. 

Binaenaleyh salahiyettarlar esna
fın motörerini sökmelerini formali
teden ürkmelerini, resim vermekten 
içtinap etmelerini yersiz bulmakta
dır. 

lzmirde Bir 
Adam Karısını 
Öldürdü 

(lfcip 1 incide) 

sap bıçağım çıkarmış çılgın bir hal
de kadıncağızın göğsüne, kollarına, 
baldırlanna ve bacaklarına mütemıı 
diyen saplamağa başlamıştır. 

Hadsiz bıçak yarası yiyen Sabriye 
ölü olarak yere yığılmııtır. Karısı • 
nın öldüğüne tamamen emin olan 
katil, bıçağını beline sokarak evden 
çıkmış kaçmağa başlamıştır. Gece 
vakti bir adamın koştuğunu gören 
polis devriyesi kendisini çevirmiş: 

Tokyo, 3 (A.A.) - Sovyetlerin 
Tokyo maslahatgüzarı Smatinin dün 
öğleden sonra Hariciye Nezaretinde 
31 temmuz ve ı ağustosta Japon -
ların "Sovyet arnzısıne dahil ad
dedilen,, Çang Kufenge karşı yaptık
ları taarruzları protesto eden hüku
metinin notasını tevdi etmiştir. Sov
yet maslahatgüznrı ne General Ug
raki ne de nazır muavini Horinuşi 

tarafından kabul edilmiştir. Bunun 
için nota General Ugakinin katibi tn 
rafından alınmıştır. 

Altınlar Toplanı!Jor 
Tokvo, 3 A A.) - IIGkumC'tin, 

halka h ·• ben malik oldukları altın
ları memleket için vermeleri hak -
kında 'd talebine cevap vermek ve 
bir m.snl tec;kil C'tmek üzere, impara
tor, a\lc kolleksiyonları arasından 

ayrılmıs altından 70 parça eşyayı sa 
tılı n cıkarmı tır. Bu altınları, Ja -
pon milli bankası satın almı~tır. Bu 
eşya iki sene sonra yeniden parası 

Tabirin, bu hale gelinceye kadar 
kim tarafından çalıstırıldığı, sonra 
kendisile ne için alakadar olunmadı
ğı tahkik edilmektedir. 

Kaza hafif geçmiş, Paraşkevi muh
telif yerlerinden, fakat hafif surette 
yaralanmak suretile büyük bir ölüm 
tchlil~csi aOntmıştır. 

Zehirli Bal 

Bu son iki senelik semereli mesai 
uyesinde, memleketin ziraatinde in
kişaf husule geldi. Turizm işleri dü
zeltildi. Sanayie dardımlar yapıldı. 

ihracat maddeleri arttı. Bu meyan
da Yunanistanın harici borçlan da 
düzgün bir tesviye usulüne rapte
dilerek bütçe açığı azaltıldı. 

Yıınanic;tan, general 1\fetakSl'lsın 

himmctile, idnre nokta.,.ından feyiz
li bir merkeziyet vn:1.iyeti, sosyal ci
hetten de Avrupanın burjuva mem
lkctleri arasında en ileri bir memle
ket manzarası arzetmejdedir. 

"- Nereye giUyorsun?" sualine 
kasap Mustafa şuurunu kaybetmiş 

bir halde: 
"- Karımı öldürdüm kaçıyorum,, 

cevabını vermiş ve cinnet alıiimi gös 
termiştir. 

Kadın Çiğnendi 1 Besiktaşta Cırağan sarayındaki şc-
Nişantaşındıı Teşvikiyc caddesinde ker deposu rıhtımında ba~lı duran 

Sipahi aparbmanının beş numaralı Mehmet reise ait kayıktan kum bo
dairesinde hizmetçilik yapan 55 ya- şaltıın Inebolulu Ibrnhim tayfalardan 
şında Paraşkevi evvelki akşam saat Ahmedin ikram ettiği bir miktar ba-
17,50 de Nişantaşı caddesinden g&- h yemiş, fakat bu balla 2'!ehirlenmiş
çerken Maçka - Eminönü hattında tir. Ibrahim derhal hastahaneye kal
işliyq 349 numaralı vatman Musta- dırılarnk tedavi altına alınmıştır. 

General Metaksasın, iki senede 
tatbik ettiti yenilikler, memleketin 
diğer çalışma aahalannda da seme· 
relerini verdi. 

Km."•etli ve tenkkfden terakkiye 
ytlrilyen dost Ye müttefik Ynnani9-

Katil yakalanmış, kanlı bıçağı ü
zerinde bulunmuştur. Tahkikata baş 
lanmıtşır. 

tanı, reneral Metaksas ıibi uiınli 

ve dirayetli bir rehhere mazhar ol
dulundan dolayı, hu yıldönlimü mü. 
•-.ebetile tebrik edenL 
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Sinitat lşieri· içill 
Geniş Bir Proie 
Hazırlanıyor 

(Başı 7 ineide 

12 - 6 yerde köy ebe mektel>İ 
tesis edilecektir. . 

tı· 13 - Trahom hastane ve ens 
tül eri. 

14 - Memaliki harre hastalı~· 
lan ve sıtma enstitüsü tevsi ediie
cektir. ,.,ı 

15 - 6 yerde Tcbhirhane ve ~ 
kaza merkezinde seyynr Etüv btl" 

lundurulacaktır. 

16 - 6 yerde her türlü malıt" •• e 
me, Jaboratunr ve teşkilatları) 
birlikte seyyar emrazı sariye ı:nır 
cadele h<'yetlcri viicudc getirile" 
cektir. 

17 - 50 scyynr tnbip ile birl~· 
tc f>O t:ıkım sıhhi propnganda 1119 

zeme ve teşkilat viicude getirilt' 
cek bunların beraberlerinde sılr 
hi filmleri, seyyar sinemaları, }le' 

türlü tedavi y11pmıya müsait ser 
yar küçlik muayene ve tedavi 
bülansları bulunacaktır. 

18 - 30 vilayette sıhhi ınu 
tesis olunncnklır. 

19 - Merkez hıfzıssıhha rnUI 
si takviye edilecek ve bir model' 
serum çiftliği ihdas edilecektir· 

B u muhtelif tesis ve inşaat~ 
leri için ne kadar zaman 

paraya ihtiyaç hu 1 u nc1 ıığu tesb' 
edilmistir. Bunların insaat ve il 
sisleri 'senelere, tahsisn.lın mii~ 
desine giire her sene bir kısrrı1 ti 
min olunacaktır. Bununla beril 1' 
tabii, en acil ihtiyaç en öne ıı 

mış bulunmaktndır. Halkın sı~ 
tini tam mfınasiyle korumak· ~ 
ğanların hayatta kalmalarını 1 
mln ederek mütemadi bir nüftı5 

tışım ve halkın lôyık olduğu ~ 
mai yardımlara mazhar olrrı9 

temin için tahakkuku düşürıil 
bu program asgari bir proje ııd 
dilm<>ktedir. Bu işlerin mcJd'~ 
gelebilmesi için en bliyük mani 
radan ziyade yetişmiş pcrS 
noksanlığıdır denilmektedir. 

Bu eksikliği s_ok evvelden ,er 
ve tabip ihfiyacını temin cıw 

düşünen V ckftlet 1926 senesirıd~ 
beri bu maksatla açtığı tıp ts1 

yurdunda yüzlrrce doktor yeti~ 
miş ve halen de yetiştirmekl ti 
Bu sene tıp talebe yurdundan ı 
zun olan 121 genç doktor vet. 
tin muhtelif işlerinde ve xneıı1 
ketin muhtelif yerlerinde vıı~ 
almak iizercdirler. Bunlara il9 

ten Ankarnda ikinci bir tıp fıır
tesinin tesisi için Vckiılet J3il 
Millet Meclisinden salllhiyet 11 

ve 1938 senesi ndl'n itibaren 11e! 

ne biidcelerlne konulacnk ve 
an sekiz milyon lirnyn vtJ.f 

bir tahsisatla bu işe ~imdideJl. 

lamış bulunmaktadır. 
An karada kurulacak tıp f 

9 tesinin sahası hazırlanmış 17 
ça emlakin menafii umumiye 
mına istimlakleri yapılmış.~ 
yüz bin liraya yakın olan oev 
ri kamilen ödenmiştir. Tıp f J 
tesi ile birlikte 1200 yatalCll 
nikler ve 1200 mevcutlu tıp tli! 
pansiyonu da inşa edilece1't 
bunların da avanprojeleri eJl 
hiyetli mütehassıs mimarlar' 
zırlattırılmıştır. 

İstanbul tıp talebe yurdu JC ~ 
su d~ 1939 .!lenesinde bine çı 
learak fazla tabip ytiştirilrne5ı1 
rnuktazi her türlü tedbirler 

mıştır. ~ 

Ankara Tıp Fakültesinin 1
11 mı olan doğum ve nisaiye ~ a 

lerinin inşasma ait her tüt1 

zırlıklar ikmal edilmiştir. 
Ve önümüzdeki aylar icer 

inşaata başlanacaıltır. 

H er türlü manevi hedl'~~ 
uzak dlişiinmek snrtı~. 

bir insat\ın iktısadi kıyrnC'ti~ 
kadar hiiyiik olduğu naznrı 1

11 
alınırsa devletçe ihtiyar o\ll 
bu biiyiik !cdaktırlıklarırı ~' 
sinde yurdun mesut ve sıhh9 \ 
nüfus kütlesine malik olması 

11 
nüfusun daima zinde ve ~ 
nüfus ilavesiyle artması gib'~• 
leket ve milletimizin havatıtl / 
te ihmale ıelmez büyük ~ııı: 
temini bu suretle mümkU11 

olacakttr. ,J 
Emiıt Kor'J 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası "Cild unsuru olan 
30 - Temmuz - 193 8 Vaziyeti 

.. 
bu BIOCEL 

AK T l E PAS 1 F 
kA8A: Lira Sermaye 

Altın: san kilogram 17.155.904 24.131.151.73 
BANKNOT 16.271.164.- Dıtlyat Akoesl 
UFAK.LIK 1.407.929.17 41.810.244.90 Adf H fevkallde 

Dahlldeld Muhabirler: Huıud 
2.712.23Ul 
6.000.000.-

Lira 
".000.000,..... 

8.712.234.11 

BURUŞUKLUKLAR I 

HAKiKATEN GiDERiR. " 

Türlı: lirası 343.178.16 343.176.18 TedavUJdeld Baıılmotlar: 
hariçt.ekl Muhabirler: Denıhcle edilen nrab aakdl,.. 158.748.583.-
Altın: San kilogram 9.054.614 
Altına tahvili lı:abil Serbest 
dövizler 

Diter dövtı:ifr n Borçlu lı:ll
rina baki7eleri 

12. 736.038.33 

.27.176.65 

Kanunun 8 - 8 inci maddeleri
ne tevfibıı lıaziao tarafmdan 
vlki tedint 15.057.949.-

10.276.218, 13 23.039.433.11 

Razine '.l'abvlllerl: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 143.1190.814.-

Deruhde edilen evrakı nakdi.Ye 
kar'fJlıiı 

Kartılıiı tamamen altm olarak 

158.748.563.-
Dlveten tedntoe YUedileo 19.000.000.-

Knnunun 8 - 8 ind maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
Tlld tedlyat 

Reeskoni mukabill 114veten ted,a. 
vazed. 13.000.000.- 175.890.814.-

15.057.949.- 143.690.614.- Ttir.k Uıur Mevduatı: 18.026.083.20 

Dövb taahbüdatı: Senedat Ciizdaıın 

HAZINE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

4.200.000.00 
53.370.446.63 

Altm11 tahvili lı:abil d&vb~Jet 438.88 

57.570.446.63 Diler dlSvizler ve alacaklı kll-
rınc bakiyeleri 38.28§.423.01 38.289.Ml.89 Esham ve Nıvili.t Cüzdanı 

(Derubde edilco evrakı nak 
A - ( di7enin lcat'lıhtı ltaham ve 

(Tabvillt(itılıarf lı:Jymetle) 

8 - Serbeat esham H ta.hvillt 

Avansıar: 

llazineye kua vadeli avnm 
Altm n Dövız llzerıne 
'l'ahvfllt flzerine 

~& 
llabt.eUt: 

39.405.188.48 
6.905.055.86 

673.609.81 
74.545.131 

9.131.122.23 

46.310.244.34 

9.870.277.17 

·U00.000.00 

11.993.964.47 

339.137 .400.78 

Muhtellfı 
83.418.607.58 

YekO.n 339.137.400.78 

hemen sihra
miz olau. l:iir kaç hafta zarfında be
ni 10 yaş daha gençleıtlrdi. Bir mü· 
tehassıs bana demiştir ki: Viyana U· 
niversitesinden büyük bir profesö

rün keşfi olan Biocel cevheri, şimdı 
pembe rengindeki her Tokalon kre-

mi zosunda mevcuttur. Her akşam 
~ 

yatmazdan evvel bu kremi kullanı-
nız ve sabahlan da beyaz renginde 
Tokalon kremini kullanınız. En es-

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
lakonto haddi o/o 4 albn üzerine avanı % 3 

mer ve sert bir tene çabucak bir 

~ençlik parlaklıit ve tabit güıelli~i 

verecek ve buruşukluklardan kurta
rarak beyazlatıp yumuptacaktır. 

Devler Demiryollar,.ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23 X 63 m/m lik lama demi

ri. 15000 kilo 10 m/ m ve 15000 klio da 14 m/ m lik yuvarlak demir 11-8-
938 perşembe günü saat 10.30da Haydarpaşada gar binan içindeki satın
alnıa komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 lira 75 
ktıruşıuk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko 
ınisyona mllracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4802) 

l{cıp la ~rf • ulil~ 1: ~ilt m~ lldnı -

Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün loliai 
F abrikalal"' Anonim Şirketinden : 

1 - Eksiltmeye konulan jş: İstanbulda Defterdar Fabrikası 
Dokuma dairesi tevsü ve büro kıs mı inşaatından ibarettir. Bu işin 
keşif bedeli takribi olarak 30186.15 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartname si 
B - Mukavele projesi 
C - Keşif hulfısası 
D - Yer dizgisi 

. E - Umumi şartname 
F - Fenni şartname 
G - Fl - F 4 N o. lu plan 

İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı yalnız beş lira mukabilinde 
Şirketin 1 nci Vakıf han, Asma kat 7 No. daki İdare merkezinden 
satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 Ağustos 938 günü saat 15 de Şirketin İdare 
lrlerkezinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3020 lira muvakkat 

te?ninat vermesi icabeder. 
6 - İsteklinin ihale gününden üç gün evveline kadar aşağıdaki 

\?esaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
A - Nafia Vekaletinden alınmış 938 senesine ald müteahhitlik 

ehliyetnamesi ile, ilıaleye mevzu te §kil eden işe mümasil iş yaptıkla
?ına dair vesaik, 

B - Ticaret odmımdan alınmış sicil vesikas... 
1 - Teklif mektuplan yukarı da üçüncü maddede yazılı saat

ten iki saat evveline kadar Şirketin İdare Merkezine teslim edile
~ktir. 

............... -......................... _ 
KIZ ILAY 

lst anbul Deposu Direktörlüğünden : 

Liseler Abm Satım Komisyonundan : 
Cinsi Miktan T. Fiatı hk Teminatı Şartname bedeli 

Kr. Lira K ul'UJ ıu. 

Kok 1356 Ton 1950 1983. 15 133 

Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95. 25 

Odun gürgen 664 çeki 330 
240. 00 

Odun meşe 304 çeki 330 

Kriple 250 ton 1500 
330. 00 Tüvanen 50 ton 1300 

Süt 3500 Kilo 12 31. 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin kok lfömürlerile gündüzlü liae ve 
orta okulların yakacağı ve Kandilli Lisesinin sütü kapalı zarf tıaullle ek
siltmeye konmuştur. Bu hususa ait gerekli durum yukanya çıkanlmıı
tır. Eksiltme 15/ 8/ 938 Pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Kültür Di
rektörlüğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

İsteklileri 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarüatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplannı belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine ya
tınlacaktır. Ve şartnameleri görmek ve bedelleri mukabilinde almak için 
sözü geçen komisyonun sekreterliğine başvurmaları. "4934., 

Adanada Otel ve Konserhol Yapflrıhyor. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Adana Belediyesi tarafından Adanada ATATÜRK Parkında pro-

jesi mucibince bir otel ve konserhol yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 liradır. 
3 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve şartnamesine tevf"ıkan Ağustosun 
yirmi beşinci Perşembe günü saat onda Belediye Encümeninde yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girme·· şartlan, projeye bağlı şartnamede yazılıdır. 
6 - Proje ve diğer evrak Belediye muhasebesinden dört lira yirmi üç 

kuruş mukabilinde alınabilir. 

7 - Taliplerin usulü dairesinde hanrlıyacaklan teklif mektuplannı 

ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir makbuz mukabi

linde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa keza ayni saatten ev
vel Belediyeye gönderilmiş bulunması ilan olunur. "4932,, 

T. H. K. 

BUYUK PIYAN.GOSU 1 - Satın alınacak bir adet Röntgen cihazı ve teferruatı S A
ğustos 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on birde ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Röntgen cihazı ve teferruatmın esas şartlarile fenni vasıflan. 
nı ve vaziyet plamnı görmek ve bu hususta fazla izahat al
mak üzere isteklilerin Yenipostane civarında Kızılay hanın
da Kızılay İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri 

Dördüncü keıide : 11 Ağustos 938 dedir. 

1 Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık ilan olunur. (1060) 

Emniyet Müdilrlüğünden : 
Müdüriyetimiz için 20000 litre benzin alınması açık eksiltmeye 

ltonulrnuştur. Benzinin beher litresinin muhammen fiatı 15 kuruş 75 
&antim muvakkat teminatı 237 liradır. 
ğ İsteklilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet hesap memurlu
urıa, eksiltmeye l§tirak için de 5 - 8 - 938 cuma günü saat 12 de Vili

Yet muhasebecilik dairesinde kurulu komisyona müracaattan. (4621) 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 

adet mükafat vardır~ 

Şimdiye ICadar binlerce klılyl •Rtl• eClen bu 
piyangoya i§tlrak etmek ıuretile ıll de talllniıl 
deneyiniz. 

_______ , 
DABK O V 1 Ç 

ve Şki. 
VAPUR ACENTALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "P ALESTİNE LtNE,. 

15.000 tonluk lüka 

PO L O NIA 
Tranıatlantik vapuru ile 15 gil.n· 
de bir muntazam postalar: 
fSTANBUL-KÖSTENCE (Pasarl 
fST ANBUL-FİLİST.IN 

<Perşembe) 
Avdet (Pire) tarfldledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye alır 

'f(füıt,.ncrv,. v11kınrla Jrid"'cP1r v~
purlar: 21 Ağustos saat 16 da. 
t<'ilisthı'e v11.kmda trldPrı:>k vapur 
tar: 11 Ağustos saat 16 da 

"SCHULDT - ORIENT - LINE,. 
Eşyayı ticarive nakli i~in seri 
oosta: ŞARK - GARP HATTt 
fHamburg. Bremen, Anverıı, Yu
'lanistan, Türkiye Bulgarjstan 
Romanya) 

Beklenen vapurlar: 
GlucksburR: 5 aıtıstosa do~ 
\faritza: 22 dustosa do~. 
Schles Vig Holstein: 8 Eyl\.tle 
doğru. 

H. PAJKURIC 
Vapur acentaıı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D., dP 
T{otor ~ 

Balkan Antanhnm ekono-
mik konferanımda teıiı 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lükı modem 

11 LOY C EN 11 

•·apuru ile İstanbul, Kn~tence 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-
'llaçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
po.rta . 
Yoleu VI'! ~aVJ tfcarlye al1!". 
Tenezzüh ve zevk seyahati fcln 

Mı1stesna fırsat. 
KOSTENCE'ye flk posta 15 

~~stos ııaat 19 da. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk 
Oalmaçya sahilleri., Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 20 ağustos 
c;aat tam 15 de. 

11 

t ' 

& 

Her nevi tafsillt t~ln Gnlatada 
Yolcu salonu kar$1sında) umu· 
mi acenteliğe Telef on 44 708 ve 
biitün seyahat idarehanelvint 
.,,iiracaat. 

UOLANTS[ QAN~ 
I · • UN i N.V. ~· 1 

' T. C. ZiRAAT BANKAS' 

!'!!=. ....... 
PARA 

LiRA 
llRIKTIRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankaamda kumbaralı ve ihbarıız taıarruf hesapla
rında en u 50 lirau bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 
kur'a ile apftdaki plana söre ikramiye dafıblacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 ., 100 " 4,000 ,, 
100 .. 50 ,, 5,000 ,, 
120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DiKKAT: Heaaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 lira· 
daıt a.-ğı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fs.zla
aile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylul, 1 Bi .. incikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

latanbul Gümrükleri 8qmüdürlüğünden ; 
505 kalem 898 lira 90 kuruş ve 245 kalem 46 lira 43 kuruş kıyme

tinde telefon makinesi, kasa, saat, maşa, sandalye vesaire g ibi muh· 
telif cins hurda demirbaş eşya parti ve parça halinde 18 - 8 - 938 per
~mbe günü saat 10 da mahallinde açık arttırma ile satılaC'aktır. İstek
lilerin % 7.5 pey akçeleriyle birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı bel
gelerle belli gün ve aaatte Galata Gümrük binuında kurulu komisyo
na müracaattan • 
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KALORi 
l<UVVET 

GIDA . .-
.. '.· 

Yavruların1Z1 Hasan Özlü Unları ile Besleyiniz. 

Hasan unları yavrularınıza sıhhat, neıe verir. 
:(,,vrularınızın neıesi evinizin, yuvanızın 

neıesini doğurur. 

Satıf yerleri: Bahçekapısmda, Beyoğlunda, Betiktatla, Ka
raköyde, Beyazrtta, Ankarada Ha.san depolan ile Konyada 
Ali Ulvi Erandaç, Erzurumda Kulaçlar Şevket oğullan, Malat
yada İbrahim ltrk, Bursada Lofçalı ve Hasan Tahein ve Meh
met Kemal Duraner, lzmirde Kadri Tömektir. Ayni zamanda 
bakkallarda ve eczanelerde bulunur. En mükemmel çocuk gı
dasıdır. 250 granılrk kutular 20. :varım kiloluk kutular 30 ku
ru~tur. T optancdara tenzilaL 

.... 111111! .................................... ... 

2 • 3 111Dde ağrısız. çıkarmak 

için 

Beşir Kemal HASIR iLACI 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pır1a.ntalı Singer saatlerinin yeni 
modelleri gelmiştir. Fiatlan 100 lira ila 500 liradır. 

-EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTiLİDİR
Taşr.ndaki muhterem m~erilerlınize arzu ettikleri 

Takdirde yeni kata1ok gönderilir. 
SİNGER SAAT MA<iAZASI - İstanbul Eminönü 

,.... .................................. ı~ 

DENiZBANK 
~ -

DENIZYOLLARI iŞLETMESi 

Mudanya Hattl Postaları 
6 Ağustos tarıhinden itibaren cumartesi günleri kalkacak Mu

danya nat~ı postalan yeni vapurlar tarafından yapılacağından cu
martesi günü İstanbuldan eskisi gibi saat 14 te kalkacak vapur Ar
mudluya uğnyarak 16.45 te Mudanyaya ve 18.05 Gemliğe varacaktır. 

Pazar tabahı dönecek bu vapur Gemlikten eskisi gibi 6.30 da ve 
Mudanyadan 8.30 da k,alkacak ve 11.20 de İstanbula gelecektir. .......................................... 

Fenni Sünnet!;! 

Emin Fidan 
Kabine: Beşiktaş 

Erip apartıman 
Tel: 44395, Ev Sua 
diye istasyon yanı 

Kyaıp: 658 sicil numaralı arabacı 

ehliyetnamemi kaybettim: Yenisini 

alacağımdan hükmü yoktur. Abdül

kerim. 

-

Her banyodan sonra saçınız 

Bu §ekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 

--·-- - - _____ ____._ ___ --------
- - -- ~~-- -- "' 

TAN 

NEVRALJi • NEZLF Baı ve Diı Ağrlları 

DiNDiRiR 

YiRMi SENE SONRA 
ŞU RESiM NE KIYMETLI 
BiR HATIRA OLACAK: 

KODAK FiLMiNi DE 
KUtLANINIZ. 

Şimdiden Bir 
il DAK •. nior 620 

Edinmekle 

sız DE BU ZEVKi TADABiLiRSiNiZ. 
Her keseye göre fiatlar 

14,75 Liradan Başlar. 
Her " K O D A K.. makinesinde " K O D A K.. markası yazılıdır. 

KODAK Bayilerinden arayınız veya §U adrese müracaat ediniz. 

K O D A K C Ecipt ) A. Ş. lstanbul 

Çünkü 

====== Radyolin 
nı, doktorunun bütün hastalann• 

Köylediği gibi dişleri sadece parlat• 
makla kalmıyarak onlan mikroplar
dan muzır salyalardan ve hinıızlar• 
dan temizleyip çelik gibi saglamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sabah • Her öğleyfn • 
Her akıam yemekten sonra 

RADYOLiN 

..... ,.. ....... . 

llTA'lllU\., ltt;il• • • 
TOHI 1MJde111 12 No. lw. 

Melere111111 ıt7•Nt edl11lı H19 
t3 No.I• teri eıntıl ıı11e.,ı11ı1. "·.u ....... ıd• ~•r•k ıeıııUH. 

6AGIRSAKOAKI KU/lllAH/NYESOLUG~NLARIA' 

Tatlı bir uyku temin eder. 
• Aıabt öksürükler • Baygınhk • Baı dönmesi • 

ÇARPINTI ve sinirden ileri gelen 
rahatsızhkları 

i y 1 EDER 
ADEMi i K Tİ DA ı · 

ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
(Poıta kutuıu 1255 Hormobin) Galata, lıtanbul 

1 

'-' . . -

Karaciğer, böbrek, tat ve k'-dl
larından mütevellit, sancıla
rınız, damar sertlikleri ve •it
manhk tikayetlerinizi U R i
N A L ile geçiriniz. 

u 
Vücutte toplanan aaid ürik 
ve oksalat gibi maddeleri eri
tir, kam temizler, lezzeti hof, 
alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarım bardak au 
içerisinde alınır. 

RADIO 
EDISSO 

t Müessesesi . 
! Beyoğlu lıtiklil caddeai No.34 ,, ' 

Yıkanabilir 

RAIN • LEIGH 
Marka Amerikan Panama şap

kalarımızın üçüncü partisi gel
miştir. Tükenmeden evvel şap
kanızı intihapta acele ediniz. 

BAKER MAGAZALARI 

ENBIRIN~J 

r.Sl11ET M~RKASINA 
I~ Dlt<KAT 

oazım in.san kendisini 
tutamıyarak veyahud 
bir bayram, ziyafet 
veya davette mutat
tan fazla yer ve içer. 
Fakat çok geçmeden 
vücudda ağırlık Mİ
DEDE EKŞİLİK ve
ya kusma lüzumu 
elhasıl bir keyif bo
zukluğu hissedilir. 
O zaman derhal ya
rım bardak taze suya 
bir kahve kaşığı MA· 
ZON katarak içiniz. 
Keyifsizlik alametle
ri zail olur. İçilmesi 
gayet latiftir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ka
tidir. 


