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Tarama 
Manevrası 

Ahmet Emin YALMAN 

B aşvekilimizin Kamutay 
kapanmazdan evvel ha

ber verdiği gibi, bu seneki ordu 
ınanevralan Tunceli sahasında 
Yapılıyor. Böylece hem bir ma
nevradan beklenen maksatlar 
Yerine getirilecek, hem de Der
sim son bir taramadan geçecek
tir. 
Eğer geçen seneki azimli ve 

esaslı hareketten sonra Tunce
linde silah saklıyanlar, bu m
lAhlarla kanunun haricinde 
l!ıaksatlar elde edebileceklerini 
8ananlar kalmışsa bu gibiler 
80n ve kati bir ders alacaklar
dı,. 

• - - -wr~~ırxeemv~rrvr_. .................... 
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Ankarada Vekiller 
Hegeti Toplanacak 
Başvekil Diğer Vekilleri Takiben 
Bu Akşam Ankaraya Gidiyor 
Ankara, ı (TAN :Muhabirinden) - Haber aldığıma gö

re tehrimizde bugünlerde bir Vekiller Heyeti toplantısı 
yapılacaktır. Bunun için Vekiller birer birer Ankaraya 

gelmektedirler. 
Dün / 8 tanbuldan hareket eden Dahiliy_e V ckUi Şükrü 

Kaya ve Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp bu sabahki 
trenle geldiler. VektUet ileri gelenleri ve dostları tarafın
dan karşılandılar. Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Hariciye 
Veklli Tevfik RüftÜ Aras ve lnhi.sarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan da yarın sabah (bu sabah) §ehrimize gelmi§ bulu
IUIMklardır. Diğer Vekiller Ankaradadırlar. 

Bqvekil Celiil. Bayar da yarın ak§am (bu ak§am) ls
tanbuldan Ankaraya hareket edecektir. 

Sovyetler Hakkından 
Asla Vazgeçmiyecek 

1-
2-· 
3-

T~kllrl: 

Japon Kuvvetleri Çangsku· 
feng Dağından Çekilecekler 

Çangskufeng Dağını Sov
yetler de lş9al Edemiyecek 

Bir Komisyon Teşekkül Ede
rek ihtilafı Halledecek .........__..._ ..... n .__. ............... ..........__. 

'.!ski derebeylik ananelerini Der- ========================== 
Cim dağlannda devam ettirmek isti-
Yeııler de, bu yurdun ~'*landır. 
"taramaz ve cahil çocuk kalmalan 
~elld.f kabahatleri defildlr, maziden 
kendilerine kalan fena bir mirasın 
lleticesldir. 

Fl'ükOmet, geçen sene Dersim ha
ı"eketlerini yaparken, bu hakikati 
bir saniye bile gömen .kaybetme
ftılştt Zaruri ıfllhh hareketler .. 
Jtasında vatandaflarm eamm konı
lhak ve her iki taraftaki zayiatı u
lart hadde lndlrmek Jçm malzeme, 
P?- ve zaman belmnmdaa ~ 
kQlfM]_ .ı)~~- 29lı,,,,,1!ftt~ 1 
~1 yw;ı.maa ~u )"IDJıdan 

•nı.ıu vatandqlana ıı.,..u hak
kında bile bu itina ,,. altkayı duya
bibnek, rejimin yübek bir nafıdır. 
1"a.kat bu itina 111e alAka, yurdun 
,,..rlığına, birliğine, kanunlann b
tGııtüğüne ait prensiplerden en kü
ÇQ.k bir fedak:Arlıla Mbep olama&. 

B 'IJ memlekette ıellp ~ ıd .. 
b-__ reler, asgart emekle ıünG 
_--~· ~hfaD, yarının derdini 
~ll'lııa bırakan rejimlerdi. Bir çıt>&-
~ Gzerini ortünce kendileri iıçln 
...... halled::llmif aayılınh. Sebebi 
~ etmeyi ve kökünden tedaviye 
~ayı vazife diye tanımazlardı. 
"~~ rejimin hususiyeti, p6-
~ llbenkli, emııi)'etll çalıpıa 
~ ,-aratmıya herteyden fula 
:~et veımesidir. Btmun Jçhl bir 
--~ be.Urincıe onu kökünden d6-
~lbrıeden rahat etmez. Hatay n 
~up hududu i§leriııde bu kadar 
il~ ve enerji ile çaı'f'ımlSUWl 
~ Pl'eııslp1erden hJç bir fedaklrlı-
115.., hiç bir ya.rnn tedbire nza ıöste-
~estnbı sırnnı, bu berrak ıl
ı;:tte aramak lhımdır. Dersim lf
lı ilde de memlekette {Dersim) ad-

bit- :meselenin bir uır müddet de
~lı bir gaf~ kayna#ı halinde Jı:al
~ meydan bırakıldığı halde 
lld ist rejim, davayı bir defa ele 
l'\ıı llttan sonra hiç bir yanın tedbire 
~"'--olrnamış, yurt içinde en son de
ı ~lik ocağını söndürmek için her 
~~aklrlığı göze almayı ta.bil bul-
~ur. 

d \rasatı Türk vatand&fl, belki de 

.. ~· ileri gitmfJ memleketlerin va
,.. '1atandaşı kadar mektep gönne
"tltt· bı. ır. Fakat otuz yıldır tecriibe 

l'tı~lttebinde pek çok acı dersler gör
?' §, olgunlaşmıştır. Yüzde yüz de
h ~ed.e emniyet ve aaayi§ kurmak, 
l'tıullun için her fedakarlığı göze al

ı. ak siyaseti, Türk vatandaşının bu 
U&k.ı 
bı. lndan candan benimaedili, kıy. 

et \>erdiği bir aiyuettir. 

l>ersiındeki son pürüziln tutıye.. 
e u~ 

ısraması, mii8bet çahııaa saha-
:tırrııı için yeni ufuklar açacak, dü

n ~rili.klerini kaldırmak ve daha 

(Arkaa; ~ 10, sQtua • el•) 

Berlin Çekoslovakyayı 
Tekrar Protesto Etti 
Sebep Çek Tayyarelerinin Alman 
Toprakları Üstünde Uçmasıdır 

Runciman Prag' da Temaslara Başladı 
Sovyet Rusya Hariciye 

Komiseri Litvinof 

Dün bir taraftan Mançuku hududunda nisheten hafifle
miş olmakla beraber çarpışmalar devam ederkn,"bir taraf. 
tan da gerek Moskovada, gerekse Tokyoda Sovyet ve Japon 
diplomatlan aruında müzakereler cereyan etmektedir. Ja
ponlar, ihtil&fa sbep olan dağın iki tarafça da tahliye edil
mesini ve ihtil&fın halli için bir komisyon teşkilini teklif et
mişlerse de Sovyet Rusya sarih hakkından asla vazgeçmi
yeceğini bildirmiş ve mütareke teklifini reddetmiştir. Bu İti· 
harla mesele vahametini muhafa1.a etmektedir .. 

(Dünkü Hadiselerin Tafsilôfı 10 uncu Sayfamııdodır.I 

Berfin, 4 (H1U111i) - Bugün Almanya hükUmeti Çekoaloruya 
hükilmetini bir kere daha protesto etti. Sebebi, üç Çek tayyareıi
nin Alman hududu dahilinde uçması ve ilerleme1idir. Alman 
bynak.lanna röre Çek tayyareleri Alman hududu dahilindeki 

Yunanistanda 
Bayram 

Yunanistan I AğrutotJ bayra

mını büyük bir şevkle tesit et· 
mektedir. Bu vesile ile BCl§ve
kil Metaksas Elen milletine hi
taben mii.him bir nutuk söyle
miılir. Tafsilatı 3 üncü tJO.yıla

Küçük Motör Kullanan 
Müesseseler Maktu 

Vergiye Bağlanıyor 
Kladako tefıri üzerinde uçmuttur. 

Çekoslovakya hükumeti özür dile- /müzakereler devam etmektedir. Dr. 
mit ve hariciye nazın Krona tayya- Hodza Alman Südet partisi namına 
recilerin yanlı§lıkla hududu geçtik- sorulan beş suale cevap vermiştir. 
lerini ve cezaya çarptıklarını bildir- Südetler tarafından yapılan neşriya
mlştir. ta göre verilen cevaplar şu merkez-

Prag, 4 (Hususi) - Lord Runci - dedir: 
man bugün Cümhurreisi Beneş tara- 1 - Milliyetler statüsü ve lisan
fından kabul olunmuş, daha sonra lar projesi hakkında Südetlere tev- ,-=====ıız==z::ıa::::::-=ı=a:::--= 
Bapekll Doktor Hodza'yı ziyaret et- di edilen metinler eskisi gibi mute

mızda bulacabınu. 
Bu Suretle Yeni Muamele Vergisi Kanununun 
Ortaya Çıkardığı Sultefeltltümler izole Edllecelr 

mit ve Henlayn'in ziyaretini ka- berdir. 
bul etmi§tir. Alman Südetlerine men Bu metinler gerek meselenin esa
llUp dört delege Lord Runciman'm sı gerekse Südetlerin 7 haziran ta-
maiyeti ile görüşmüştür. rihli projeleri hakkında yapılacak 

Hükllmet ile Südetler arasındaki (Arka111: Sayfa ıo, sOttµı t de) 

YEZİDİN KIZI 
• YAZAN: 

Refik Halid 
(Yezidin Kızı J Refi le 

Halidln gole severek, Ö· 
ıenerelc yazdığı bir ro· 
mandır. 

insanların eılcldenb .. 
ri gözlerini lcamaıfıraa 
bir kadın tipinin arka· 
sından esrarlı bir aı .. 
me giriyorsunuz. Refik 
Halid, bu ôlemi size fa· 
nıfmalc i~ln kırk ciltten 
fazla eser olcumuıtur. 
Çöllerin kuytu lcöıele
rlnde aylarca dolaımıı, 
kahramanlarının ayale 
1zler1al takip etmlıtlr. 

Yezidin Kızı 
(TAN) ın pazar sayısında 

haslıyor. 

lngiltere ile Mısır 
Arasında Yeni lir 

Anlaıma imzalandı 
Londra, 4 (Hususi) - Mısır Baş

vekili Mehmet Mahmut Paşa, lngil
tere - Mısır muahedesini tadil eden 
yeni bir anlaşmayı dün parafe ettik
ten sonra lsviçreye gitmek üzere ha
reket etmiştir, Neşrolunan resmi 
tebliğe göre bu anlaşmalar, Sii\•eyş 
Kanalı boyunca inşa olunacak kışla, 
baraka, mesken, hastahane gibi inşa
ata aittir. İngiltere hükumeti bu in
şaat masraflarına yarı yarıya iştirak 
edecektir. 

Yeni anlaşma İngiltere ve Mısır 
Parlamentoları tarafından tasdik o
lunacaktır. Mısır Başvekili Ağusto
sun sonuna kadar Sen Moriç'de ka
lacaktır. 

lzmlrdeki Cinayet 
HCidisesi 16 Satte 
Karara Bağlandı 

İzmir, 4 (Tan muhabirinden) 
Dün gece vukuunu bildirdiğim Te
pecik cinayeti suçlusu Mustafa, ka

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Muamele vergisinin 
bazı maddelerini yanlış anlıyarak harekete geçen küçük sanat 
erbabının makinelerini sökmek suretiyle iptidai el tezgahları
na dönmeleri hadisesi üzerine Maliye Vekaletinde salahiyet 
sahibi bir zatle görüştiim. Bana şunları söyledi: 
"- Yeni çıkan kanunun ikinci telif sınai müesıı:eseleri maktu ver

maddesine göre muharrik kuvveti giye bağlamak için stiratle tetkikat 
be§ beygiri geçmiyen ve bu defa yapacaktır. 
vergi ile mükellef tutulan sınat mü- "Maktuiyet esaslan tesbit ve mü• 
esseselerin vergisini maktuiyete bağ· esseselerin senelik vergıleri tayin o
lamak için Maliye Vekaletine salAhi- lununoa kendilerinin artık defter 
yet verilmiştir. Maliye VekAleti muh (Arkası: Sayfa ıo. sütun ı dto) 

Veremle Mücadele 
için Yeni bir Usul 

Zenginlerimiz Ayda Sadece 10 Lira Vermek 

Suretile isim ve Adreslerini Bilecekleri Birer 

Zavallı Veremliyi Ölümden Kurtarabilecekler 

Yazan: Naci SADULLAH 

Eğer, haliniz, vaktiniz müaaitae, ayda on lirayı gö:ııı:den çıkar. 
mak mukabilinde ko&koca bir insanın hayatını kurtarmak sevabını 
itliyebilirsiniz ! ... 

rısını öldürmek suçundan bugün a- Çünkü, veremle mücadele cemiye
ğır cezada muhakeme edildi. Su- ti, her zihniyette insana yumuşak 
çu sabit görüldü. On dört sene se- gelecek bir yardım usulü bulmuş. 
kiz ay hapse mahkum oldu. Bu mu- Cemiyet reisi: 

rup dinlenmeden aza toplarlar. Du· 
varlatda, kahvelerde, gazinolarda. 
sokaklarda gözlerimize ilişen: 

hakeme ayni zamanda meşhut cü • - Bugün, diyor, memlekette bir 
rümlerin ağır cezalı suçlulara teşmt- çok hayır, yardım cemiyetleri var .. 
llndn sonra İzmirde karara bağlanan Bu centlyetler, gelir temin etmek 
ilk muhakemedir. Suçun işlendiği için, terrezzühler, müsamereler, ba
anla karar arasında ancak 16 saat le>lar, çaylar hazırlarlar. Davetiyeler, 
geçm.i§tir. satarlar. Rozetler dağıtırlar. Ve du-

"- Filanca cemiyete aza ol' ..... 
"- Yarını düşünüyorsan, falan 

kuruma üye yazıl!,. 

"- Filan isimli birlik, senin ma· 
hndır. Onu koru! ,, 

(Arba: ... 10. dturı 4 ele] 



.. 
Ne.tel Yazan: M. SIFIR 

Teşebbüsü Yüzünden 
Ilyası Şehit Ediyorlar 
B ütün kuvvetiyle sıkıyordu 

Hlç şüphesiz sırrını söyli
yecek olan bu ağlZl. bir-daha açıl
mamak üzere kapatmak, boğmak 
jçin uğraşıyordu. 

Polisler Mustafayı zorlukla tu
tup kaldınNşlar ve Muradı e
linden kurtarmışlardı. Fakat 
Muradın söz söyliyecek hali kal
mamıştı. Gö:deri yuvasından fır
lamış, yüzü morarmış ve nefesi 
kesilmişti. Bitkin ve hareketsiz 
yatıyor, yalnız inliyordu. Yorgun
luktan göğsü bir körük gibi inip 
kalkan Mustafa suçunu kapatmak 
ve teşebbüsünü saklamak yolunu 
bulmuştu. Karşısında duran mer
kez memuruna eliyle yerde yatan 
Muradı göstermiş ve: 

- Bu, demiştit. Eşyalanmı ça
lıp kaçıyordu. Yakaladım. 

Bekçi Mustafanın bu Jddinsına 
tabii kimse inanmamıştı. Merkez 
memuru tahkikata başlamıştı. Tel
leri kesik telefonlar yalıda oynan
mak istenen oyunun en canlı şa
hitleri idi. Rıhtımdan deniz tnra
fım güzden geçiren ınemur, sahil
den iki yüz metre kadar açıktan 
karşı sahile geçen fenersiz üç mo
törün karaltılarını ve motör per
vanelerinin deniz üzerinde bırak
tığı izleri gördüğii haberini getir
mişti. Taş ocakları istikametinden 
dönen m~mur da bir kalabalığın 
dağa doğru çekildiklerini ve fa
kat sayamadıgını söylemisti. Mer
kez memuru maiyetini dağ istika
metinde knçanlan takibe gönder
dikten sonra Darn:ıt Feridin vanı
na girmişti. VeHnlmetlerinl bir 
suikastten kurtnrdığını söyliye
rek güzel bir hulus çakmıştı. 

Bir saat sonra gelen polis mü
dürü Tahsin de merkez memuru
nu din1edikten sonra yapılan ha
reket.in bir sui,lfast teşebbü ü ol
duğuna kanaat getirmişti. Sultana 
ve damada o yolda beyanatta bu
lunmuştu. Fakat Mediha Sultan 
emekli bekçisi Mustaf:ıya bir tür
lü toz konduramıyordu. Suçun bi
rer birer sayılan delillerini kabul 
etmiyor: 

- Hepiniz de yanılıyorsunuz. 

Mustafa benim bunca senelik feda

kar ve sadık bir adamımdır. Böy

le şey yapmaz. Hep kabahat Mu
radındır. 

Diye ısrar ediyor, Mustafayı a
çıkça himaye ediyordu. Polis mü
dürü bu ısrarlı himaye karşısın

da ne yapacağını §8Ştrrnıştı. Bir 
aralık Sultanın yanından çıkmış 
ve merkez memuruna: 

- "Siz karakola gidiniz. Tah
kikatı ben yapacağım,, demiş ve 
başından savmıştı. 

D amat Ferit bu taarruz te
şebbüsünden canını kur

tardığı için memnun idi. Fakat ha
a korkuyor ve titriyordu. Polis 
müdürüne yalvarır gibi bir eda ile: 

- Oglum Tahsin BeyefendL 
Diyordu. Bu mütearr1zların ayak 
lan bir kere buraya alıştı. Bana 
öyle geliyor ki hayatımızı muha
faza etmek pek güç olacak. Ne 
yapsak bilmem ki.. Yalıyı terk ile 
Yıldı:ıa nakletmek muvafık gibi 
görünüyor. 

Faknt Damat Feridin fikir ve 
telakkisini l\lediha Sulta.n knbul 
etmiyordu: 

- Hayır Paşa; diyordu. Siz de 
evhama kapılıyorsunuz. Suikast 
teşebbusünü de ncrden çıkardı

nı:ı? Ortada adi bir hırsızlık vaka 
sından ba§ka ne var ki? Çerkes 
Murat bekçi M'ustafanın eşyalan
nı çalıp kaçarken tutulmuş. Baş
ka ne var?. 

- Aman Sultanım, haydutlar 
telefon tellerin! de kesmişler. 

Mediha Sultnn gözlerini devi
rerek kocasına hiddet ve hışımla 
baktı: 

- Hangi haydutlar, a paşa. de
di. Onlan da Murat kesmiştir. Ta
bif yaptığı hırsızlığın çabuk ha
ber Yerilmemesini temin içlıı-

Belki de Mustafayı öldürecekti 
de, değil mi Tahsin Bey?. 

Polis müdürü ellerini oğuştura
rak cevap verdi: 

- Eğer bekçi Mustafanın Mu
radı böyle bir hırsızlığa sevkede
cek kadar çok parası varsa bu ih
timal de hatıra gelir, efendim. 

Taiıslnln sözü Medihn Sultanın 
pek hoşuna gitmişti: 

- Elbette çok parası vardır. Se
nelerdenberi bir sultanın bekçi
başılığını yapan bol maaş ve bol 
bahşiş alan bir adamda para bu
lunmnz mı hiç. Rica ederim, siz 
de bizim paşa gibi evhama kapıl
mayın. Mesele meydanda... Hır
sız Muradı alır. götüriirsünüz ve 
layık olduğu cezayı verirsiniz. İş-
te bu kadar... · 

Bu sözleriyle Tahsine nezaket
le bunu böyle yapması lüzumunu 
hissettirmişti. Polis miidürü de 
Sultanın arzusunu canla ve başla 
yerine getirdi. Muradı aldı ve va-
lıdnn çekilip gitti. ~ 

Harem ve seliimlık dairelerin
deki halkın dedikodusu snatlerce 
SLirdii. Ancak sabaha karsı yalı es
ki sakinliğini buldu ve herkes o
dasına çekilip uyudu. 

Maslnhnt icabı şekli değiştiri

lC'l'l had isC'yi ve ÇcrkC's Muradın 
hırsızlık töhmetiyle Kroker hnpi
sanesine atıldığını ertesi sabah 
Çerkes R. herkesten evvel haber 
aldı. Adamının yok yere hapsedil
mesinden duyduğu hiddet ve te
essürle Knpiten Gordona kostu. 
Murattan işittiklerini söyledi. Ha
diseyi uzun uzadıya tahlil ettik
ten sonra dedi ki: 

Bu adamın suçu yoktur. Damat 
Paşaya suikast yapmak istevip te 
muvaffak olnmly:mıuıın ışı ·Kapat 

mak için çevirdikleri bir manev
raya kurban ediliyor. Böyle oldu
gunu ispat edeceğim. 

Kapitcnin delaleti ile bu iş için 
kendi başına tahkikat yapmak mü 
sa:ıdcsini müttefikin zabıta ko
misyonu reisindan gizlice almıştı. 
Çerkes R. a yine gün doğmuştu. 

O anda zihni hep vurgun hülyala
n ile dolmuştu. Hemen adamları
nı toplamış, silah lnnmış ve siliıh
land ırmış, bir mot<ire atlıyarak 

Anadoluhisarının yolunu tutmuş

tu. 

Hadise gecesi. tam sahile yak

laşaca{;'I sırada yalıda kopan çığ

lıklar gecenin sükuneti içinde Bo
ğazın karşı kıyılarını çınlatmış
tı. Acı akisler bir şimşek gibi bir
den geri dönmüş ve çıktığı sahi
lin dağlanna çarpıp dağılmıştı. 

Bu açık tehlike hnberi karşısında 
motcir1er tnm yolla Kanlıca koyu- . 
na gitmişlerdi. İçlerindeki feda
karlan karaya çıkardıktan sonra 
Anadolu kıyısının denize vuran 
loşluklarına sığınarak Karadenize 
çıkmışlardı. Irvenin sakin bir 
koycuğuna çekilmişlerdi. Cumar
tesi gecesi Balta Limanının yal
dızlı fesat ocağının kapısına balta 
asmak istlyenler CumartP.si saba
hı hep iş ve güc:lerinln başında idi 
ler. Ortlıktn dönüp dolaşan ve mu
vaffakıyetszlikle neticelendiği söy
lenilen baskın şayıalanna kulak 
bile vermiyorlard1. 

Çerkes R. ın maiyetindeki ha
inlerle Anndoluhirarm:ı gideceği

ni yaver Bürhan Bey pek çaÔuk 
haber almıştı. Kahveci Rizeli 11-
yasın bir felakete uğrıyacağmı 

derhal anlamıştı. Bir otomobil ile 
Bebeğe gitmiş ve oradan Hisara 
geçmişti. Fakat İlyası kahvesin
de bulamamıştı. Yaklaşan tehli
keyi haber vermiş, İlyasın hemen 
ortadan knybolmasını Rizeli Ah
mede tenblh ile His:ırdan ayrıl

mıştı. 

Pazar gecesi sabaha karşı kah
\•eslne gelen İlyas arkadaşının 
tavsiyelerini dinlememişti. Kah
vede yatmak gafletini göstermişti 
ve bu gafletinin cezasını · çekmiş, 
tedblrsizliğinin kurbanı olmuştu. 

(Devamı var) 

BELEDiYEDE : . 
MeyvaveSebze 
Ucuzluğu için 
Yeni Esaslar 
Belediye, sebze ve meyva satışla

n üzerindeki tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. Sebze ve meyvaların mali
yet fiyatları ile müstahsiller tarafın
dan satış bedelleri, taşıma ücretleri, 
satıcı ve mutavassıt hisseleri ayrı 
ayn he:rnplanınıştır. Bu hesap neti
cesi her iki maddenin halka çok pa
halıya satıldığı görülmüştür. 

Belediye halden gc-çen bu kabil 
~addelerin maliyet fiyatiyle pera -
kende satış fiyatı arasında muayyen 
bir fark koyacaktır. Perakendeciler 
bu muayyen farkı aşmamak üzere 
satış yapm1yn mecbur edilecekler
dir. Faknt rekabet maksadivle ha -
reket edenler bu farkın en .az dcre
cesniden istifade edebileceklerdir. 
Bu suretle sebze ve meyva fiyatları 
da yakında ucuzlatılacaktır. 

Caddelerde Baca 
A~ılmıyacak 

Belediye asflat ve mozaik olarak 
yeniden yaptıracağı yollarda her ne 
maksatla olursa olsun baca açılma
sını yasak etmiştir. Bu itibarla bele
diye dün elektrik. telefon idareleri
le havagazi ve tramvay şirketlerine 
bir etzkere göndermiş ve yeni yapı
lacak yollardaki tesisatın yayakaldı
rımlan altına ahnmalnnnı, her tür
lü tamirlerin şimdiden yapılmasını 
bildirnıiştir. 

Şirketler ve idnreler yeni yapıla
cak yollardaki tesisatlarını önümüz
deki kışa kadar bu esasa göre değiş
tireceklerdir. 

Berberler de Sın1ffara 
Ayrılacak 

Belediye otel ve lokantalardan 
başka berberleri de ~ınıflara ay1rmı
ya karar VE.'rınistir. Lokantaların beş 
sınıf üzerine taksim şekillerine ait 
tetkiklere bn lanmıstır. Sınıflara a
yırma işi bu ay sonuna kadar bitiri
ıeceınıı. 

OtelJerden birinci - ij<incl ve üçün 
cü sınıflara ayrılacaklar taksim e
dilmiştir. Bunların konforları, ücrPt 
]eri, ve fcsisatlan, ayrı ayrı tesbit 
edilecektir. 

Berberler de üç sınıfa ayrılacaktır. 

Ekmek Fabrikası için 
Tetkikler 

Belediye şc-hrimizde hükumetin 
de ya-rdımını temin ederek kendi ser 
mayesiyle bir ekmek fabrikası kur
mak isteğindedir. Ecnebi bir firma
nın kuracağı fabrikanın şehirlilere 

ucuz ve temiz ekmek yediremiyece~i 
kanati mevcut olduğu için, belediye 
hu işi nasıl ve ne şekilde yapabile
ceğini etüd etmiye başlamıştır. 

Wamam Ücretleri 
indirilmiyor 

Yıkanma, dinlenme ve eğlenme 

yerlerinin yeni fiyatları tesbit edilir 
ken kaymakamlar hamamların da 
fiyatlarını indirmek istemişlerdir. 

Hamamlar hakkında belediyece 
yeni bir talimatname hazırlandığı ve 
hamam fiyatları da tetkik edilmekte 
olduğu için hamam ücretlerine şim
<lüik ilisilmemesi kaymakamlara 
bildirilmiştir. * Kadıköy - Çiftehavuzlar -
Cemilpaşa yolunun yapılmasına baş 
lanmıştır. 
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1 DENiZ ve LiMAN : 

1

Sus Vapuru 
ilk Seferini 

Maden Arama 

Enstitüsünün 

Yeni Faaliyeti 
%İraat müdürliiğü 

şehrimizdeki kargalara karşı 
bir mücadele açmıştır. Müdiir
lük bir karga başı getirene on 
kuruş vermek suretiyle de bü
yUk bir cömertlik göstermekte 
ve herke i miicadeleye iştirake 
teşvik etmektedir. Bazı semtler
de ve c7.ciimle Edirnekapı, Ka
ragümriik ,.c Sultnnselim taraf
larında çocuk denilemiyccek ka
dar hUyiik gençlerle hirtnkım 
işsi7Jcr de mücadeleye giri~miş
lerdir. Bunlar kuvvetli lastik
lerden yapılmış çııtal sapanlar
la iri . açma atmnkta, sokaklar
da ve bahse aralarında karga 
pc~inde ko~nıal..tadır. Yalnız bu 
karga aycılarının ha~ılarınm 
canı kırmak, haş '\·e yüz kanat
mak gibi ufak tefek kazaln
ra da sehchi~·et '·erdikleri görü
lüp işitilmektedir. Bir insan ba
şının veya gözünün de on ku· 
ru a kurban gitmemesi için şim
diden ilişikli makamların dik
katlerini cclhederiz. 

MOTEFERRlK : ____ .....__ 

Nevyork Sergisine 
Ayrılan Eserler 

Nevyork sergisine iştirak için mü
zcler1mizden ayrılacak eşyal:r tes
bit edilmiştir. Sergi komiseri Suat 
~aklr dün şehrimize gelmiş ve Türk
ofis müdürü Cemal Ziya lie görüş
tükten sonra eski eserler müzesinde 
yapılan toplantıya iştirak etmiştir. 

Nevyork sergisi için etüdler yapmak 
ve eşya tefrik etmek üzere bir komis
yon teşkil olunmuŞJur. 

iş Dairesi Teıkilatı 
fktısat Vekaleti İş dairesinin yeni 

teşkilatı bir ağustostan itibaren faa., 
1:.._f' ........ .----..t-•"-- -·-··· -- -1 
4 tane daha ilfıveslyle 20 bölge amir: 
liği faaliyete geçmiştir. Bu arada 
Balıkesir ve İzmittc de iki bölge açıl 
mıştır. 

Yeni kurulan bölge amirliklerine 
bir sencdenberi iş dairesi teşkilatında 
iyi çalışmış olan iş müiettişleri tayin 
edilmişlerdir. * Trakya umumt müfettişllği sıh
hi mi.işavirl Sabri İstanbul sıhhat 
müdürlüğüne tayfo edilmiştir. Eski 
müdür Ali Rıza istirahate çekilmiş
tir. * Sovyetler, Güzel Sanatlar Aka
demisinde bir fotoğraf sergisi aç
mağa karar vermişlerdir. 

MAARiFTE: 

Üçüncü Devre Kamplar 

Bu Hafta Başllyor 
Yedek Subay Okulunda yapılan 

Üniversite ve yüksek tahsil talebe
sinin askerlik kamplarının ikinci 
devresi bitirilmiştir. Üçüncü devre 
önümüzdeki pazartesi günü açılacak 
ve ay sonuna kadar devam ede
cektir. * Dün 200 muallimden mürekkep 
bir kafile tetkik gezintisi yapmak ü
zere Edirney.e gitmiştir. 

Bugiin Yapıyor 
Bandırma hattına tahsis olunan 

yeni Sus vapuru seferlerine bugün 
başlıyacaktır. Susun ilk seferi dola
yısiylc, dün akşam Bandırmaya pos
ta kalkmamıştır. 

Vapur pazartesi, carşamba ve cu
martesi günleri İstanbuldan sabahla
n 8.15 de kalkacak ve 12.30 da Ban
dırmaya varacaktır. Ayni gün akşa
mı da Bandırmadan kalkarak İstan
bula dönecektir. 

Oturan Vapur 
Kurtarllamadı 

Gelibolu civarında Zincirbozan 
mevkiinde kayalar üstiine oturan 
Yunan bandralı Akti vapuru çok yük 
lü olduğu için yüzdürülcmemiştir. 

Gemi kurtarma şirketinin Loros va
puru da daha evvel giden Alemdar 
tahlisiye gemisine yardım etmek üze 
re dün sabah kaza yerine gönderil
miştir. Geminin, bir yarası yoktur. 

ilk Göçmen Vapuru 
Bu yıl Rumanyadan getirilecek 

göçmenler için ilk vapur bugün 'Kös 
tenccye hareket edecektir. İlk gide
cek olan Nazım vapuriyle 1600 göç
men getirilecektir. * İzmir hattı için ilave postalara 
dünden itibaren başlanmıştır. * Yarın Viktorya vapurile 800 
seyyah gelecek ayni zamanda Bursa 
ya da gideceklerdir. 

POLiSTE: 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
Diyarbakır, Mardin, Elıizığ, l\lalatya, 
Antep, Urfa, Maraş ve civarı vila· 
yetleri arazisinde maden taharriya -
tında bulunmak üzere l\lalatyamn 
Ilasan~clebi nahiyesinden Hüseyin 
Vural adındaki bir köylü ile sekiz ay 
lık bir mukavele yapmıştır. 

lliiseyin Vural memleketimizin 
bilhassa ortn ve cenubi Anadolu mm 

takalarında madenler üzerinde yap
tığı hususi arama usullcrile tanınmış 
ve müsbet neticeler elde etmis hir 

" yurttaşdır. Uu suretle Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü ilk defa olarak 
ecnebi nıiitehassıslardan başka bir 
Türk köyHisü ile de maden taharri
si yolunda bir mukavele aktetmi~ 
bulunmaktadır. 

Mukavele esasına göre Hüseyin 
Vural enstitüden her ay muayyen 
bir para alacak, keşfedeceği made
nin kıymet ve ehemmiyetine göre de 
ayrıca bir ikramiye ile taltü edile· 
ccktir. 

Seçimlere Hazırhl< 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) ....: 

Halk Partisi genel sekreterliği bele-
diye ve \"İlayet umumi meclisleri se
çimleri hakkında hazırladığı talimat 
namevi bugün vilayetlere tebliğ et· 
ti. 

Hava Afetleri 
Ankara, 4 (Tan muhabirindenJ -

Yağmur, kasırga veya herhangi ta• 
bii bir hadise neticesinde husule ,,,. 
len tahrip \'C zararların derecesi bak 

Manifaturacdar kında bundan sonra Nafia Vekale-
tine de malumat verilmesinin usul it· 

Klübünde Kumar t.ihazı ,·ilaytelcre tehliğlenmiştir. 

C 
Köy Bekçilerinin 

Ürmü Meşhudu lıledikleri Suçlar 
Evvelki gece Beyoğlunda Sutera- Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

zisi sokağında Cistinyoni apartıma- Adli~e Vekiileti köy bekçilerinin if• 
nındaki manifaturacılar klübün~ \eıtkılcri adam öldiirme ve yaralarnıt 
hr. tün en J 'ill\9.a .JfY!!.'!.I!.~ kl_,.n."4.cı~} ~e!'l! 

Bu klu
.. t k t ld ,,. h b ilgililere tarpinıle ildirilmişth-. Tı:ı-
p e umar oyna ı 16 • a er . . mımdc şöyle denmektedir: 

alındığı ıçin zabıta icabeden tedbir- B ib" h"d" 1 d "l"hl he. u g ı a ıse er c sı n nrın ıs-

lere başvurarak klübün apartıman

da işgal ettiği daireyi tarassut altı-
na almıştır. 

Gece geç vakit kumarbazların ta-
mamen toplandıkları ve oyunun da 

en hararetli demine geldiğine kana

at hasıl edlidiği zaman memurlar 

birdenbire kliıbe gitmişler, dört er
kekle 3 kadını kumar oynarlarken 

cürmümeşhut halinde yakalamışlar
dır. 

Kumar kağıtları, fişler, pllka ve
saireyle beraber masa üzerinde du-

ran doksan lira kumar parası da mü
sadere edilmiştir. 

Yakafanan erkekler radyo ve le

vazımatı elektrikiye tüccarı Alber, 

tütüncü Mesrup, berber ishak, zey

tinyağ tüccarı Alcksandr'dır. 

Bu kumarhaneyi Friksiyon ismin

de birinin idare ettiği ve ganiyot al
dığı anlaşılmış, onun hakkında da 

takibata başlanılmıştır. Ayrıca mani
faturacılar klübü idare heyeti hak

kında da takibat yapılmaktadır. 

Bir Fundahk Yandı 

kim ve mahkemelerce miisaderesine 
karar verilerek ciheti askeriyeye te,·· 
di edilmekte olduğu can muhabere
den anlaşılmıştır. Milsadereden nısk 
sat .suçlunun ayni silahla ikinci bit 
suç işlemesine mahnl verilmemek ü· 
zere suçta kullandığı silahındaki 
mlilkiyet hakkının nezinden ibaret• 
tfr. Bu itibarla müsaderenin bir neri 
ceza olduğu tebarUz eder. 

Halbuki ta~ıdıkları siltıhlarda be1' 
çilerin mUlkiyct haklan yoktur. çuıı 
kil bu silahlar köy kanununu muci
bince kendilerine devlet tarafındaıı 
tevdi edilmiş ve binaenaleyh devle
tin malıdır. Devlet malı ise haciz ve 
müsadere olunamaz. Suçta kullanıl· 
mış olmaları itibarile köy bekçiJeriıt 
den zaptolunan <lcvlete ait silahla• 
rın mahkemelerce vücudi.ine lüzutO 
görUlmcdiği surette hemen ait oldtı• 
ğu jandarma dairelerine iade ve te~· 
dii icap eder. 

Erzurumda Postane 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) _,,, 

Posta idaresi Erzurumda modetıl 
bir postane binası yaptırmıya karat 
vermiştir. 

KAMP ÇOCUKLAR! TENEZZVH YAPTILAR : 
Dün saat 14 te Küçükbakkal kö

yüne ait fundalıkta yangın çıkmış, 
12 dönüm fundahk çıktıktan sonra 
gorülmüş, yetişen itfaiye tarafından 
sondürülnıüştür. 

1 TAKViM ve HAVA] 

Yapılan tahkikatta köylülerden 
Mustafari'ın oğlu 13 yaşında Hasanın 
fundalıkta ateş yaktığı, bu ateşin si
rayetiyle yangın çıktığı anlaşılmış, 
çocuk ve babası hakkında takibata 
başlanmıştır. 

14 Metreden Aıağı Düştü 
Taksimde Ayaspaşada Kumrulu 

sokağında 28 numaralı apartımanın 
üçüncü kat inşaatında çalışan Ah
met usta 14 metre yükseklikten yere 
düşerek vücudünün muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmış. Bey
oğlu hastahanesine kald1rılm1ştır. 

* Vatman Eminin idaresindeki 
162 numaralı tramvay dün Sirkecide B o s~ne ~amp gören ilk mektep talebelerinden knlabahk bir grup, Şoför Tahsin oğlu İbrahimin idare

. .diın Şırket. vapurile Boğniçlnde tenenUh yapmışlardır. Yuka- sindeki 3042 numaralı otomobile 
nki resımde, neşelı bir çocuk grubunu vapurda görüyoruz. -çarpmış, otomobil hasara uğramıştır. 

5 Ağustos 1938 
CUMA 1------ . 1 

8 inci ay Gtln: 31 Hızır: 82 
Arabi: 1357 
Ccmnzlyeltıhız: 7 
Güneş: 5,00 - Öğle: 
İkindi: 16.14 - Akşam: 
Yatsı: 21.12 - İmsflk: 

ltumt: 1354 
Temmuz: 23 

12.20 
111.23 
2.56 

YURTI A HAVA V AZIYE1"1 
YeşllklSy Meteoroloji istasyonundan ııll' 

nan maltimata göre hava yurdun Karadt!" 
ntz kıyılarile doğu ve orta Anadolunun " r 
kısmında bulutlu ve mevzii yağışlı, ,.~
deniz kıyıları, Egenin cenubunda buıııt' 
lu geçmiş, rüzgflrlar doğuda cenubu şşr!Ö 
Ege ve Akdeniz kıyılarında garbi. diğ~~ 
yerlerde şimali lsUkamttcn orta kuv"ett 
esmiştir. 

DOn İstnnbulda havn acık geçmiş. rO~ 
gAr şlmaU lstlkıunettcn saniyede 4- 6 ı1'I ~ 
re hıila esmiştir. Saat 14 tc bava tıız!I 
756,4 milimetre idi. Suhunet en yıl1'ct?• 
güneşte 83,lı gb1gede 32,8 ve en dilŞ ı 
23,5 ııantlgrat kaydcdilml~Ur. 
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~UGONJ 
Sovyet • Japon 
Çarpışmaları 
etrafında 
l'Q%Cln: Dmer Rıza DOCRUL 

, Sovyet askerlerile Japon ask.erle
~iıı Mançuko hududunun öte beri-

de çarpışmaları, ara sıra bu çar
~rtıalarm ciddi bir mahiyet alması, 
~k Şarkta yeni bir harbin kopa
~ zannını veriyorsa da anlaşılan 

1 taraf ta böyle bir maceraya sü
~lenmemek iç.in ellerinden geleni 
~hcaklardır. Fakat bu çarpııma
-. • lızak Şarkta Japon - Sovyet 
~ııasebetlerinin geçirdiği gerginli -
it , l~ddet ve vehametini göstermek-

•dı. İki tarafın ancak kendi top
~ı müdafaa ettiğini iddiada ıs"t etnıesi çarpışmalann tekerrflrü-

~e iki tarafın zayiat vermesine 
~blyet vermiştir. Bu yüzden iki 
._b'!. il!' asında pek ali bir harp ko
lit 1lırdi. Fakat iki tarafın da bu çe
-._~diseleri mahalli saymak iste
lııt 1 'Ve daha vahim bir safhaya geç
~en çekinmesi, tam manasile 

4 kopmasına mani olmaktadır. 
~lli sebep iki tarafın ihtillfı sulh 
~le tesviye etmelerine saik ola-

~'Poııya, Çin itiyle son derece meş
llht olduğu bu sırada Sovyet Birliği 
~Uyilk bir devletle de harbe gi
~ k istemiyor. Japonya Çini ye
~l'nıek. için bir seneden fazla uğ
llti lı 'Ve çok geniı yerler iyal et
~.~alde Çinin mukavemetini kı
'-lt~' bundan baıka milU kay
~ lrını çok büyük bir yük altına 
hlıtıştur. 
l 

ti..: 'Ponya Sovyet Birliji. ite harbe 
·•tt'ği 'k 1 takdirde Çin harbini uzat-

-ıa.ı:e daha tehlikeli neticelerle kar
~ll alt vaziyetinde kalır. Onun 
"'-.. Japonyanın Mançuko hududu ü
"flbdek• b" \ad 1 ır kaç kanı toprak yü-
ı.ııtı-:" harbi göze almasına imkan 
t h · So'Vyet Birliğine gelin~e; o da 

-;,· --~~~ giri,tiği takdirde bu har-
~tnanı - - • • • ·· • 
•, ası ihtimalini hesapl~makt:ı 
~da harbe girmek için istical gös-
ll emektedir. 

tiııd:k~zden iki tarafın hudut üze
'fıtı 1 ~arpışmalarına rağmen ihti
İtı dıploınatik vasıtalarla haUi 

1 teşebbüsler devam etmi' ve an
'tı •ll Japonya ihtilaf mevzuu olan 
ltı: i~i tarafça tahliyesini, dağın 
la;,- •ıt olduğu keyfiyetinin bir ko-
te:; tarafından tahkik olunması
lt ıf etmiştir. 

" teklifin Sovyet Birliği tarafın
'lbasıı ka11ıJandığı henüz beJli 
dit ll' • 

-ıtat 
t ~it ergeç bu veya buna benzer 
ıı h li~in kabulü ile ihtilifın aul
~ llli bekleniyor. 

. 1llıla beraber bu defaki hudut 
ele...: 

•• Japonyanın Çin harbi il-
de 'ti • Jnuhakkak ki, katı bir tesir 

"Bktu-
.~~did..: ,.._ ~.. alınan .haberlere 
.... ,h 
> Bankov harbinden son-
~i ~arplere girmiyeeek, yeniden 

'" eırıek için çalışmıyacak cenu-
'*'ııı il ... ' 

t •1 e ugraşmaktan vazgeçttek 
14btd· 
t 1Ye kadar ele geçirdiği saha-
'lltl i tfiıııt "' le me,gul olacaktır. 
• U lızak Şarktaki vaziyet ta· 

e dex..: i b 1 ._ lJ a•fDl § u unuyor. Japon. 
~ lak Şarktaki emellerini alt 
~it, Yahut Japon prestijini kı

bıı· •diseler Vllkuu her an bek
lıoı ır 'Ve hunlar fethettiii yerler-

'tıorı;1' kolay yerleıemiyecelı: olan 
lttı14 'h derinden sarsabilir. 
ıttı, 88 

hudut hadiseleri ve Japon 
'ıı· Sarpı,malan tesirsiz ve siya. 

•Yet b k ~lft a ınıından mahalll kal-
ır. 

•Ut·~· -=--==========---==-=
t Q1 Urt •• Resmf Daireler 
~ komür Kullanacak 

•ta 4 (T 
ltıt ' an muhabirinden) -
ltı dabelerin hepsinin önflmüz

lı_ll §ta hladenl soba ve taı kömür 
"taları . 

tedh· nı temın için llnm re-
•tler ı 

' 0"1. a ınmaktadır. Ancak 
) firUn tedarikine imkan olm1-
etlerd 

ti.,, e saç soba kullanılabile-

3 

~~@iti 1:3 

YUNANİSTAN 4 AGUSTOS 
BAYRAMINI KUTLULUYOR 

"Ben Hasis 
D Vele 1 
egı ım. n 

1'azan: 8. FELEK 

Herkesin kendine göre halini bir 
müdafaa ediş tarzı vardır. Onun da 
cimriliğini tefsiı: edişi bu tarzlardan 
bir sayılabilir. 

General Metaksas Muhim Bir Nutuk · Söyledi Der ki: 

- Bana cimridir, parayı sever. 
derler. 

"ikinci 
Yapmış 

Senenin Dönüm Noktasında Balkan Antantının Bulgaristanla Ben parayı sevmiyeni gönnedim. 
Aleme avuç a\'uç para dağıtırsam 
cömert demezler, delidir, derler. Olduğu 

Atina, 4 (A.A.) - Bütün Yunanis
tan, bugün, Elen milleti için bir sa
adet devresi açan 4 ağustos 1936 ta
rihinin ikinci yıldönümünü büyük 
bir şevk ve heyecan çinde kutlula
maktadır. 

Bayrama, sabah erken, balkın umu 
heyecanı içinde, her şehir ve köyde 
başlanmıştır. Saat 10 da, memleket
teki bütün kiliseler çanlarını çalma
ya başlamış ve bütün kiliselerde ru
hani ayinler yapılmıştır. 

Bayram bilhassa Atinada çok par
lak olmuştur. Saat 11 de, başlarında 
matbuat ve turizm müsteşarı Niko -
ludis olduğu halde Atina büyük halk 
komitesi, Başvekil Metaksası ziyaret 
etmiş ve kendisini tebrik ederek bü
tün milletin sadakatini bildinniştr. 

Bütün dükkanlar, camekanlarını, 

4 oğustos başarılarını gösteren tem
sili reslmlerle süslemişlerdri. 

Bayram, iki sene içinde hükumetçe 
vücude getirilen milli esere halkın 
kalbten tasvibinin beliğ bir ifadesi 
halinde tecelli etmiştir. 

Bütün eyaletlerden milli elbisele
ri ile gelen grupların danslarını sey
retmek ve şarkılarını dinlemek üze
re Öğleden sonra stadyomda yapı -
lacak töreni görmiye, halk daha çok 
erkenden akın etmiştir. 

Metaksasın Nutku 
Atina, 4 (A.A.) - Atina · Ajansı 

bildiriyor: 
ı.~- "hi 4 ağustos rEl,jiminin kuru -

• • ·- y ~· .,... •··-···- •••l...aı.a.;Jı;..-

Başvekil Metaksas, Elen 

milletine hitaben radyo ile neşredi
len mesajında ezcümle deml§tir ki: 

Anlaşmayı da B aşarllar Serisine ilave Ediyoruz .. 
Para kazanılırken ne kadar geç 

geliyorsa, sadedilirken ondan da a
ğır gider, ,!,on Anlaşma Ve ltalya 

Roma, .( (A.A.) - Stefani ajan!IJ bildiriyor: 

İnformatione diplomatica a~ağıdaki bendi neıretmektedir: 
"Roma mesul mahf iJlerinde, Balkan Antantı ile Bulgaristan ara

sında aktedilen anlaşma, bilyiik bir memnuniyetle karşılanmı,tır. 

"Bilhassa B. Stoyadinoviçin politikası sayesinde Balkanlarda bugün 
mevcut manevi ferah vaziyetini teyit eden bu anlaşma, Nöyyi mu
ahedesinin askeri bakımdan kendisine bir nevi madunluk veren kıs
mından kurtulan Bulgasitana da meşru bir memnuniyet vermekte
dir. Uzlaşma yolu ile yapılan bu muahede tadili, vaziyeti hassaten 
nazik olmakta devam eden diğel' Avrupa mıntakalan için bir örnek 
teşkil eylemektedir. Tunada ve Balkan bazvasına bir çok menfaat
lerle baflı bulunan İtalya, milletler arasındaki münasebetlerin iyi
leşmesi suretile yeni bir tarihi devre başlangıcı teşkil eden ve sul
ha ve Avrupanın ıslahına müessir bir yardımda bulunan her şe3•i 
memnuniyetle sellmlamaktadır .,, 

"- Halkın samimi sevinci ve he
yecanının son noktasını bulduğu 

bu anda, Yunanistan için biri sulh 
enternasyonal unsuru olarak diğeri 

dahili nizam unsuru olarak birer mu 
vaffakiyet teşkil eden iki mühim 

hadise, başarılar bilançosuna ilave o
lunmuş bulunmaktadır. 

Birinci muvaffakiyet, Balkan An
tantının takviyesini teyit eden Bal
kan Antantı - Bulgaristan anlaşma
sıdır. !kinci muvaffakiyet, maziden 

arta kalan bazı sefil tortuların çıkar
dığı isyandır ki, bu, mazinin pis me
todlannın 4 Ağustos fikirleri ve fa. 
aliyeti çerçevesi dahilinde ne derece 
takbih edilmekte bulunduğunu isbat 
eylemiştir. Yunainstanın harici ve 
dahili bakımdan vaziyetini gösteren 
bu iki karakteristik hadise, iki sene
lik tarihi bilançoyu kapamaktadır. 

"4 Ağustos 1936 tarihinden bu gü
ne kadar bana karşı gösterilen itima

dı ve bu iki sene içinde vücuda ge
len bu derece büyük işleri gözümün 
önüne getirirken, Allaha, Krala ve, 
ey Millet, sana şükür ediyorum. Siz

ler bana milleti kurtarmak kuvvetini 
verdiniz, o millet ki, bugün hakika-

ten kurulmuş ve intibah yoluna gir
ırıiştir. ş 

"lşte bu sebepten dolayıdır ki, bu 

yıldönümü kutlanırken, bütün Yuna
nistanda bu sene de heyecan, görül

memiş derecede muazzamdır. Ve bu 

iki sene içinde kalkınma eserine yar
dım edenler iftihar duymaktadırlar .. , 

Eşe dosta ikram etmiyorum diye 
tevatiir ederler. Herkes biribirine ik
ram etse sıra bir kere de bana gelir
di elbet. Halbuki "Buyurun!" diyene 
rastgelmedim. Ne kadar anafor ye
mek yedim, kahve, limonata, çay iç
timse hepsi kendi zorumladır. Göniil 
rızasile adama nasihattan başka bir 
şey vermezler. 

Giıya cimri olduğum için hastalı
ğımda bile hararet derecemi dışarı
ya ''urmazmışım. iftira. Termomet
reler hassas olmazsa kabahat bende 
mi? 

Ötedenbcri pekliği ishale tercih e
derim. Bunu da hasisliğimin ayrı bir 
tezahürü derler. Sıhhi tedlıirlcrden 
anlamıyanların ahlaki müşahedelere 
yeltenmeleri şimşir tarak kullanm:ı 
ya benzer. 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

Evet, çok terlemcm. Amma bunun 
cimrilikle miinasebetiııi anlamıyo -
rum. Çok terlemek cömertlik sayılı
yorsa şişmanlar en cömert adamlar 
olmalıdır. Halbuki ben ne eli sıkı 

tombalaklar bilirim ki; elinden bir ku 
ruş koparmaya çalışmak Kasımpaş:ı 
deresinde platin aramak kadar bey
hudedir. 

ALMANYA 

Bir Karar 
Nürenberg, 4 ( A.A.) - Nüren.

oerg oeıedıye mecıısı şenrın yenı mı-
mari planı mucibince Yahudi Sina· 
gogunun yıkılması ldzımgeldiğine 

karar vermi§tir. 

INGILTERE 

Hava Manevralan 1 
RUMANYA 

Ekalliyetlere Hürriyet 
Riizgar iistünde tiitiin içmezmi

şim. Alt tarafta oturanlar duman
dan ze,·klenmesinler diye! 

Londra 4 (A.A.) - Yarın saat 10 
da şarki İngilterede ve Şima1 deni • 
zinde büyük hava manevralarına ba~ 
!anacaktır. Bu manevralara 900 tay. 
tayyare iştirak edecektir. 

Biikreş, 4 ( A.A.) - Kral tarafından 
neŞTediten kararname ile Rumen e
kalliyetlerine din ve matbuat sahala
rında, şahuı ve iJ miinasebetlerinda 
ve umumi içtimai.arda ana li.!anlan
nı kullanmak hürriyeti verilmiştir. 

Ne kötü zihniyet. Ben hunu sade
ce halkı dumammla rahat 1z etme
mek için yaparım. CimrHikle ne miı
nasebeti ,·ar. Sigaramdan başkasına 
ateş \'ermem. Çiinkii keyfimi kaçı
rır. Bu cimrilikten değil, titizlikten. 
Tramvayda arabanın ön tarafına bi
nerim. Bunu bir araba boyu ileride 
inmek için yaptığıma ~·orarlar. Hal
buki arkada durup öndeki yolcularm 
neies, tiikür:ik ,.e her ne,·i tozlarını 
yutmamak için öne geçerim. 

ı 

Kral tarafından ne§Tedilen bir ka
rarname ile Clttj Universitesi profe
sörlerinden Dragoncir ekalliyetler 
umum komiserliğine tayin edilmiş
tir. Siyasi nuıhfeller bu tayine ekal-

1 liyetler rejiminin, belki ekalliyetler 
~tatiisü çerçevesi içinde, yeni bir 
tarzda tanzimine doğru atılmt§ bir 
adım nazarile bakmaktadırlar. 

Ta\•anı basık e\'lerde oturuşumn, 

tenvir \'e ft>.shin masrafından ekono

mi fikrine hamlederler. Halbuki hl'n MISIR 
Prens Suud 

Kahire, 4 (Hususi) - Suudi ATa
bistan Veliahdi Prens Stıud ile kar
deşi Prem Mehmcd, fngiltereyc git
mek üzere Ciddeden hareket etmi§
lerdir. Bu ayın 16 sında Londrada 
bulunacaklardır. Ziyaret hususi ma
hiyettedir. !ki Prens, sıhhatleriyle 
alaka.dar olacaklardır . 

ITALYA 

Irk Müdafaası 
Roma, 4 (A.A.) - Faşist partisi 

genel sekreterliği, önümüzdeki cu -
martesi günü ilk niishası çıkacak o
lan "Irk müdafaası" mecmuasının 

geniş miktarda yayımı için tedbir -
ler alınması hakkında eyalet teşkila
tına talimat göndermiştir. 

Bir Tekzip 
Londra, 4 ( A.A.) - Salahiyettar 

lngiliz mahfelleri, bir sabah gazete
sinde çıkan ve hiikümetler arası 
mülteciler komitesinde lngiliz ve A
merika murahhas heyetleri arasında 
miihim Ttoktai nazar ihtilafları çıktı
ğına dair olan 1ıaberin asıl ne esas. 
tan ari olduğunu beyan etmektedir
ler. 

FiLiSTiN 

Dünkü lnfilCiklar 
Kudüs, 4 (A.A.) - Bugün Şern

de vuku bulan bir infilik neticesinde 
6 Yahudi ölmüş Akkade bir otobüs 
pusuya düşmüştür. TUlkeremde de-
miryolu üzerjnde bir torpil patla • 
mış, bu yüzden bir İngiliz askeri a
ğırca ve birkaç kişi hafüçe yaralan
mıştır. 

-koca hirhane gibi odaları :;evıncm, 

işte o kadar. 
Daima açık renk kumaştan elbise 

yapışımı sonradan koyu renge boya
tahilmek maksadına atfederler. Hal
buki bünyem zayıftır. Açık renk el
bise biraz '·iicutlü gösterir de on
dan. Yoksa hen iddia ettikleri gibi 
hasis bir adam değilim. 

Frankistlerin Hücumu 

Bir Netice Vermedi 
Barselona, 4 (A.A.) - Resmi tcb· 

liğ: Ebr nehri mıntakasında dlişma
nın yaptığı bütün hücumlar tarde -
dilmiştr. Düşman bir santim nra7i 
kazanmadan ağır zayiata uğramış
tır. 

Cfönhuriyetçiler, Guadalaviar 
rnıntakasında ileri harcktlcrınc de • 

vam ederek Lato dö Las Hoces, Lae>s 

kuluda, Verti. Canada-Alto, Delano

ra, Ccrronortc mevkıJerini zaptctmiş 
lerdir. 

Salamankanın tebliği 

Salamanka, 4 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğde ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

Çarşamba günü düşman Ebre mın 
takasında yeniden muvaffakıycts•z
lkilere duçar olmuştur. Düşman bu 
mıntakada büyük bir hezimete uğra
mıştır. Milislerin zayiatı sayılamıya
cak kadar çoktur. 

Barselonun bombardımanı 
Londra, 4 (Hususi) - Ispanyadan 

bildirildiğine göre Frankistler dün 

Barselonayı bombardıman ve bıı kaç 
evi tahrip etmişlerdir. 



' 

uçlu Vatmanın 
Muhakemesine Dün 
Ağırcezada Başlandı 
Salı günü sabahleyin saat onda Şişlide Yeni istasyon ci

varında 14 yaşında Münevver isminde bir kızı tramvay altı.nda 
ezerek öldüren vatman Hakkının duruşması Ağırceza mahke
mesinde yapıldı. 1\:1 üddeiumumi iddianamesini okudu. Reis suç 
luya söz verdi. 

Kendisini müdafaa ederken! 1 kıza çarptıktan sonra tam 10 metre 
- Ben hafif bir seyir ile yoluma sürükliyemiyeceğini anlattı. 

devam ediyordum. Çocuk birdenbi- Diğer dört şahit de hadiseyi fen 
re önüme çıh.tı. Arabayı durdurama- mühendisinin izahatına uygun bir şe
dım. Bu kaza oldu,, dedi. kilde anlattılar. Bundan sonra, iddia 

Mahkeme bundan sonra sekiz şa- makamını işgal ede nmüddeiumumi 
bit dinledi. Bunların arasında hadise muavini Orhan Köni suçun sabit ol
yerinde keşif yapan ehlivukuftan be- duğunu ileri sürerek suçluya ceza 
lediye makine mühendisi Beşir de kanununun 455 inci maddesine göre 
vardı. Bu şahit kazada süratin ve ceza kesilmesini ve tevkif edilmesi
vatmanın yedi günlük tecrübesiz ni istedi. Suçlu müdafaasını hazırla- , 
olmasının tesiri olduğu ve bütün ka- mak için mühlet istedi. 
bahatinin vatmanda toplandığını, e- Muhakeme, müdafa:ı yapılmak ü
ğer vatman soğukkanlı ve maharet- "Zere muhakemeyi ayın altısına bı
li olsaydı, 19 metrelik saha içinde raktL 

" ®DfffiiRRiiiliiAD 

:AGIRCEZADA: NEŞRiYAT: 

BirSuçlu,Bende lki Mecmua 
Akıl Hastalığı Aleyhindeki 
Vardır, Diyor Davaya Bakıldı 

Uç ay evvel Mahmutpaşa yoku
JUD.da 14 yaşında Salın isminde bir 
çocuğu yakalayarak öldüren sabıka
lı Arüin muhakemesine dün Ağırce
zada devam edildi. Mahkeme, Ser
vet ve Herantin şahit olarak dinlen
mesine karar vermişti. Ik.isi de gel
me~lerdi. Mahkeme bunların ihza
rına karar verdi. Suçlunun avukatı 
Murat söz aldı ve: 

Dün, asliye U çünc.ü ceza mahke
mesinde, iki matbuat davasına baş
landı. Birisinin suçlulan Akbaba 
gazetesinin sahip ve neşriyat mü
dürleri Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi 
idiler. Riza Tevfiğin bir şiirini neşir
den suçlu idiler. Ikincisinin suçlusu 
da modern Türkiye Mecmuasının 

sahibi Celal Ergundu. 

Mısır Ordusu 
U. Mü/ ettişi 
Bugün Gidiyor 

--o-

Aziz Pa§a, memlekefimize 
aif hatıralarını anlatıyor 

Aziz Paşa 

Dört gündenberi şehrimizde bulu
nan Mısır ordusu umumi müfettişi 
Aziz Paşa bu akşamki ekspresle ~u
dapeşteye hareket edecektir. 

Ekselans Aziz Paşa, dün kendisi
ni Perapalas otelinde ziyaret eden 
bir muharririmize seyahatinin tama
men hususi mahiyette olduğunu söy
lemiş ve Istanbul hakkmdaki hatıra 
ve intibalarını şu şekilde anlatmış
tır: 

" - Tahsilimi burada yaptığım i
çin Istanbul benim için yabancı de
ğildir. Bugün hasret ve iştiyak his
simi dindirmek istiyen bir alaka ile 
semt semt Istanbulu gezdikçe eski 
hatıralarımı düşünmemeğe imkan 

- Müvekkilim aklen malfildür. Kendisine atfedilen suç da Refik yoktur.,, 
Cinayeti bu hastalık dolayısile yap
mıştır. Kendisinin adli tıp işleri mü
essesesinde müşahede altına alınma
sını isterim,, dedi. 

Mahkeme suçlunun evvela Tıbbı
adli tarafından muayene edilmesine 
ve eğer lüzum gösterirlerse adlltıp 
işleri müşahedehanesine gönderilme
sine karar verdi ve· muhakemeyi 
yirmi dokuz Ağustosa bıraktı. 

Kasımpaşa Gazinosundaki 
Cinayet 

Geçenlerde Kasımpaşada bir gazi
ııonun bahçesinde arkadaşı ve mes
lektaşı Enveri tabanca ile öldür€n 
tesviyeci Alaettinin muhakemesine 
dün Asliye dördüncü ceza mahkeme
sinde devam edildi 

Mahkeme, yedi müdafaa şahidi 

dinledi. Suçlu tabancanın ölen En
ve~ ait olduğunu iddia ediyordu. 
Şahitlerin hepsi hadise zamanında 
bulunmadıklarını ve hadiseyi bilme
diklerini söylediler. Yalnız birisi: 

- Ben, Enver ölmeden bir ay ka
dar evvel kendisinde bu tabancayı 
görmüştüm. Enver polisin aramasın
dan korkarak kahveden kalkıp ta
bancayı saklamaya gitmişti,, dedi. 

Müddeiumumi dosyayı mütalaaya 
istedi. Muhakeme 12 Ağustosa bıra
kıldı. 

lhtil6s Davası Son 
Safhada 

Köyün parasını ihtilas ettiği iddi
asile tevkif olunan Çatalca muhtar
larından Ahmedin muhakemesine 
dün sabah Ağırcezada devam edildi. 
Mahkeme geçen celsede, eskiden din 

Halidin Af kanununun meriyete gir- Aziz Paşa Istanbul Harbiyesini bi
mesinden bir gün evvel bir yazısım tirdikten sonra erkanıharp zabiti ol
neşretm.iş olmasıdır. Müddeiumumi- muş ve 1905 senesinde Rumelideki 
lik mecmua ve gazeteyi Matbuat ka- Cumaibalaya tayin olmuştur. Bu ta
nununun 44 üncü maddesine muhalif rihten itibaren Rumolide inkişaf e
olarak hareket ettiği için mahkeme- den her türlü siyasi ve askeri hare
ye verm.iatL Akbobanın .s.ahi~ UA.ıı..A~µc,>dlP_re. J.Fticıı)c etmis. Eareket Ordu
riyat müdürleri kendilerini müdafaa su Ue beraber lsfanouıa gClfrilş ve 
ederlerken: orduda kendisine verilen vazifeleri 

_ Bugün ortada Matbuat kanunu- büyük bir liyakatle yapmıştır. 
nun 44 üncü maddesile kastedilen bir Trakyadaki hareketler hakkında 
yüzellilikler yoktur. Onlar affedil- Aziz Paşa şu hatıralarını anlatmış
mlşlerdir. Bizim Riza Tevfiğin şiirini tır: 

neşretmemiz bir suç değildr. Beraet " - O zamanki ihtilal hareketleri 
kararı verilmesini isteriz,, dediler. bilhassa Avrupanın Türkiye istikla
Müddeiumumi dosyayı tetkike iste- line miiteveccih müdahalelerini ber
diği için muhakeme 13 Ağustosa bı- taraf etmek gayesine matuftu. Re
rakıldı. val'de toplanan ecnebiler Türkiyeyi 

Bundan sonra, Modern Mecmua a
leyhinde açılan davaya bakıldı. Mec
muanın sahibi ve neşriyat müdürü 
Celal Ergun müdafaasını yaptı. V~ 
beraet kararı verilmesini isterken de 
şunları söyledi: 

- Bu yazının hiç bir siyasi cephe
si yoktu. Vatan tahassüründen iba
retti. Hem biz bu yazıyı Millet Mec
lisi Af kanununu kabul ve gazete
lerde intişar ettikten sonra yazdık. 
Halbuki neşriyatımızdan ancak bir 
gün sonra kanunu Resmi ceride neş
retmiştir. Bundan bizim haberimiz 
yoktur. Matbuat kanununun ikinci 
maddesine göre ortada bir suç da 
yoktur. Beraet kararı verilmesini is
terim.,, dedi. 

Bu dava da mGddeiumuminin tet
kiki için on Ağustosa bırakıldı. 

taksim etmek istiyorlardı. Buna kar
şı çeteler teşkil ve saraya muhalefet 
etmek suretile bir ihtiltıl hareketi 
çıkardık. 

Bu birinci safhayı takip eden ikin
ci safha da "Memleketi kurtardığı
mız gibi onu terakkiye kavuşturmak 
vazifesi de bize düşer,, deniyordu. 
Dahili mücadelelerle dolu olan bu 
devir zarfında ltalya ve Balkan harp 
leri patladı. Buradaki mağlubiyet 

bir uyanma devresi doğurdu. Bir mil 
Jetten beklenen bütün enerji ve ha
yatiyet menkabeleriyle dolu Türki
ye, o zaman basiretli ve uzağı görür 
ellere düşseydi Harbi Umuminin ha
zin neticelerine uğramazdı. Benim 
fikrimce Türkiyenin mağlubiyeti sa
dece müttefiklerinin talihine iştirak
ten başka bir şey değildir.,, 

lenen şahitlerin istinabe suretile Ça- HIRSIZLIK : 
talca mahkemesinde tekrar dinlen

"Ben 1914 te Derne kumandanı 
bulunduğum bir zamanda Binğazi 

kumandanı olan Enverle aramızdaki 
ihtilaf yüzünden istifa ettim. O za
mandanberi Türkiyenin siyasi, içti
mai, iktısadi hareketlerini samimi
yetle takip ettim. 

mesine lüzum görmüştü. 
Dün mahkemede gelen cevaplar o

kundu. Muhakeme Üzerlerinde tah
rifat yapıldığı iddia edilen köy def-

Yeni Apartımandan 

Eşya Çalmış 
terlerinin getirilmesi için başka bir Bay Sabahattin Fatihte Atpazan 
güne bırakıldı. 

civarında apartıman yaptırıyormuş. 
lc:ra Dairesinden Çahnan Binanın alt katları yapılmış, içeride 

l{ağıtlar kereste vesair yapı malzemesi var-

"Harbı Umumiden sonra Kuvayı 

Milliyenin toplanışı bu memlekette 

milli bir hayatın ne kadar özlü ve 

büyük olduğunu isbat eder. Bu ka

barmış ve coşmuş hayatiyet Atatürk 
Dün sabah Ağırceza mahkemesin- mış. Evvelki giin, sabaha yakin, sa

de Icra dairesinden evrak çaldığı i- bıkalılardan Abdülcebbar yavaşça 
çin tevkif edilen ve sonra serbest bı- apartmana girmiş, götürebileceği gibi büyük bir organizatörün eline 
rak lan mubaşir Alin;n muhakemesi- ~eyle~i ayır p ·• tif ed rken, bekçi Ah 1 ~'-'Çince. ~-uR_lin hepi~izin ~örüp ifti
ne baslandı. Mahkeme idd" nameyi met u tune atumış ve yı:ıkalamak ıs har ettıb m z mucıze vucutla gcl
okuduktan sonra suçluya söz verdi. temiştir. Albdülcebbar, yakayı ele miştir.,, 
Suclu bunun bir ütira olduiunu, böy I vereceğini anl 'l) ınca dişlerini be~{çi ' 1Memlckctinizdc fabrikalar, mek
k bır şeyden malumatı olmadığını I Ahmedin burnuna saplamış ve kopa- tepler, ziraat ilerliyor. Bunların ve
sövlcdi. Reis rrni">aşirden h adiseden rıncıya kadar ısırmştır. Feryadına recekleri randıman Şark Memleket
sonra azil mi <'dildigini, yoksa işten yetisen halk ve p olis A'bdülcebbarı leri için refah ve itila mesnetleri o
el mı c 'k ıril d ı~i.ni sordu Suçlu az- cürmümeşhut halinde yakalamışlar _ lacaktır.,, 

ledildığini söyledi. Muhakeme vazi- dır. Sultanahmet sulh üçüncü ceza "Türkiyede her şeyin ileriye doğ
yeti muzakere ettikten sonra işi müs mahkemesi bu iddiayı tetkik et- ru gittiği hiç bir gözden kaçmıya
tacel mevaddan saymadı~ için mu- tL Abdülc:;ebbarın suçunu sabit gör- cak kadar barizdir. Bunu görmekle 
hakem-:?yi adliye tatilinden sonraya dil. Kendisine 3 ay, 3 gün hapis ce- şahsen ne kadar haz ve iftihar duy-
bıraktı. zası verdi ve tevkif ettL duğumu tarif edemem." 

TAN 

Kadın Kö§esi: 

Salb>alhl 
Ge~nntnocerr~ 

nçnn BDClı~ 
Cırnego 

Kabarık kollu, yakası fi
yongalı, benekli ince bir blüz. 
Bilhassa sabahları yapılacak 
kısa gezitıtiler için şayam 
tavsiyedir. 

1ZM1R FUARI : 

lzmir Belediye 
Reisi Dün 
Ankaraga Gitti 

İzmir belediye reisi Behçet Uz, 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Beh
çet Uz, dün Türkofis İstanbul şubesi 
ne gelmiş, Ofis reisi Cemal Ziya ve 
Oda umumi .katibi Cevat Düzeli 
ile fuar hakkında görüşmüştür. 

Behçet Uz, buradan sonra yerli 
mallar sergisine gitmiştir. İzmir be
lediye reisi, Sanayi Birliği umumi 
katibi ile görüşerek bütün sanayicile 
rin fuara iştirake karar vermelerin
den dolayı teşekkürlerini bildirmiş
tir. 

Behçet Uz, sergiyi gezdikten son
ra vilayete giderek Valiyi ve vali 
muavinini ziyaret etmış, akşam tre
nile Ankaraya gitmiştir. 

Orada bir gün kaldıktan sonra 
tekrar şehrimize dönecek ve pazar 
günü İzm.ire gidecektir. 

Behçet Uz, dün kendisini gören 
bir muharririmize İzmir fuan hazır
lı.klan etrafında şöyle söylemiş: 

n 
YENl NEŞRiYAT ı 

Afrodit Buhurdanında 
Bir Kadın 

Hararetle tavsiye ederiz. 
Romancı Reşat Enis, edebiyabmıza bu 

adla yeni bir eser kazandırnuş bulunu
yor. Bugüne kadar neşrettiği her eserle 
bizi cemiyetin ihmal edilmis, ıskartaya çı
karılmış tabakalarmda dolaştnm.ış olan 
ve realist görüşlerile cidden orijinal bir 
hüviyet kazanmış bulunan. alt taba
kaların his ve düşünüşlerini bize d··yu
ran muharl"ir her zaman hiç dokunulma
mış mevzuları ele alıp muvaffakıyetle iş

lemektedir. "Afrodit buhurdanında bir 
kadın" Tornam ile muharrlr bizi blr fabrl
ka~a sokmakta ve iş hayatındaki kadını 
incelemektedir. 

Ressam Münif Fehimin eseri olan renk· 
li bir kapak içinde Semih Liitfi Kitabevi 
tarafından neşredilen bu eseri okuyucula~ 
rımıza tavsiye ederiz. 

Bu 192 sahi.Celik güzel eserin ftyab. 25 
kuruştur. 

Timur Devrinde Kadlsten 
Semerkanda Seyahat 

Ömer Rıza Do~ul tarafından tercQme 
edilen Klaviyonun bu meşhur seyahatna
mesinin ikinci cildi de çıkmıştır. 

Timur devrinde yüksek ve muhteşem 
mertebeı;ini bul:ın Türk medeniyetinin şa 
hidi olan bu e~er hem tarihi bir vesika 
hem de zevkle okunabilecek bir seyahat 
kitabıdır. 

TATLI SERT - Faruk Nafiz Çamh
bel'in mezah şiirleri "Tatlı Sert" adiyle bir 
şiir mecmuası h~llnc1ı> ne~redilmiştir. 

Endüstri 
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htanbul Kacıyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 14.SO PlAkla tı1rk mmiki~i. 

Havadis. 15.05 Pl5.kln türk musikisi. 15 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
Muh~liC pl{ıkne~riyntt. 16 Son. d 

Saat: 18.30 Hnflf miizik: Tepebaşı bel 
diye bahçesinden. 19.15 Viyoluııis Alı 

zin. 19.55 Borsa haberleri. 20 Sımt ayarı. 
renviç rasathanesinden nakl• ·n .Mi.ıze)1 

ve arkadaııları tarafından Hırk mw<ildsi 
halk şarkılan. 20.40 Hava raporu. 20.43 
mer Rıza Dotrul tarafından arapça söYI 
21 Saat ~an: Orkestra: 1 - Lic-1 R . p 
di No. H. 2 - Masaene: Er dö bale. 3 -- · 
ede: Fatiına. 4 - DrJgo: Vestaı. 21.30 1 
sin Karakuş ve arkadaşları tarafını:'l - rı t 

musikiaf. Ye halk prkJlarL 22.10 rl" 
muhtelit parçalar. 22.SO Son haberler ,·e 
tesi günün programı 23 Saat. ayarı: Scıll· 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Saat: 14 .30 Karı şık p10.k neşriyatı. 14· 
PlAkla tOT'k mmlkf!>İ ve h:tlk şarkıları. 
Ajanı haberleri. 
AKŞAM fHŞRIVATI: 

Saat: 18.30 PIAkla dans mu.<ılkiııf. 1~ 
Tilrk musikisi ve halJc şarkıları( Mu!C 
der). 20 Saat ayan ve arapça neşriyat 20 
Türk musikisi ve halk şarkıları SelAhattr 
21 P!Ak neırl)'ab, 21.15 Stildya salon ot 
ruı.1 - Dri~o LesmillioruıD'Arlepuln t 
Rachhmanlnotf PN!lude 3 - Levine 
moresk:e 4 - Dvorak,, 5 - Ponchiellf 
:ıı:a delle Ore 22 Ajans haberleri ve b1 

nporu . 22.15 Yarınki program ve sOJI 
SENFONİLER: . . 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln laaa daı.uı neıell mul. 
(8.15 devanu) (9.30 Halle musikim) l~ 
SQel bando 8.30 Parla Mondiyal ~ 
8.15 PWt IJ.45 PlAk 10.35 P1Ak12 PJ. 
Mondiyal pllk 13 Berlln kısa dalgd 
ru mu.iki (lUS devamı 11.20 aıU '14 
diy~ konser nakli (14 keza) 13.25 
reş plAk musikisi (14.30 konserin de 
mı) ıe.ıs Parls Mondlyal plAk (18. 
18,35 keza) 11 Peşte Postıı fd~ 
musiki he;retf 19.20 Prag Milinovsld I 
kestı-Mı 20.30 VarŞOva karışık ın~ 
20.30 Bilkreş Bir lokantadan konser rJ 
ll %3.25 Peşte Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
15.30 Parts Mondjyal operet 21.25 ~ 
~ Puccinlnin "Manon Lescaut,, opw 

23 üncü yılınır. on birinci sayısı sı. 
güzel ·bir kapak içerisinde ve Sa- ODA MUStKlst: 

"- İstanbula bu seferki gelişim
den istifade ederek buradaki sana
yicilerle temaslarda bulundum, bun
ların stok mallarını sergimizde teş

hir etmeleri için kolaylıklar göster
diın. Şimdi de otel meselesini hallet

mek üzere tertibat almakla meşgu
lüz. Iler seneki 2ibi 'bir vapurun ser-
ı;ı-uıa ........ uuce a"eyyar ouu ne.une ı;~ 

nat okulları öğretmenleri, televizyon 17 Bükret Salon kent eti 18.17 si. 
tayyare endüstrisi ve sair mevzular res Oda musikiai plAkları 20.25 Prd~ 
hakkında pratik ve faydalı yazılar :rano - keman - saksofon triyosu 23 J. 
vardr. Bu kıymetli dergiyi biiün' ~ IOV& Leh eserlerinden kuartet kon"' 
--~.,-, • •, - -- - ~ ltD'l'l'C:: ..... .&TT-. ~ l\i 

tirilmesi hususunda Denizbanklae 
mutabık kaldık. Sergi münasebetiyle 
şehre tehacüm edecek yerli yaban· 
cı birçok ziyaretçilerin ikametleri 
için bu sene zamanın darlığı dolayı
siyle mcl·tcplcrden birisini otel ha
line sokmağu mecbur oluyoruz. Fa
kat gelecek sene sergiye gelecekler 
orada yliz yataklık her türlü konfor 
ve distraksoyon şartlarını haiz büyük 
bir otel bulacaklardır. Bu otel fikri
mizce belediye nümune oteli hali
ne sokulacak ve İzmirde diğer otel
lerin de hiç olmazsa servisi itibarile 
ona benzemesi temin edilecektir. Bu 
sene sergide sürpriz olarak görüle
cek birçok şeyler arasında bilhassa 
ziya tertibatı şayanı dikkattir. Nev
york sergisinde tatbiki dü;,ünülcn 
bu tertibatın sergimizde fiilen tat
bik edilmiş olması bizce bir yenilik
tir.,, 

İzmir belediye reisi, Galatasaray 
sergisi hakkındaki intibalarını da 
şöyle anlatmıştır: 

mize tavsiye ederiz. İzmirde çık.ar.. 11.15 Berlln kıaa dalgası :fi!eetho"~ 
Nüshası 12.5 kuruştur. ~leribden piyan~ sıonatlan (16.30_141 

. çuk piyano konserı) 19.45 Bilkreş P". 
Harp ve Sulh no ile ,.eni musiki 20 Varşovıı şar!<I 

Leon Tolstoyun bu meşhur plhe- sitall 20.30 Pl"şte Piyano rci::ık:ıtile ı:t 
seri Ali Karni Akyüzün kalemiyle man kon'lert 
ercüme edilmiş ve }~ilmi kitabevi DANS MUSİKİSİ: 

tarafından basılmıştır. Biitü.n okuyu ll.411 Berlni kı~a cfolg:tsı 
18 Varıova 22.10 Vaqova . 

cul:ırımıza h araretle tavsiye ederiz. 

ilahi Komedi 
Dantenin bu şaheseri Hamdi Var

oğlu tarafından terceme edilmiş ve ÖLÜM HABERLEJll 
satışa çıkarılmıştır. Bütün okuyu- ••••••••••••.,..! 
cularımıza tavsiye ederiz 

Maske 
Dünyanın en bilyük hikAyedlerlnden A. 

Çehov'wı en güzel hikayelerini bir a
raya toplıyan bu eser, Remzi kitabevinin 
"Dünya muharrilerindeıi Tercllmeler seri
si" nin 26 ncı kitabı olarak çıkmıştır, 

SARHOŞLUK: 

iki Sarhoşluk Suçlusu 

Mahkum Oldular 

ÖLOM 
Izmit Orman Müdürü znerhıııı' 

Hulusi relikası, Etibank idare 
lisi reisi Hamit Eseni.şin valdeJİ 
yan Fethiye müptela olduğu 
sulıktan kurtulamıyarak irtibsl 
!emiştir. Cenazesi bug(lıı saat 1J 
Taksimde Aya Tiryada kilise.Sİ 
smda Çıracı apartımandaki haP, 
den kaldırılarak Beyazıt c 
öğle namazını müteakip cenaıe 
mazı kılınarak Edirnekapı me.z~ 
na defnedilecektir. Allah rabJJ:le 

"- Sergicilik ı;ok zor bir iştir. Av vergileri memurlarında nBur- lesin. 
Halkı cezbedecek biitün sebepleri han ile Yuda ve Acem Ali evvelki 
bir arava getirip topl:unnk mesele
si kolay bir şev drf\.ildir. Avrupa ve 
Amerika sergilerinin bile halletmek 
için çok uğraştıklan bu meselenin i
çinde eğlence, menfaat, kolaylık, or
ganizasyon, disiplin, dekor, vesaire 
vardır. 

Bunların hepsini ayni zamanda, 
ayni mahal içinde temin etmek için 
hangi noktai nazardan gitmek Iazım 
geldiğinin bilinmesi gerektir. Bu
nunla beraber İstanbul sergisi fena 
da değildir.,, 

Dün Sergiyi Gezenler 
Yerli mallar sergisini dün de bin

lerce kişi gezmiştir. Irak sefiri ve 
sefnr<.'t erkanı ela ziyaretç iler ara
smchdır. 

Dün öğleden sonra birçok ilk 
mekteplerin talebesi grup halinde 
sergiyi gezmişlerdir. 

----oı----

Ehli Hayvan Sergisi 
İzmir, 4 (Tan muhabirinden) 

Eyhilün ilk günü, Bucada, bir ehli 
hayvan sergisi aç1lacaktır. Sergide, 
aynen, hayvanlar arasında müsaba
kalar yapılacaktır. Derece alanlara 
2500 liralık ikramiye dağıtılacaktır. 

gün geç vakit sarhoş olmuşlar, Sir
kcc~de nara atmaya ve halkı başları
na toplamaya başlamışlardır. Polis 
bunları fazla sarhoş oldukları ve hal
kı zararlandırdıkları için karakola 
götürmüş, doktora muayene ettirmiş 
ve sarhoş oldukları hakkındaki ra
porla beraber dün meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine vermiştir. Sul
tanahmet sulh üçüncü ceza hakimi 
bu davayı tetkik etti. Suçlular ken
dilerini müdafaa ederlerken: 

- Biz biraz yüksek sesle konuşu
yorduk. Halk böyle şeyleri tecessüse 
m~raklıdır. Başımıza toplandılar. 

Biz nara atmadık.,, diyorlardı. 
Hakim su~larını sabit gördü. Birer 

lira para cezasına mahkum etti. 

Bayan Safiyeye 
Aleni Teşekkür 

Matbaa İşçileri Birhği Başkanlı
ğından: 

6 Ağustos cumartesi akşamı Sa
rayburnu alafranga kısmında tertip 
ettiğimiz büyük gardenparti ve mü
samereye Bayan Safiyenin de iştirak 
etmeyi kabul etmek suretiyle göster
diği nezakete teşekkürü bir borç 
telakki edeziıL. 

BALIKES1RDE : 

iki Kişi Ze irlener 

Öldü 
Balıkesir, (TAN) - Gökkö14' 

kişi zehirlenerek ölm~tilr. 6; 
man oğlu 20 yaşında Ali ve ).('1 
karısı 25 yaşında Gülaüm, -1' 
bir şahıstan afyonlu olduğu t~ 
edilen hap alıp sıtmaya şifad~ 
yutmuşlar ve çok geçmeden lV 
lerdir. 

Adanada Yerli ıofld 
Şubesi A~ıhyor 

Adana, (TAN) - Sümerbanl' 
rikalarında çıkan yerli 11111 

satmak üzere şehrimizde yet11, 
lar pazarı şubesi açmıya kı:ır9· 
miş, hazırlıklara başlanmıştır· 

Pek yakında ilk olarak 13c 
fabrikası mamulatı, daha sotl' 

. 1 
diğer yerli mamulat getirilıP 
ğa çıkarılacaktır. 

··.;ll 
Bankanın §ehrimizde bOJ 

mağaza açmasını halle meıtı!111 

le karşılamıştır. 
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TAN 
Gündelik Gazete . 

-0--

TAN'ın hedefl: Haberde. fikirde, her· 
teyde temiz, dDrDat, aamlmt olmak. 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

-o
ABONE BEDELİ 

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

MilleUerarası po.<ıta ittlhedına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir. Adres değis
tfrmck 25 kuruştur. Cevap lçfn mektup 
lara 10 kuruşluk pul llAvcst llzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Zabıtai Belediye 
Talimatnamesi 
Yok 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 
Şehirde kasaplardan bazıları bo

~uk, hatta kolanuş et satıyormuş. 
Bunun sebebi basit: Bir defa kasap 
dükkanlannda buz dolaplan yok, 
•nra da kasapların mühim bir kıs
ını etlerini ikinci toptancılardan a
hyorlar. Bunların da zaten buz do
lapları olmadığı için etler bu sıcak· 
lara mukavemet edemiyerek bozu
luyor, ve halkın bir kısmı bozuk et 
Yiyor. 

Belediye yok mu, bunlnra bakmı
)'or mu, diyeceksiniz. 

Belediye var. Hatta kasap dük
klnlarını buzlu dolap bulundurmaya, 
etleri açıkta asmamağa, dükkanı 
terniz bulundurmağa mecbur eden 
bir talimatname ımr. Fakat ... 

* Raik sokaklara tükilrüyor, kağıt 
Ye çöp atıyor. 

Berberler pis sularını sokağa dö
lı:üyorlar. 

Çöp tenekeleri kapı önlerinde 
darnıadağın bir halde ... 

Belediye yok mu diyeceksiniz? 
Belediye var. Hatta berberleri 

Pis sulan sokağn dökınck -
ten,.palkı sokail ki:dc:tmckten ~e-

• .. . . .. . - . . 
* llt\lisa beledi-tq~ e ai.t işlerin han-

gisine baksanız, belediye zabıtası 
t111irnatnamc inin tatbik edilmediği
ni göriiyor, bu talimatname tatbik 
edilse şehirde bir çok i )erin parasız
~. ve kendi kendine halledileceğini 
•rılıyorsunuz. 

Biz merak ettik. Şu zabıtai bele
diye talimatnamesini bir tetkik ede· 
lirn, dedik. Arattık, bulduramaclık. 

TAN 

Son !lkSyetler lizerlne Mallye VekSletl, Muamele Vergisinin tatbfll 
ıekli hakkında bir izahname nefretti. Fakat bu iıahnamede vergi ile 
mükellef olmıyan sınat müesseseler zikredllmedi9i için, mükellef ol· 
dukları zannı ile vergi verenleri ikaz vazifesi ba9h bulunduklan 
teıekküllere düıüyor. Muharrir, aıağıdakl yazısında Muamele Vergisi 

lıinl bu balumdan tetkik ediyor : 

a a a 

MUAMELE Vergisi 
Mükellefi Kimdir? 

M uamele vergisinin yanlı~ tat 
bik edildiğini 31 Temmuz 

ve ı Ağustos tarihli gazetedeki 
makalelerimle izaha çalışmıştım. 
Bu makalede Maliye Vekaletinin 
izahatını beklediğimizi ve bu iza- Avukat 

Yazan:~.~- ~~ 

Mesut SELEN 
hatın vazıh ve katl olması lüzu- ıı~!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiiii!i!i!!iiı!!~~!!!!~~!!!!!~i!!!!!!!!!!!!i!!ii!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!iii!!!!~~ 
munu temenni ile beraber umumi 
görünüşe göre keşmekeşin bir 
müddet daha deva.mı mukadder 
olduğunu ya:z:mıştım. 

vekaletin izahı bu tahminimizi 
tahakkuk ettirdi. Resmi gazetenin 
beş sayfasını dolduran bu izahat 
ile küçük sanat erbabının tered
dütleri izale ·edilmemiştir. Vekl
let sanki bu izahatında mükellef 
olmıyan sınai müesseseleri zik
retmemek için mümkün mertebe 
içtinap etmiş vaziyettedir. 

V ekalet bu vaziyetinde ha~lı
dır. Çünkü Maliye Vekale

ti vergi cibayetine memurdur. 
Ancak mükellefleri kaçırmamak 

vaziyetindedir. Yoksa mükellef ol 
madıklan halde mükellef zannile 
vergi vermek istiyenleri ikaz va
zifesini kendisine mahmul görme 
mektedir. 

O halde bu vazife nereye dü
şer. Esnaf cemiyetlerine, Ticaret 
Odasına, İktısat Vekaletine düşer. 
Bu teşekküllerin bu mevzu üze
rinde meşgul olduklarını duymak 
tayım. Cümhuriyet esas ve fikri 
bu tesekküllerin me uliyet ve a
•u.acııd'ı ıuıu J:ı.t:'u1.:t:' ı rnesını te-
min edebilen bir mefkuredir. Bu 
itibarla bu teşebbüsler müsbet ne 
tice verecek ve Maliye Vekaleti 
bir çok mümasil hadisatta olduğu 
gibi hukuki düşüncelerin makul 
nctciesini kabulde tereddüt etmi· 
yecektir. Mali kanunların tatbiki 
maliye memurlarına muhavvel 
ise de onun tetkik ve kanuni mec
raya isali kaza mercilerine aittir. 
Bu merciler itiraz komisyonlan 
temyiz komisyonlan, Şurayı Dev
lettir. 

Bir trikotaj imalathanesinin dahili görünüşü 

F ikrimfai burada biraz izah 
edelim. Muamele vergisi 

mükellefi kimdir. Ve kim mükel
lef değildir! 

Bunu tetkik ederken evvela her 

miiessese, her şahıs kendi kendine 
şu suali sormalıdır. Ben Teşviki 
Sanayi kanunundaki tarife göre 
sınai müessese miyim. Bu suale evet 
cevabı verebilirse o zaman kanu-

nun diğer maddelerini ezcümle is
tisnalar kısmını okuyarak kendi
sinin o fıkralarda vergiden istisna 
edilip edilmediğini tetkik etmeli
dir. 

Yoksa esasen kanun! manada sı 
nal müessese değilse diğer fıkra
lan okumıya mana yoktur. Hal-
buki herkes muaddel kanunu o
ku•ken bu istisna fıkralannı oku
makta ve kendilerinin o suretle 
vergi ile alakasını aramaktadır ki 
bu hatalı bir tetkiktir. 

Mesela: Bir tornacı ustası ken
disinin mükellef olup olına 

dığını tetkik ederse görülür ki bu 
adam kuvvei muharrike kullansa 
da kullanmasa da vergiye tabi de 
ğildir. Çünkü bu adam İktısat Ve
kaletine müracaat edip Teşviki 
Sanayi kanunu mucibince muafi
yet ruhsatnamesi isterse alamaz. 
İktısat Vekaleti ona sen (toplu ima
lat vücude getiren sınai müessese 
değilsin) diyecektir. Devletin İk
tısat VekAletinln (sınai müessese 
değilsin) dediği bir müesseseye 
Maliye Vekaleti (evet sınai mües
sesesin) diyemez. Derse şüraı dev
let meseleyi halleder ve hükmünü 
verir ve binnetice bu tornacının 

muamele vergisine tabi olmadığı 
anlaşılır. 

Konfeksiyon sanayiini Maliye 
Vekaleti izah etmiştir. Fil

hakika hazır elbise ve gömlek ya
pan bu müesseseler kanunun tari
fine göre sınai birer müessesedir
ler. Ancak bunlar bir gömlek için 
25 kuruş fason ücreti aldıklan hal
de 25 hatta elli kuruş muamele 
vergisi vermek zaruretinde kalı

yorlar. Çünkü imal eyledikleri 
gömleğin kıymeti mütehavvildir. 
Halbuki bu müesseselerin de bo
yacılar, keresteciler vesaire gibi 
aldıkları ücret üzerinden muame
le vergisi vermeleri icap eyler. 
Çünkü bu müesseseler kumaşları 
kendileri değil tüccardan ve tüc
carın kendi hesabına alıp imal et
mektedirler. 

Velhasıl her müessese mükellef 
olup olmadığını kendisi takdir et
melidir. 

A ncak maliyenin şimdiye ka
darki telakki tarzına göre 

keyfiyetin her sanat müessesesi 
veya zümreler tarafından iyi ve 
kanuni biri şekilde hiikümete arzı 
ve vaziyetlerinin tesbiti lazımdır. 
Muamele vergisi şubesi bu talep
leri isaf edemez veya verdiği ce
vaplar müessese sahiplerini tat
min etmezse itiraz komisyonları
na, temyiz komisyonlarına, Şura
yı Devlete giderek herkes hakkı
nı aramalıdır. Türkiye Cümhuri
yeti vatanında herkes hakkını a
rayabilir ve hakkını alabilir. 

5 

M•!WB 
içtimai Muavenet 
VekCiletinin Yeni 
Programı 5. g- -~& 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vo· 
kileti önümüzdeki yıllar içinde tat
bik edilmek üzere geniş bir proje ha
zırlamıştır: Bu projenin gayesi, mem 
lekette sıhhi ve içtimai teşkilatlan 

artırmak, halkın en büyük ihtiyaçla. 
nna cevap vermektir. Vekaletin 
yaptığı tetkiklere göre memleketi
mizdeki hastane \'e yatak miktarı ih
tiyaca nisbetcn azdır. Bizde hasta-
nelerde on bin nüfusa beş yatak dii~
tüğü halde A\•rupada bu nishet nü· 
fusa göre çok yükselmektedir. Mese-
la Belçikada on bin nüfuse 24, Da· 
nimarkada 63, İsviçrede 33, Japon
yada 14, Meksikada 7, Bulgaristan 
ve Yunanistanda 11 yatak düşmek
tedir. 

İçtimai Mua,•enet Vekaleti hasta
ne ve yatak miktarını artırarak bu 
nisbcti on binde on beşe çıkarmağı 
düşündüğü gibi, köylerde ebe mekte
bi, her türlü Hiboratuvar ve teşkilai
larilc birlikte seyyar sari hastalıklaı 
mücadele heyetleri, seyyar doktorlaı 
ve sıhhi propaganda heyetleri, sıh· 
hi miizeler, bundan başka doğum ev
leri, acizler \'e ihtiyarlar evi, yetim 
evleri gibi içtimai müesseseleri de 
kurmağı kararlaştırmıştır. Bu proje 
nin yıllara göre tatbiki için bütçe, 
ye tahsisat konmuş \'e işe de başlan
mak üzeredir. Yalnız içtimai muavc. 
net Vekaleti bu ıeni~ projeyi tatbik 
için karşlsında en büyük mahzur 
personel noksanını görüyor. Pcrso· 
nel noksanı bütün şubelerde kendini 
kuvvetle hissettiren bir ihtiyaçtır. 
Maarif muallim noksanmdan, diğer 
Vekaletler yeni kanunların ruhunu 
anhyacak ve tatbik edecek kavrayış. 
lı ve hilgili memur noksanından müş
tekidirler. 

Sıhhiye, \'e İçtimai Muavenet Ve· 
kaletinin bu çok hayırlı ve yüksck 
proJesı tatbik sahasına gaçtikten 
sonra, şimdiye kadar ihmal edilen iç· 
timai hıfzıssıhhanın, ve içtimai yar
dımın büyiik s«-merclerini de görece. 
ğlz. Fakat içtımai ınua\•enctin bir 
sahası da içtimai müe seselerdir. A· 
cizler evi, çocuk ve ihtiyar e\ lcri, iç
timni yardım müesseseleri, yetim e\'· 
leri, asağı yukarı mal(ımat sahibi 
kimselerin idare edecekleri müesse
seler değildir. Bu müesseselerin ga
yelerine varması \'e cemiyete lftzıın 

olan faydayı temin etmesi için ilmi 
bir zihniyet \'e metodla idare edil
mesi lazımdır. 

Meğer eski belediye talim:ıtname. 
sinin nıe,·cut matbu nüshası kalma
bu§. Bundan yalnız bir tane belediye 
kütüphanesinde mevcut.muş. Bu ta
llınatnameyi tatbike memur olan za. 
bıtai belediye memurları hu talimat-
111lınenin yüzünü görmemişlermis. 
llundan dolayı da vazife ve salahi
Yetlerini bilmiyor ve tathl1r .. ıt .. "'i
)ol']armış. 

Belediye bunu neden bastırıp nıc· 
IDurlarına dağıtmıyor? diyeceksiniz. 
lliı de kendi kendimize ayni suali 
lorduk, ve şu cevabı aldık: 

KIRKLARELINDE : 

Şehirde Canlı 

Bir imar Var 
"Kırklareli,,nden bildiriliyor: 

Vali Hasıp Koylan ve albaylık • 

tan mütekait Belediye reisi Hasan 

Tahsinin çalışmalarıyle şehrimizde 

imar hareketleri devam ediyor. Kırk 
lareli, bundan 17 sene evvel gören

ler için tanınmıyacak bir hale gel

miş, çehresi yenileşmiş ve değiş • 

miştir. Elektrik işlerinde görOien 
aksaklık ve geriliğin izalesi için be

lediyenin 938 bütçesine tahsisat ko
nulınuştur. 

•MUVAl=l=Ak • 
•OLMANIN 1111111111 

içtimai Muavenet Vekaleti, hasta. 

neler için hissettiği hu personel nok

sanını, bu sahada daha ku\'\ etle du
yacaktır. içtimai muavenet, bugiin 

Avrupa \'e Amerikada artık bir şef

kat işi olmaktan çıkmıştır. Halkın 

günden giine artan içtimai ihtiyaç

larına cevap ' 'erc('ek olan hu mües

seselerin müessiriyetini artırmak i~in 

bunları da ilmi zihniyet ve metodla 

çalışan adamların eline vermek Jiı. 

zımdır. Amer:kada bu personeli ye

tiştirmek için büyiik ~ehirlerde "'İç· 
timai iş mektepleri" açılnııştır. Bu 

mektebin yetiştirdiği miitehassıslar, 
içtimai her sahaya ilmi bir kudretle 

nüfuz eder, içtimai hastalıkları teda

viye çalışırlar. "Bir doktor için" fiz. 
yolojlk teşhis ne kadar ltizımsa, hu 
miitehassıslar için de içtimai teşhis 
o kadar lüzumludıır, \'e esastır. Btınıı 
hilmiyen personcld<'n fazla semer<' ele 
h<'klcnemez. 

- Şehir belediyesi, yeni zabıtai 
llelediye talimatnamesinin müuke-
1eafle meşguldür. Geçen içtimada bıı 
llıfiıakere bitmedi. Önilmilzdeki içti
lııada tamamlanaacktır. Yeni tali
l!ıatnaıne rıkıncaya kadar eskisini 
)elliden bastırmakta fayda görillme
'-'iştir. 

1 ~etlce: İstanbul bugUn zabıtai be
hedıye talimatnamesinden mahrum 
h il' şekilde idare edilmektetir ve 
tından dolayı da halkın sıhhati, ha

'•tı, gıdası, şehrin te,miıliği ve ~i
:elliği ile alakadar olan bütiin işler 

lll'Jn uştur. 
Beğendiniz mi' 

* ~TE~HRAÇ 
E:.DEMEZ MiYiZ? ........... ________ -

Son senelerde medent dflnyada ıfo
ltıateae fazla bir rağbet \'ar. Yalnız 
)ell'leklerde ve salatalarda kullan
ltaaJcıa iktifa etmiyor, suyunu sıkıp 
fllttıp gibi içiyorlar. 
ti lloktorlar domateste fnzla miktar-

a Vitamin buldukları için domates 
1'-Ytı sabah kah,·altılarında, hatta ye
ltıek aralarında şarap gibi kullanıl
ltıa.ktadır. 

bfinyanın en iyi domates yetiştiren 

Yayla halkı susuzluktan kurtarıl

mış, 'büyük bir su sarnıcı yapılmıt

tır. Sarnıç elektrik tulumbalariyle 

doldurulmaktadır. Buradan verilen 

su ile muhtelif çeşmeler açılmıştır. 

memleketlerinden biri de Türkiye
dir. Bizim domateslerimiz dünyanın 
her tarafında satılır. 

Bulgaristan bunun tecrübesini yap. 
mış muvaffak olmuştur. Vç seneden. 
heri Bulgaristan, Almanyaya, Çekos
lovakyaya ve A vusturyaya taze do
mates, Danimarka, Norveç, Hindis
tan, İsveç gibi memleketlere de do
mates salçası sevketmektedir. İlk 
senesi domates ihracatı 200 bin kilo 
iken 937 de 20 milyon kiloya çıkmıı 
tır. Sal!;a ihracatında da ayni yük
seklik vardır. 

Yaş meyva ihracatı için yaptıfı. 
mız teşebbüsler arasında domatesi 
de nazan dikkate alamaz mıyız? 

SEYtMLI MiSiNiZ? 
A şağıdaki sualler, cevap ve

recek adamın zihniyetini 
meydana çıkaracak surette tertip 
edilmiştir. Çünkü bir insanın zih
niyeti görünüşünde kendisini gös
teri. Zihniyet + Görilnilt = Se
vim lilik. 

Şimdi aşağıdaki sualleri okuyu

nuz, her birine "evet,, veya "ha

yır.,, diye cevap veriniz. Her sua
le, en altta gösterilen numaralan 
veriniz. Tam n.ıunara 76 dır, efer 
60 numara kazanırsanız görünüş
te cazipsiniz: 45 numara alır"anız 
bir dereceye kadar cazipsiniz, e
ğer 35 numara alırsanız görünü
fÜDÜZÜ düzeltıniye çalııınız: 

1 - A. Size yakışan elbiseyi se
çebilir misiniz'? 

B. Yoksa zamanın modası
nı taklitle nıi iktifa edersi-. ., 
nız .. 

2 - Hangisine daha çok ehem· 
nıiyet verirsiniz? 

A.. Umumi göriinflte mi? 
Yoksa teferruata mı? 

3 - Renkten anlar mısınız? 
A. Sırf rengin aiizelliğine 
mi, 
B. Yoksa yaptıfı tesire mi 
bakarsınız? 

4 - Elbisenizin rens)nl, 
A. Göz ve aa(lnızm rend-

ne göre mi, 
B. Yoksa tuvaletinlze göre 

mi seçersiniz? 
S - Kunduradaki modayı takip 

etmenin şahsiyetinize halel verdi
fine kani misiniz? 

6 - Kapalı Ye at'ık yerde ayni 
şekilde mi yürürsüniiz? 

7 - Neye daha çok ehemmiyet 
verirsiniz? 

A. Tavır ve harekete mi? 

B. Elbiseye mi? 

8 - Tavır \'e hareketinizde: 
A. Kendinize has bir tarzı· 
nız var mıdır? 

B. Yoksa başkalannı mı 

taklit edersiniz? 

9 - Başkalannın sizden daha 
iyi giyindiğine kani oldufunuz za· 
man giyinişinizi değiştirir misi
niz? 

10 - Kirpikleriniz güzeldir. Bu· 

na raimen sürme veya rimel sü

rüp onlara baıka bir manzara ver 
İniye çalıpr mısınız! 

ıı _ Cildinu sıhhatli ve ber
raktır. Ona rağmen; tuvalet ya
par mısınız? 

12 - Tırnaklarınıza ne sfirersi
niz? 

A. LAkesiz boya. 
B. Taze renkli ıue: 

C. Yoksa koyu like mi? 
13 - Tırnaklarınızı boyadığı· 

nız halde manikür yapmayı ih-
mal eder mi"iniz? 

14 _ Küpenizi boynunuzun U• 

zunlutuna göre mi seçersiniz? 

15 _ fç çamaşınnıza da, elbise
nize oldufu kadar ehemmiyet ve-
rir misiniz? 

16 _ Tuvalf'tinizde: 
A. Güzel gnriinmiye mi ça-
Jışır.unız, 

B. Yoksa şah~iyetinizi te
barüz ettirmeye mi'! 

Numaralan '" ,eki/de 

vereceluiniz : 

1. Evet, A için 5 No. B için 3 
2. Evet, A. için 5 No. B. için 3 
3. Evet A. için 4 No. B. için 5 
4. Evet A. için ıı No. B. için 2 
5. Evet 5 No. 

8. Hayır 5 No. 
7. A için il, B için 4 
8. A için 5, B için 2 
9. Evet için 5 No. 
10. Hayır için 3 No. 

t t , Evet A için O, B fcln ıı , c l~fn 3 
12. Evet A için ıı, B için 5, C için o 
13. Hayır 5 No. 

H . Evet 3 No. 
15. Evet 5 No. 
18. Evet A için 5, n fçfn 3 

PSIKoıoa 

İçtimai l\fun\'enet Vekaletinin hn 
çok hayırlı teşebbü iinii nlkıslarken, 
hu hususu da göz önünde tutmnsını 
dilerim. Bugiin A vrupndıı . Amerika-
dıu bu ınÜ<'c:sc<><'l<.·r •ıi't J rıc:-
sıs ellere \'erilirken, bu ıç· 
timai mektepler nı:ılırken, Ttirkı
ye niçin iptidai metodlarla çah an 
geri bir memleket olarak kal<ıı"? .. 
Bedelimiz, içtimai terakki ' e tek ı · 

miilün en ilerisine \'nrmnktır. (, zi 
bu hedefe g(itiirccck olnıı t•u h · riıı ·ı 
vasıtu da ilmi çalı!'.mo , c 'lmı m ·· 
toddur. Anııpaya Amcrikaya her il
mi tahsil için adam gönderirken, hu 
mekteplerden de istifadeyi düşüniir
sck, bu programı daha kuv\'et ve sii
ratle tatbik edecek unaudarı da ye
tiftlnüı ol--. 



© 
Kü"me Maçları 
en Yapdmıyor? 

Geri Dönülecek Vakit Varken 
Bu Yanhş Fikirden Vazgeçmeliyiz 

TAN 
~~~~~~~~!!!!!!il. 

Peşte Güreş 
Muhteliti 
Geliyor 

Festival şenlikleri münasebetile 
tertip edilen spor hareketleri arasın
da milli güreş takımımıza mensup 
güreşçilerle içlerinde birçok l\ıfaca
ristan şampiyonu bulunan Peşte gü
reş muhteliti karşılaşması da yapı
lacaktır. 

1 Vatandaşla Mülakat 
' 

! Ereğli Halkı~ın Haklı 
ı. Şikayetleri 

Konya Ereğlisinden 30 dan 1 

fazla imza taşıyan unzun bir tel 
graI. aldık. Telgrafta, Ereğli 

kaza idare heyetinin bekçi üc
retleri hakkında vermi§ olduğu 

j karardan bahsedilmektedir. Bu 
meseleyi yine bu sütunlarda 26 

1 

temmuz tarihli gazetemizde yaz 

mış~ık. Aldı~ı~ telgr~fta, ka-
l za ıdare heyetımn eski kararı

Macaristan federasyonu Festival ı ı nı tashih etmediği yazılmakta- ' 
komitesine gönderdiği son bir mek- "ı dır. Telgrafta ezcümle deniyor 
tupla bütün şeraitlerin kabul edildi- ki: 

ğini ve 11 güreşçiden mürekkep Peş- "Devlet Şilrasının kati karan 
Bu seneki lig maçlarının iki devre olacağı anlaşılıyor. Milli kü- te güreş muhtelitinin 19 Ağustosta I 

h k d ortaya serilerek hadise tama-
me müsabakalarını mevsime sığdırabilmek üzere evvelce bir dev- lstanbula müteveccihen are ·et e e- men aydınlatıldığı için, idare 

reye indirilmi' olan lig maçlarının tekrar ikiye çıkarılmasından ceğini bildirmiştir. i 11 heyetince verilen karann tas-
. ul b'l' M . . . . . Peşte muhtelitiyle yapılacak kar-

1 

hır fayda um a ı ır. ıntaka şampıyonları daha nızamı bır 'e-ı 
1 

t .hl . 22 24 26 Ag~us hihini huzur içinde beklemiştik. 
. . . . . . şı aşma arı erı , ve - H lbuk' k i · d 

kılde bellı olur. Fakat bu avantajın başlanan hır ışı yarıda bırak- tos olarak intihap edilmiştir. Musa- a ı, anun mıieyye elerin 
mamak ve kati hükmümüzü verebilecek tecrübe devrelerini idrak bakalar Taksim stadında ve gecele- sarahatine rağmen kaıa idare 

heyeti ikinci kararda israr etti 
etmk şartiyle elde edilmesi lazımdır. yin yapılacaktır. 

1 ve çarşı içinde iradı gayri safi. 
Bu seneki mıntaka şampiyonları- Para cephesinden bu vaziyette o- Greko Rumen ve serbest güreş 0 

- nin yüzde yir.mi ve mahallede 
nın iki devreli olacağı ilan olunur- lan ve mevsimin büyük bir kısmını mak üzere yapılacak olan b~ k~şı- yüzde on beş nisbetinde bekçi 
ken Milli Kümeden bahsedilmemek- kaplıyan programlı bir faaliyetle laşmalara iştirak edecek millı tı:ı. ım , parası ödenmesine ve ancak bu 
le anlıyoruz ki, Ankara, Izmir, Is- paydos borusu çalınırken ondan da- güreşçilerimiz Istanbul muhteliti na- paranın müstecirlerden tahsil e-
tanbul arasındaki muazzam karşılaş- ha iyisini yerine koymak en tabii mı altında güreşeceklerdir. dıımesıne, boş olan gayri men-

1 

malara bu sene de devam edilmesi tedbirlerdendir. Böyle olduğu halde Bu karşılaşmalar için Istan~ul kullerle, içinde sahibi oturanla-
şup e enmıştır. a ırı an ıı ı umenııı yerını o - rın bu ücreti ödemekle mükel-. h ı · · k ld 1 ,..1.lli K .. • · · · d 1 1 muhtelitini teşkil edecek gi.ireşçıler 

1 Milli Küme maçları henüz bezgin- duracak faaliyet programı henüz 1 şunlardır: . lef tutulmalanna karar vererek 1 

lik devresine girmediği için, bilhas- münakaşa sahasına dahi konulma- J Güneşten: Küçük Hüseyin, H~hl, j ufak bir değişiklikle ücretin 
sa Ankarada, bütün alaka ile sey- mıştır. Yaşar, Yahya, Yu~uf Arslan, Saım, ! tahsili cihetine gidildi. Görülü-
redilmekte idi. Ankara stadının fut- Milli KUme maçları henüz usanç Bi.iyük Mustafa. \ yor ki teşebbüsler aynidir. Ve 
bol faaliyetinde mühim bir varlık devrelerine girmcdigine göre bütçe Galatasaraydan: Ahmet, Kenan, çok ağırdır. / ı: 
teşkil eden küme maçlarının hasılat meselesi olarak pek tenkit edilemez Faik, Adnan, Çoban Mehmet. Al.kd 1 d 

I
.; a ara arın ikkat gözüne 

bakımından ne neticeler verdiglini sanırım. Teknik bakımdan ise kat'i 1 Bcşiktaştan: Samsunlu Ahmet. k J ,, • o:vmanızı rica ederiz.,, 
bilemiyoruz. Istanbuldaki maçlarda lıü~i.imler veri1ecek kadar vakit geç- M.aca~ muht~l~ti ile . gelecek gü- , _ -~-- . ~- ~~!!!i!!!!!~ 
gordıigümi.iz kalabalığa bakarak, kü- memiştir. Şu halde başlanmış ve da- reşçılerm esamısı şudur,. . K 

56 k ·1 F ıı t ıkı defa Ma oca Bir Semte lk•ı Terkos me müsabakalarının zararla kapan- ha iyi gitmesi ihtima11eri belirmiş o- ı o: rens orva · -
madığına ihtimal veriyoruz. Gelecek lan bir işin yarıda bmıkıhp tekrar caristan şampiyonu. Musluğu Yeter mi? 
seneler masraflar daha indirilir, bi- iki sene evvelki noktaya dönülme- 61 kilo: Sizendi lsteman, bir defa .Aydınlık matbaası sahibi Ahmet, ya-
let veya herhangi eVTakm bir yer- sindeki hikmet ne olabilir?... Peşte, iki defa Çekoslovak şampiyo- zıyor: 

1. -· 'Küçük Mustafapaşa, Müftü Ali ve Ab-
den O··bu· r yere nakli için murahhas- Bir de hatıra vaktin kifayetsiz ıgı nu. d' b 

ısu aşı mahallelerinde 16 çeşme vardı. 
lar göndermek gibi füzuli sarfiyat gelebilir. Eğer mıntaka şampiyona- 66 kilo: Sizekofrenz, Fabyon, Ma- Bunların yerine iki terkos musluğu konul-
da kesilirse bu işin iyi kar bırakma- !arının daha nizami bir şekilde yani caristan şampiyonu. du. Bunlar, ihtiyacı karşılamadığı gibi, 
sına da im.kan vardır zannındayım. iki devirde yapılması matlüp ise, 72 kilo: Pinter, Macaristan şampi- bazan da en lüzumlu ve kalabalık saat-

d f b 1 · b l ·1 · ] kl · !erde kc81liyor. Bu hal, halkın haklı o-Hoş, mıntakalar a ut o propagan- mevsım aş angıcını ı crı a ma a ı- yonu, Polotas, Olimpiyad dünya ü-
dasına yardım edecek faaliyet hak- kisini de beraber tamamlamak müm- .... 

lar;ık şikılyetine yol açıyor. Fatih, Darüş 
- çüncusu. ş;ıfaka ve Sultanselim önlerinden deni-

kında kar tarafını uzun boylu dü- l'ı;ündi.ir. 79 kilo: Hügedus Macaristan şam- ze kadar uzanan çok geniş bir sahada iki 
şünmeğe de lüzum yoktur. Netekim Velhasıl yerine başka bir faaliyet piyonu, Vogul Peşte şampiyonu. tcrko~ çeşmesinin su ihtiyacını hiç bir 
muhtelü mıntaka1ara güreş propa- konmadan Milli Kümenin ortadan 87 kilo: Kovaç Giyola. l\iacaristan znman karşılıyamıyacağı meydandadır. A-
gandasını yaymak maksadile tertip kaldırılmasını ne tarafından baksam ~amıı_iyonu. lAkadarların buna karşı tedbir almalarını 
<'dilen son Balkan şampiyonasının dogru ve ve~b'lil:'-11•.,o•ca•m h.ce- Ağır "Sike : rica ederiz .. , · 
binlerce liralık zararına sebebiyet ba~ henüz geri dönülf;?miyccek vakit Kitka Endre: Macaristan şampiyo- Olimpiyatlardan Bazı 
veren hadiseler de ayni noktai na- gelmemişken hem ligi hem mHli kü- nu. Oyunlar Çıkarddı 
zarla pek ince elenip sık dokunma- meyi başaracak bir tertibe dönüle- Bobis Giyula. Avrupa şampiyonu, 

., Helsinki. 1 (A.A.) - Entemasyo-
mış değil midir? mez mı.... Pazar Günü Yapılacak nal Olimpiyad komitesinin vermiş ol 

Festival için Gelecek 

Macar Güreş Takımı 

T esbit Edildi 

Slôvya Takımının 

Gelmesi 

Tekarrür Etti 

Maçlar duğu karar üzerine burada yapılacak 
Eminönü Halkcvinden : Evimize olan 1940 olimpiyad oyunları hak

bağlı klüpler arasında 7 - 8 - 938 pa- kında Baronfrankel şu beyanatta bu
zar günü devam edilmekte olan lik lunmuştur: 
maçlannın finali aşağıdaki fikistürc "- 1940 olimpiyad ayunları 8-20 
göre yapılacaktır: temmuza kadar devam edecektir .. 

Karagümrük sahası, Rami - Ha- Programdan eltopu, hokey, basket
lıcıoğlu B takımları saat 10.30 da. hol. polo çıkanlmıştır. Oyunlara iş

Saha komiseri: Ali Yekta Anıl, ha tirak etmeleri hakkındaki daveti -

!stanbul Festivalinin başlaması Festival maçları için şehrimize da-
münasebetile dün akşam Usküdarda vet edilen Slavyalıların, Izmirde 4 
Bağlarbaşında Halk opereti tarafın- Eylul tarihinde yapılacak maçın ta
dan "Leblebici Horhor .. oynanmıştır. rihi üzerinde uyuşulamadığı cihetle 
Bu akşam da Taksim bahçesinde Şe- şehrimize getirilmekten vazgeçildiği.
bir Tiyatrosu artistleri "Sözün kısa-

kem: Mustafa. yeler eylülde millet.lere gönderile -
Rami sahası: Rami - Alemdar A cektir. Bitmek üzere olan Helsinki 

takımları sat 17 de. Saha komiseri: stadı 52 bin seyirci alabilecektir. 
Faik. Hakem: Ziya. Bundan başka büyük bir yüzme ha

T. s. K. İstanbul Bölgesi Gi.ıres ajan- vuzu da inşa edilecektir. 

ni evvelce bildirmiştik. 
sı,, nı temsil edeceklerdir. 

Festival münasebetile şehrimize Bu kere haber aldığımıza göre lz-
getirilecek olan meşhur Slavya takı- mirde yapılacak maç tarihi futbol 
mının 21 Ağustosta Izmirde lzmir federasyonunca 4 Eylülden 21 Ağus 
.muhtelitile de bir tek maç yapması tosa tahvil edildiğinden Slavyalılar
muvafık görülmüştür. la anlaşmamaya ortnda bir sebep kal 

Mısırın enternasyonal şampiyon mamıştır. 

takımı da Festival esnasında maç Festival komitesi tarafından Slav
yapmak üzere şehrimize gelmek iste- yalılarla bugün telgrafla muhavere 
miştir. edilecek vaziyet kat'ı surette tavaz-

Macaristandan getirilecek olan a- zuh edecektir. 
matör güreş ekipini teşkil edecek 1 Anlaşma yapıldığı takdirde Slav
klmselerin isimleri dün belediyeye yalılar doğruca lzmire gidecekler ve 
bildirilmiştir. " Fuarın açılma günii olan 21 Ağus-

Verilen malumata göre ekipte dün- tosta ilk maçlarını yapacaklardır. 
ya amatör gürüeş şampiyonu Bubes Ertesi günü şehrimize hareket e
lle dünya üçüncüsü Po1otos, Buda- decek olan Slavyalılar 27 Ağustosta 
peşte şampiyonu Hegulüs, Macaris- Galatasaray - Giuıeş muhteliti ile 28 
tan şampiyonu Falran ile Macaris- Ağustosta Beşiktaş - Jt'ener muhtcli
tanda iki defa şampiyon olanlardan ti ile karşılaşacaklardır. 
!Iarvarth ve Pinter ve birer defa 
şampiyonluk kazananlardan Szendi, 
Vagl, Kavaes ve Kitka vardır. 

- --" 

Kürek Teşvik Yarışları 
İstanbul su sporları ajanlığı tara

fından tertip edilen kürek teşvik ya 
rışlarının ikincisi pazar günü Yeni
kapı sahillerinde yapılacaktır. müp
tedi, kıdemsiz ve kıdemlilere mah
sus olmak iızere üç sımf kürekçi a
rasında icra edilecek müsabakalara 
sabahleyin saat 10 da başlanacktır. 

Sampiyona miisabakalarına kadar 
ki.ı.rekçilerinın kudreti hakkında klüp 
kaptanlarına bır fikir vermek hnkı
mından ::;porcularla çok alaka ile 
karşı1anan te'ivik yarışlarının sonun
cusu olan bu müsabakada klüpler 
şampiyonaya iştirak edecek ekiple
rini tayin etmiş bulunacaklardır. 

M&sır Şampiyonu 

Gelmek istiyor 
Festival spor haraketleri için şeh

rimize davet edilen Mısır muhteliti
nin hazırlıksız olduğunu ileri süre
rek teklif edilen tarihlerde gelemi
yeceğini bildirdiğini evvelce yazmış
tık. 

Bu kere Festival komitesine Mısır 
şampiyonu Nasyonal Klübü bir mekr 
tupla miiracaat ederek teklif edilen 
tarihlerde şehrimize gelmeğe hazır 
olduğunu ve takımının Mısır muhte
litine 6 oyµncu verdiği için kuvveti 
hakkında şüphe edilmemesini bildir
miştir. 

Festival komitesi tarafından çok 
müsait bir şekilde karşılanan bu tek-

lıi(ından: "Gazetecilerin işlerini kolaylaş-
ı - İstanbul festivali rlolayısile 22, 24, tırmak maksadiyle önümüzdeki gün-

26 ağustos günlerinde Marar Peşte güreş ler içinde Helsinki ile Stokholm a
takımı ile İstanbul takımı arıı~ıncla Gre-
ko RomPrı ve serbest ı:ı;i.ircş milsabakala- rasında yeni bir kablo çekilecek ve 
rı yapılRcaktır. hu suretle ayrıca 24 telefon hattı te-

2 - Macar takımı heş Sf'rheı;t. ve Gre!<o min edlirniş alactkır. 
Romen. üç Greko Romıon ve üç serbest gü "Yabancı memleketlerden gelecek 
reşçi olmak üzere on bir kişidir. olan seyircilere kafi miktarda ika -

:l - İstanbul takımı Güneşten Mustafa 
Çakmak, Saim Arıkan, Yusuf Aı;lan Ye- metgah temin maksadiyle limanda 
ner, Yahya Kalkan, Yaşar, Halil Yüzer, yatan büyük vapurlar otel olarak kul 
Huseyin. Galatasaraydan Mehmet Çobım, 1anı1acak, spor"Cular için ise bir o -
Adnan, Faik, Kenan Ahmet Çakır, R~- limpiyad köyü tesis edilecek ve ay
şiktnştan Ahmet Yılmazdan teşkil olun - rıca kendilerine büyük otellerde yer 
mııştur. 1 k 

4 - Hazırlık idmanlarına 8- 8- 938 pa ayrı aca tır". •• 
zartesi güniınden itibaren $ehzadebaşın - Athspor KonCJresi 
da Süleymanlye klübü salonunda başla - Anadolu yakası Atlı spor klübün-
nacaktır. 

5 - Çalışma ı:ıaati 17,-20 arasıdır. 
6 - Antrenemanlara antrenör Pellinen 

nezaret edecektir. 
7 - Yukarıda ismi yazılı güreşçilerin 

mezkur gün ve saatlerde Siileymaniy~ 

klübü salonunda hazır bulunmaları teb-
liğ olunur, 

Moda Denizcilik Klübünün · 
Tenis Maçları 1 

Moda Denizcilik klübü tarafından 
klübün Modadaki tenis kortlarında 
bir tenis turnuvası tertip edilmiştir. 

Bütün amatörlere iştirak hakkı ve· 
rilen bu müsabakalar için diğer klüp
lere davet mektupları gönderilnuş

tir. Müsabakalar cumartesi başlıya
cak ve pazar günü nihayetlenecek
tir. 

life henüz bir cevap verilmemiştir. 
Slavya ile son muhaverenin vereceği 
neticeye göre bir cevap yazılacak
tır. 

den: 
15 - Ağustos 1938 pazartesi günü 

saat (17) de yapılacak fevkalade top
lantıya Klübümüze yazılı azanın be
hemehal bulunmalan rica olunur. 

Lise ikmal 
imtihanları 

için 

BERLiTZ 
Mektebine 

Müracaat ediniz. 

Beyoğlu: 373 lıtiklil cadd. 
Ankara: Saylavlar caddesi. 
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Y edi sene kadar evvel Sıvas 
memleket hastanesinde ga

rip bir hadise oldu: Civar köyler
den tedavi için gelen ağır hastala
ra kan vermekle tanınmış (Çay
cumah} Hüseyin isminde biri, talı 
min edildiğine göre bir gece yarı
sı, bilinmiyen bir sebepten, ba
şını alıp savuştu gitti; ve aşağı 
yukarı bir hafta kadar sonra, iki 
jandarma çavuşu, Çaycumalımn 

cesedini Sazlıdere kenarında bu
lup ~etirdiler. 

Hadisenin hakikatini merak e
denler bugün bile Sıvas memleket 
hastanesindeki raporların sureti
ni pek ala öğrenebilir: Cesette ne 
bir kaza, ne de herhangi bir cina
yete delalet edecek hiçbir emma
re yoktu; sadece, jandarmaların 
ifadelerine bakılırsa, Çaycumah
nın yanına ve herhalde oraya ge~ 
lip yıkıldıktan sonra uzun bir za
man geçmesine rağmen tek bir 
hayvan bile yaklaşanrnmıştı; jan
darma çavuşları. cesedin kurtlan
mayışmdaki sırrı, Hüseyinin he
nüz ölmediğinde buluyorlar, ve 
etrafında döne döne dolaşan bir 
köoe'H bu iddialarına ~ahit di~~e-: 
gVb1'~ı,v4.1c..& ... 'CK•• ,_ ___ , .-~ 

ma çavuşu daha ileriye gid!:l:rek 

Çaycumalınııı pek te ölecek in
sanlardan olmadığını, zaten Saz
lıdere kıyısına hayvanları sür
dükleri zaman cesedin garip bir 
kımıldama içinde bir takım hare
ketler yaptığını ilave ediyorlardı. 

Çavuşların bütün jddialarına 

rağmen. Sıvasla herkesin tamya
rak arasıra da yan meczup diye 
baktığı Çaycumalı. kı-:a bir mu
ayeneden sonra giimi.ılmekle be
raber hadise bu kadarla kalmadı: 
Hüseyinin S1vas rlısınrla Sazlıde

reye doğru alabildiğine seğirtme
sindeki sebep anlaşılamadıysa da 
hemen hemen ayni ,:ıiinler daha 
başka birşey oldu: Hüı:cyinin kan 
verdiği ve nekahet devrini geçiren 

hastalardan biri, yine hir gece ya
rısı, bulunduğu kovıışun birdenbi
re altını üstüne getirdi: - "Çay
cumalı Hüseyin, Çaycumalı Hü
seyin!.,, diye, daha bir dakika ev· 
vel büyük bir huzurla yattığı ya
taktan fırladı; ve hastaların söy
lediğine göre, işitilmemiş bir kor
ku alaimi içinde geri geri çekile
rek arkasını duvara verdi; bir sa-
niye, bütün elektrikler yanıncıya 
kadar, orada öyle kaldı. Ancak ya 
nına yaklaşıldığı zaman bir müca 
deleden çıkmış gibi ter döküyor
du. Arkasına birkaç yastık koydu
lar. 

H asta şu ve bu adamlardan dP.

ğildi. Bir kere valinin tnv
siyesiyle gelmişti; ;ve Sıvasa bağ
lı kazalardan Hafik nahiye mü
dürlüğünü yapıyordu. İşin en tu
hafı bir hafta kadar evvel tabur
cu edilecekken vazgecilmi~. bir 
müddet daha hastanede kalması 
münasip görülmü~tiL 

Hafik nahiye müdürünü nöbet
çi doktorun karşısına çıkardıkları 
zaman hala ayni titremelerle has
ta idi: 

- Sizi uyandırdığıma çok mü
teessifim; diye başladı, fakat Çay 
cumalının öbnediğini sizin de hil· 
meniz lazım!.. 

Nöbetçi doktor hastanın yüzii
ne bir kere daha bakmıya lüzum 
görmeksizin: 

- Evet, dedi; anlıyorum; bu-

rada fazla kalmak sizi çok yormuş 
olacak zannedersem. 

Hasta, bu itiraza hiç te sesini çı-
karmadı, sükunetle: 

- Fakat, dedi;; Hüseyinin ya
şadığını yalnız ben iddia etmiyo
rum ki.. Bütün kovuş ayni şeyi 
söylüyor. Şu farkla ki onlar Çay
cumalının dedikodusunu yapıyor 
!ar; bense Çaycumalıyı gördüm. 

Doktor herhangi bir müsek
kinle hastayı kovuşa çevi

remiyece~ini anlamıştı: 

- Nasıl, dedi? İki jandarma ça• 
vm:un :ınlattıklarından fazla bir 
bildiğiniz var mı?. 

Hasta oturduğu 

hafif doğruldu: 
iskemleden 

- Fazla bir bHdiğim mi? .. İşte 
Çaycumahyı gördüm diyorum ya; 
bira7. evvel kovuş kapısından içe
ri girdi; halbuki onun öldiiğiinü 
söylüyorsunuz. Ya bir hafta evvel, 
JJ üscyinin akıbeti bilinmediği za
mnnlar beni taburcu etseydiniz .. 
Şimdi Hafikte ne yapacağımı is
ter istemez düşüniiyorum. Şüphe
siz hemen yola çıkacaktım. Fakat 
Çaycumalı bent. takip etmiyecek - -
hilmek icin yolda cıldıracaktım. 

Kovnş kapısını ac;tıgı dakikalar 
i.izerimc doğru gelirken söyledik-
lrrini işitmi:ş olsaydınız siz de ben 
rlt!n daha başka bir~ey yapamazdı
nız; doktor. Caycumalı Hüseyin 
ölemediğini söylüyor; başka bir ta-
kım adamlar da yaş:ıdığını hisse
diyormuş. Başka hir takım adam
lcır... Fakal Çaycumalının kan 
verdiği adamlardan haşka kim o
labilir hunlar?. 

Doktor: - "Sakin olunuz!,, de
di;; zile bastı ve kan verme teda
visi y;ıµılmış hastaların isimlerini 
istl'.'cli. Fakat Hafik nahiye müdii
riincien haşka hepsinin aylarca ev 
vel taburcu edil diklerini öğrenin
ce bir-:ey söylemiş olmak için: 

- De<liğim gibi, diye devanı 

Piti; zihnen yorgun olmanızdan 

ba~ka bir Sf'ber yok! .. 
Ve hastayı kovuşa gönderdi. 

Yalnız hadise bu vaka ile ka
patılmıyordu. Hemen erte

si günii Hafik nahiye müdürünfi 
nr)l:ıetçi doktora tekrar getirmek 
lıizumunu duydular. 

Doktor: - "Zannedersem gece
den çok daha iyi olacaksınız!,, di· 
yt! Hafik nahiye müdürünü karşı· 
lamak istedi ise de, hasta! 

- Maalesef doktor, diyordu; 
şimdi de kendimde acaip bir faz• 
lı:ılık hissetmiye başladım. 

- Bir fazlalık mı diyorsunuz?. 
Çaycumalının ölüml.inden meğel' 

ne kadar da müteessir olmuşsu· 
nıız!. 

Doktorun böyle söyliycrek Ha
fik Nahiye müdüründe yeni bir 
sinir ala.imi meydana çıkarmasın
da hakkı vardı. Gece yarılan bir
d~nbire uyanıp cildinin herh::ını:Ô 
bir tarafında bir adamla kan çıka-
rılmadığı takdirde bu fazlalıklll 
imkanı yok yaşıyamıyacağmı sô1 
liyen bir çok hastalarla, kendinde 
bir şeyin fazla olduğunu iddia f!:' 

den Hafik nahiye müdürü arasııı

rhı ne fark vardı?. 
Falrnt, hasta nöbetci doktora si• 

nirleneceği yerde bilÔkis masanı" 
önünde duran iskemleyi yan ts• 
rafa biraz daha cekti; ve hafif bit 
kımıldamadan sonra: 

[Arkası: Sayfa 8, sütun 4 te1 
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1-SarkJı gözler 2- Yaoarld gö~er 3-Şehla gözler 4-Derin gözler 

1 - Olgun arıdaltlar 2-lnce Juclaklar 3 - Gev,ek cluclaklar 4 - Yuvarlak Juclaklar 

insanın Yüzünden 
Karakterini Okumak 
H edcea, bqka inaanlarm 

karakterini anlamakla 
8vünür ye bu bahis üzerinde 
biribirlerile uzun uzadıya ko
Dufurlar. Kimi, yeni raaqeldi
ii bir adamı çalı,kan Ye itima
da deier ıördüğünü, kimi ta
JlJdığı bir kadının .huy.uz ıö
riindüğünü, yahut çok 1e'rimli 
olduğunu söyler. Fakat bu in
bbalarm çoiu yanlıt çılmuya 
ınabktimdur. Çünkü eaulı bir 
teye değil, fakat bu muhakeme
,; yürütenlerin tab•I dütünce
lerine dayanır. 

Bununla beraber insanın yüzüne 
bakarak karakteri hakkında bir 
hiiküm vermek, çok müşkül bir İl 
değildir. 

M!Sell bir insan bir kafaya 
baktı mı, evvela bu kafa

IUn bir köpek kafası olduğunu söy
ler. Daha sonra dikkat eder ve bu 
kafanın bir lrlanda köpeği kafası 
olduğunu tayin eder. Bu kafa ne
den bir lrlanda köpeği kafası da, 
bir Sen Bernar yahut İskoçya kö
peği kafası değil. Çünkü kafasının 
'UZun ve düz olmasından, çenenin 
kuvvetli yapısından, V harfi biçi
ınindeki kulaklarından ve daha 
b~ vasıflarından onun bir lr
lıtodQ l!..O!Jcgl uhlugu tcuhcdillr. 

Köpek meraklısı, bir bakışta kö
ı>eiin feeereli olup olmadığını da 
•nlar ve köpeğin karakteri hakkın
da birçok şeyler anlatır. ' 

Bunların hepsi de müllhaza ve 
aklıselim i§idir. Ayni usulü insan
lar hakkında da tatbik edebiliriz. 
Fakat insanların çoğu, ~nsan yüzü
!lün kendisine değil de yüzün ifa
desine bakarlar ve yanılırlar. Hal
hUki yapılacak i§ asıl yüze dikkat
tir. Bu dikkat neticesinde yalnız 
insanın karakteri değil, daha ba§
ka hususiyetleri de anlaşılabilir. 

Resimlerde verilen tarifier böy
le bir meraka dü,enlere bir ip ucu 
tenıUı eder. 

Gözler: 

1 - Dit klS,elerl aplıya 

doğru sarkan gözler: Sahi-
binin bazı defa sevimli, ba-
lan da hiddeill görünmesine saik 
Olur. 

2 - Geniş; yuvarlak gözler: Te
ferruattan fazla her şeyi umuml 
bakımdan kavrar. Bu gözler haya
le dalar ve bedii mevzulara tema
l'ül gösterir. 

3 - Şehla gözler: Zekidir. Kav
?ayıcıdır, ve eşyayı da, fikirleri de 
•üratıe tahlil eder. Biraz da hile
karlığa mütemayildir. 

~ - Derin gozler: Mülahazayı 
ifade eder. Teferruat üzerinde du
!ı.ır. Söylemek derecesinde söyle-
lrıerneyi de bilir. Her şeyi bilmek 
\te tetkik etmek ister. 

l>11daklar: 

1 - Olgun dudaklar: Sıcak, se
"irnU karakter ifade eder. Bunlar 
heyecanlarını zapta kadir olurlar. 
~Üşfik ve sevimlidirler. 

2 - İnce dudaklar: Sebatı, karaı 
ifade eder. Bunlar en sıcak hisle
l'ini bastırırlar ve beyeoaiılarım 
diığinlerler. 

3 - Gevşek dudaklar: Hasisli
ği, alınganlığı, teheyyücü ifade e
der. Bunlara sahip olanların hisle
ri kolaylıkla yaralanır. 

4 - Yuvarlak dudaklar: Bedil 
Yaratma kudretini ifade eder. Sa-

Miimkündür 

1 - KABA BURUN 

2- KOÇ BURUN 

3 - SiVRi BURUN 

4- ÇEKME BURUN 

bipleri çok vefakar ve dost olur
lar. 

Burunlar: 

1 - Kaba burun: Sahibinin ha
yatı ve rehati sevdiğini anlatır. Bu 
burun sahipleri pek kararlı kimse
ler değildirler. Bir gün harikalar 
yaparlar, ertesi gün de tereddüde 
dalarlar. 

2 - Koç burun: Sahipleri müs
bet düşüncelidirler. Canlı ve azim
lidirler. Teşebbiis sahibidirler, i
natçıdırlar. 

3 - Sivri burun sahibi kadın
lar, hiyanetleriyle, nazlılıklariyle 
temayüz ederler. Her şeyj derin-
den derine araştırır: erkekler seri 
kararlıdırlar, ve kavrayışlıdırlar. 

4 - Çekme burun sahipleri: 
Hislerine kolaylıkla hakim ola
mazlar, hisleri ve karakterleri in
cedir. Derinden takdir edicidirler. 
Bazıları bir bakımdan çok zekidir
ler. 

ı ~NYADA: 
ehrin Nüfusu 

Üç Yllda Çok 
Fazla Arttı 
Konya Ereğlisi, (TAN) - Torosla-

1 

rın eteğine yaslanmış, suyu ve mey -
vası bol olan kasabamızın nüfusu 
dört sene evvel beş bin kadarken, Sü 
mer Bank bez fabrikas1mn inşasın-

dan sonra tedricen arta arta bugün 
12 bini aşmıştır. 

Elmalarda Hastahk Yar 
Konya Ereglisi, (TAN) - Kasaba 

mız, elma ve armutlarının fazla ne
vileriylc muhitimizde meşhur olan 
Niğdoye rekabet edecek kadar bu 
cins ağaçlara malikse de son zaman 
!arda meyvalarına hastalık arız ol
m ııstur. Bilhassa elmalar kemale gel 
mck üzere ike.n hasııl olan kurt yü -
ziinden dökiilmekte, 200 kilo meyva 
nlınması la7.ımgelcn a~aç bu yüzden 
ancak 40 - 50 kilo mahsul vf'nnekte
rlir. Nüfusunun yansından fazlası i
aşesini bu gibi mE'yvalardan temin 

1 edPn kasabamıza bir ziraat .memu~ı 
gönderilip bu hastalığın (lniıne geçı
lirsc herkesin yiizii gülecektir. 

Belediye Çahııyor 
Konya Ereğlisi, <TAN) - Bele

diyPmiz iiç sene içinde hir hayli iş 
görmüş. kasabamızı, elektriğe ka -
vuştupmış, fenni bir hal ve mezba
ha, muntazam bir pazaryeri inşa et
tirmiştir. Bircok ~eçilmez yollan 
yaptırmıştır. Şimdi de çarşı içi yol
larına parke dösetmektedir. 

İtfayie vesaitinin takviyesi için 7 
bin liraya bir arozöz de sipariş ediJ
miştir. 

Cumartesi Tatili 
Konya Ereğlsi, (TAN) - Tüccar 

ve esnaf kendi aralarında bir istida 
yaparak belediye reisine vermişler. 
cumartesi günleri saat 13 den sonra 
umumi tatil yapılması hakkında ka
rar verilmesini istemişlerdir. Yakın
da böyle bir karar verilip tatbik e
dileceği anlaşılmaktadır. 

*Konya Ereğlisi, (TAN) - Halke 
vimi74e yeni açılan bando kursun -
da dersler ilerlemektedir. İki aya ka 
dar · kasabamızın muntazam bir ban 
do takımı kazanacağı ümit edilmek
tedir. 

-, 
Istanbul Radyosunda Bir 
Tek Mesul Adam Yoktur 

İstanbul radyosunda bir alaturka konseri verilirken. 

I stanbul rad~osu'. sağır bir 
gevezeye dondu: 

"Açmış ağzını, yummuş kula
ğını", habire çalıp söylüyor! 

Dinliyenler, -hatta mi.ibalağa 
etmiyorum- çalanlar, söyliyenler 
bile memnun değil. Her tarafta, 
herkcş, radyoyu değil, radyo şika 
yetlerini dinliyor. Radyo, her ev
de, izansı7., müziç bir misafir mu
amelesi görmiye başladı. Mübar~
ğin satıcısı, alıcısından okuyucusu, 
dinleyicisinden çok. Fakat buna 
rağmen, İstanbul radyosu, tıpkı 
dinleme ahizc~i kopmuş bir tele
fon gibi, şikayetlere hiç kulak as
madan habire söylüyor. 
Eğer şimdiye kadar, bütün din

leyiciler, radyolarını yok pahası

na satmadılarsa, bunun birinci se
bebini, yakında sesini duyacağı
mız yeni radyo i~tasyonunun ver
diği limitte, ikinci sebebini de 
müşteri buhranında aramak lazım 
dır. 

Y ani, demek istiyorum ki, İs
tanbul rad o u, kendi ini 

hala zevkle dinliyenler bulundu
ğunu vehmedemez. 
Karşımda yine ayni vurdum 

duymaz muhatabı bulacağımı um
saydım, İstanbul radyosunun ku
surlarını, saymak zahmetine bir 
defa daha katlanmazdım. Çünkü 
bu zahmetin beyhudeliğini idrak 
cdemiy~ek derecede gafil deği
lim. 

Eğer, yeni Ankara radyosunun, 
büti.in hu kusurları ortadan kal
dırmak yolunu tutmuş bulundu
ğunu görseydim. bu satırları yaz
mayı yine yersiz s11yardım. Çün
kü vazifelerini tamamen müdrik 
bir miıcsseseyi ikaza kalkışmak. 
varacağı hedefi bilen bir insana 
yol tarif etmek kadar lüzumsuz 
bir hareket olurdu. Ve ben, kale
mimi, lüzumsuz bir hareketten me
nedemiyecek kadar aciz de değil
dim. 

F akat yeni Ankara radyosu-
nun vaziyeti hakkında ku

lağıma gelen havadisler, hana bu 
mevzuna konuşmak ihtiyacını du
yuruyor. Ben, bu ihtiyacı tatmin 
etmek cesaretini, yeni Ankara rad
yosunu kuranların hüsnii niyetle
rine. dikkatlerine, alilkalarına 

inanmaktan, güvenmekten alıyo· 
rum. 

R adyode dinlediğim sanatkar 
lan yakından tanıdım, rad 

yonun nasıl çalıştığını içinden gor
diim. Konuştuklarımın bazılarile 
dost oldum. Ve devam eden bu 
dostluk esnasında dinlediklerim, 
bana, Istanbul radyosunun içyüzü-
nü daha iyi öğretti! 

Bu aleme girmeden evvel bil
diklerim sadece radyonun kusur
larıydı, ve radyonun içinde bulu
nanlarclıın öğrendiklerim arasın

da, bu kusurların sebepleri de 

vardı. 
Şimdi niyetim, gördükleri~i, 

bildiklerimi duyduklarımı ve dın 
lediklermi, 'temennilerimle birlik
te, yeni Ankara radyc~~mnu kuran
ların nazarı dikkatlerıne koymak
tan ibarettir. 

Eğer kazara bir faydası, doku
nursa, göreceğim miUcatat, radyo 
dinleyicilerinin hayır duaları ola
caktır! 

··---YAZA-;-! 

• Naci ı· 
t Sadullah 
: ................................................ . 

lstanhul radyosunun spikeri Mes1d 
Cemil mikrofon başında 

D iişiinün ki, şu anda, 1stanbul 
radyosunun baŞtnda hiç 

kimse yoktur Ve hepimiz herşey
den evvel, bu şayanı hayret başı
boşluğun cf'7.asını çekmc-kteyiz: 

Bundan altı ay evvel, radyonun 
başında, Bay Hayrettin adında bir 
7.at vardı. Kurulduğu gı..indenberi 

İstanbul radyosunda c;alışan ve bu 
uzun tecriibe iJe edindiği "pratik 
ihtisası,, Londrada bir müddet tet-
kikat ta bulunarak fcnnileştiren bu 
zat, o zaman, Ankara radyosunun 
başına geçirilmişti. Bu suretle. ye 
giıne te<.-riibelice elemanından da 
mahrum kalan İstanbul radyos~
mın hasına. bir posta telgraf mu
fcttişi ~eldi. Meğer. bir m~fet~i-
. b · · görmesi caiz değıJmış. şın ti ışı 

Bu hakikatin meydana çı~.ışı.~d~.n 
sonra, İstanbul radyosu mudursuz 
kaldı. Bundan bir ay evvel de, 

Bay Emin adında hir zat. radyo 

müdıiriyetine tayin olundu. 
Fakat bu zat. bu vazifeye tayin 

olunduğu zaman, Karlsbat'ta te
davi olunmaktaydı. 

I stanbul radyosunun ilk tali
sizliğinin; mütehusıs elle

re düşmemesinde bulunduğunu 
~österen hu vakıayı ara yere ek
ledik ten sonra, programları elC' a
lalım. Bu programları. şu dört 
bakımdan gözden geçirmek la· 
zundır: 

1 - Musiki. 
2 - Fikir neşriyatı. 
:l - Temsiller. 
4 - Propaganda, ve havRdis 

neşriyatı. 

B az1 bakımlardan teessürle, 
ve teessüfle de karşılasak, 

kabul etmek mecburiyetindeyiz 
ki, radyonun musiki neşriyatı, fi
kir, propaganda, havadis nefriya-

tından, temsillerden daha fazla 
dinleyici bulmaktadır. Zaten, rad 
yo musikisinin, daha ağtr, daha 
bol tenkitlere muhatap oluşu da, 
hitap ettiği kalabalığın, ve uyan
dırdığı alakanın daha büyük bu· 
lunmasındandır. 

Maamafih, yapılan tenkitleri, 
haksız bulmak mümkün deği1dir. 

Çünkü İstanbul radyosunda musi
ki, dinliyenlerin değil okuyanların 
ve çalanların keyiflerine tabidir. 

Radyoda musiki ncşrıyatını 

evvela: "okuyanlar", ve "çalan
lar,. diye iki kısma ayıralım. 

Bunları da: "amatörler., ve "pro
fesyoneller,, diye ikinci bir tasni-
fe tabi tutalım. 

Ve şimdi de, diyelim ki: 
"'- Radyoda okuyan. çalan. a

matör, profesyonel elemanlann 
hepsi. memlekt?tin birinci sınıf sa 
natkarları değildir.,. 

l - Profesyonel okuyuculanbn 
bir kısmı, memlPketin ikint'i c;ınıf 
gazinolarında bile tututamam11 
kimselerdir. 

2 - Kendilerini bütiin gün met.
gul edebilecek başka birer meslek 
sahibi bulunan, ve İstanbul rad· 
yosunda keyif için şarkı okuym 
ı:ımatörlerden bir kısmı. musikiye 
calışmak imkanından mahrumdur 
lar. 

Bu vüzdendir ki. bunların. din
]f"\•icil~ri tatmin edememelerini ta• 
bii görmek lazımdır. 

'fam bir rlrvlet miiPssesC'si 1:'.e1-
miyetiyle idare olunan bugun
kii İstanbul radyosu. yeni ıstırlat
lan aramadıktan, bulmadıktan, 

yetiştirmedikten başka. mevcut 
şöhretleri kazanmak fedak~rlığını 
da başaramamaktadır. 

H albuki. radyoda ı;alanlar. o
kuyanlarla mukayese edi· 

lemivecek derecede '~iksPk ı;am•t
karlardır. Acemi bir atletin. u1-
ta bir canbazla ayni sahnede ve 
ayni zamanda varyete yapması 

kadar nahoş tesir bırakan ahPnk 
müvazenesizliklerinden birisi de 
budur. 
Şüphe yok ki. okuyucular ar•

sında da. çok kıymetli istidatlar 
vardır. Fakat radyo idarf'sinin hiç 
olmazsa arasıra. bu sazendelere. 
kendi kuvvetlcrile mütenasıp okt1 
yucular katması: istemiyc hakh 
olduğumuz bir fedakarlık drğil 
midir? 

Geçenlerde, üç arkarhış bir sı
londa radyo dinliyorlarmış. İçle
rinden birisi sormuş· 

- Cocuklılr ... Bugtin ne? 
- Çarşamba .. 

- Çarşamba! .. 
Üçüncüsü. bu cevabı kuv.-etle 

tekzip etmiş: 
- Nasıl olur? .. Bugün Perşem

be olmasa radyoda filan hayan o
kur mu? 

Neticede, bu cevap sahibinin 
hakh çıktığını söylemiye lüzum 
yok sanırım. (Liizum yok deriz 
d~. vinc siiyleriı. Proııramları . bi
rer Şaşmaz· takvime dönen Istan-
bul radyosunun itiyadı gibi, bır 

alışkanlık!.) 

Görülüyor ki." radyo mikrofo
nu. mütemadiyen ayni pllk· 

]ar çalan bir gramofona dônmü.
tür. Ve oradan yeni sesler. başka 
besteler ıüfteler, hulasa "yenilik· 
ler ve başıkalıJdar.. duvulamaYlfl 
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18 TAN 
(HikAyeden Mabaat), 

Tuhaf Haft@lOok Ra<dlyo 
f""~~ 
- Pazar, 1.8. ,1938 t 

SENFONİLER: 
9.15 Berlln kısa dalga.!l:ı: Sefonfk kon

ser. 14.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kmı dalgası: Ne~ell Pazar 
konseri (8.15: Devamı). 8.30 Roma Ko
lonyal; Plıik. 8.15 Keuı. 10.35: Keza 11.45 
Berlın ve Londra kısa dalgası müşterek 
neşriyat: Hafif musiki. 12 Paris mondl
yal: Konser nakll. 13 Berlln kısa dalgı:ısı: 
Hafif musiki. (14: Keza). 13.25 B[lşreş: 
Predesku orkestrası. (14.30: Devamı) . 
13.15 Roma kısa dalgası: karışık musiki. 
lG.45 Berlln kısa dalgası: Suel bandı>. 
18.30 Varşova: Karışık konser. (Orkesct 
ra ve sopran). 18 30 Peşte: Karışık pl!'ık 
musikisi. 19.10 Roma kısa dalgası: Arap 
musiklsL 19.17 Bilkr~: Motzoi orkestra 
ıa. 19.30 Prng: Silel b:ındo. 19.50 Peşte: 
Radyo orkestrası. 20 Osrava: Hafif mu
sıki. 20.56 Bari: Musikili türkçene§rfyat. 
21.05 Osrava: Kanşık program .. 21.05 
Vnrşova: Plnkln meşıır orkestraların kon 
konseri. 21.15 Bari: Konuşmalar ve e
len musikisi. 21.35 Roma, Bari: Karı
şık muslşl. 22.30 Florans, füıpali: Arap 
orke,trnsı. 22.30 Belgrad. Pl~k musikl
s:I. 23.15 B lgrnd: Lokantadan kon~er 
nnkli. 23.15 Bukreş: Plfık konseri. 23.50 
Peşte: Silel bando. 

OPERAIAR, OPERETLER: 
l7.İ5 Roma kısa dalgası: Mozart'm 

bir birlik operası. 18.45 Prag: Ccş ope
ret musıkisi 22 Roma, Bari: Rossi'nln 
Rosa re.'>Sa,, ı lmli opercsı, 
RESİTALLER: 

10.30 Bcrlin kısa d::ılgası : Vlynna şnr
kılıırı . (11 Vlrtü01. org musikisi). 15.30 
Berlin kısa dalgnsı: Virtüoz org musiki 
si. 16.30: Lauta havalan. 20.35 Bükreş: 
Romen ı;ı:ırkıları. 21 Bclgrat: Halk şar
kıları. 21.l(l Dlikrcş: Pıyano konseri. 

DA 'S .l\IUSiKiSI: 
19.30: Pc·ştc (K(lba cazı ) . 23.10: Peş

te: 23.40 Mıl~no, Torlno. 23.40: Prar 
23 45 Bel.ı;rad. 
~ ,.,.....,. __ ,.,, ___ ~_,,_ 
~ Pazartc.si, 8. 8. 1938 -
ı:::. ... ___ .... .- ""'.Jlr',""Vf'">-"""'1" J 

SENFONiı~ER: 

16.30 Bcrlin kısa dalgası: Senfonik 
22.30 Romn, Bari: Senfonik konser. 22.35 
Vnrşova: Fitelbcrg'ın idaresinde senfo
nik konser. 
HAFİF KO~SERl.ER: 

7.10 Bt'rlln kısa dıılgnsı: KarıŞJk mu
siki (8.15: Devamı), 0.30 Parls Mondi
yal: E}.'"ık 9.15: Plftk. 10.35 Pltık. 11 BCT
ltn kısa dalgası: Halk musikisi. ( ı2· Or
kestra). 12.15 Roma kısa dalgıısı: Ha
fif musiki. 13 Bcrlin kıc:a d::ılgası: Ha
fif musiki (14 15: Devamı). 13.25 Bnk
reş: PMk konseri (14.30: Devamı} . 13.25 
Paris .Mondıyal: Konser. 14 Pnris Mon
dlyal· Konser nakli: 14 45 Roma kısa 
dalgası: Hn!i! musikisi. ı 5.30 Berlln kı
sa dalgası: Bnndo muz.ika. 16.30 Parıs 
Mondıyal: Hafif musiki nakli (şarkılı). 
17 45 Roma kısa dalgası: Hafif musiki 
ve şarkı. 18 Peşte; Ç!gnn orkestrnSl. 18 
Prag: Fok orkestrası. 19.10 Roma kısa 
dalgnsı: Arapçn muslkiU program. 19.17 
BUkre : PI5k konseri, 19.20 Prag: Bando 
musiki. 10.30 Peşte: Ptıik musikisi. 20.30 
Vnrşova: Karısik orkestra konseri. 20.37 
Roma kısa dalgası: Gitar ve Cetrn or
kestralnn. 20.56 B.ırl: Musikili Türk 
progr:ımı. 21 05 Prag: Dvorak'ın eserle
rinden konser 22 Flornns, Napoli: Ban
do mut.ika. 22.10 Roma, llari: Varyetıo. 
22·45 Bilkreş: Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR. OPERETLER: 
18 30 Roma kısa dalgası: Bir perdelik 

lirik opera ~uslki~I. 21 Belgrad: f>I6kln 
opera mus!kısl. 21 .10 p,..,te· p .. , 1 , - -.. . urcını ıı n 
'Turandot .. opernsı, 22.10 Mi!Ano T ._ 

, "T. d , orı no. ....,, nn:r.a dclla fortun:ı ıs · U 
ret. ., ım ope-

ODA 1\JUSfKISİ: 
13.15 Roma kısa dnlgası: Od:ı l'T'Uııikl

si konseri. 21 Bukreş: Mandolin ,_, 
uıyosu 

(21.35: Pl!lkln oda mmd~isl). 21.15 Bari· 
Yunanistan için oda musikisi. 22.IO Var~ 
şova: Salon trlyosu (Rublnstcmı. Grloa. 
d'Albert vs.), 

RESİTALi.ER: 
9.30 Berlln kısa dalga!l: Çocuk ıar

kılan. (10· Sonatlar). 18.40 Prng: Halk 
musikisi. 19.10 Varşova; Piyano resitnU 
(Schumann, Albenlz). 20.20 Florans, Na 
poll: şarkılar. 22.JO Dukres: $:ırkı kon
ıı:erl. 22 20 Prng· Muhtl'lif solf'>lıır. 22.30 
Bclgrad: Hnlk ~rkıları. 23.15 BeJgrad: 
Muhtı-llf şarkıl:ır. 

OASS l\IUSfKfSf: 
18: Varşovo (plAkla). 

,,..,,_ 
~ Salı, 9. 8. 1938 J 

-~ ....... .., -""-"'- """"""""'- -SENFONiLER: 
20.45 Bükr~· Pl~kla senfonik kon

ser. (22: Senfonik konserin devamı). 
21 55 Prag: Çek filhıırmonisi. 

HAF1F KONSERLER: 
7.10 B<'rlln kısa da]g:ısı: Neşeli popu

rl (8.15: Dcvnmı). 8.30 Paris Mondiyal: 
PlAk, 9 15: Pl!lk. 9.45: Plfık: 10.35 Pl!lk. 
10.15 Berlln kı;a dalg11S1: Asker koro
su. 11.45 Berlin kısa dalgası: Hatif mu
siki. 13: Keza (14.15: Kf!za). 12.15·Roma 
kı a dalgası: Hatif musiki, 12 Paris 
Mondiynl: PIAk konseri. 13.20: Kon~er 
nakli. (14: Kczn) 13.25 Bükrcş: Siblcca
nu orkestrası. (14.30: Devamı). 14.45 Ro 
ma kısa dalgası: Hatif musiki konseri. 
18 Parls Mondiyal; PlAk. 19.IO Roma kı-

<e~tv~Oö 
aa dalgnsı: Ar:ıpca musikili program. 
19.20 Prag: Salon orkestruı. 19.30 B"'
grnd: Pl!lk musikisl. 20.30 Roma, Bari: 
Şarkılı orkestra konseri. 20.30 Varşo
va: Karışık konser. 20.30 Mllllno, Tori
no: Şarkılı orkestra konseri. 20.37 Ro
mn kısa dalgası: Musiktll program. 21.15 
&ri: Yunanistana mahsus musikili prog 
ram. 21.30 Belgrnd: Pltık. 22.30 Florans, 
Napoll: Orkestra kons<'ri. 22.45 BOkrcş: 
Lokantadan konser nakli. 22.45 Belgrad: 
Hn!ıf musiki. 23 Varşovn: On sekl1Jnd 
nsır muslklsl. 23 Peşte: Orkestra kon
seri. 

OPERAl.AR, OPERETLER: 
13.15 Roma kıs:ı dalgası: Lirik opera

lardan bir perde. 
ODA l\IUSİKİSi: 

19.10 Varşova: Odıı musikisi konseri. 
(Moz:ırt kuarteti). 

RESiTAU.ER: 
9.30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 

(9.45: Zımbal solo). 16.30 Berlin kısa 

dıılı:ası: Plynno solo (Bach). 111.30 Ro
ma kı.•m dalg c;ı· Ş:ırkılı hııfiC musiki. 
19.35 Peşte: Harpa musikisi. 20 Varşo

va: Şarkı resitali. 20.25 Prag: Neşeli şar
kılı kons~. 20.30 Pc-'7te: Mac:ır şarkıla
rı akşamı. 21 llelgr:ı t: Halk şarkıları. 

22.20 Peşte: Piyııno solo. 23.15 Belgrad: 
Piyano konseri. 

.lA!l;'S MUSiKİSİ: 
18: Varşovn. 

,, - , ..... ,..,...,......,......,.... ..... ................. f 
\ Çarşamba, 10. 8.1938 t 
\_, - ~-- -"-"' I I .Jr l\llr ,.J 

SE~FONİLER: 
1R.3<ı Honın kıs:ı dalgası: Senfonik kon

ser. 22 (MilAno, Torlno: Senfonik cnz 
musikisi. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Beı·Jln kısa dalgası: EğlencelJ 
konser. (8.15: De\·amı) . (9.45: İtalyan 
bıındo mu.,ikl i ). 8.30 Paris Mondiyal: 
Pltık: 9.15: PIAk. 0.45: PlAk. 10.35: Plıik. 
13 Berlln kısa dalı::nsı: Hafif · musiki 
(14.15: Devamı). 13.25 Bilkrcş: Plfık kon
S<'Tİ ( 14.30; De\•omı). 14.45 Roma kısa 
dalgası: Halit musiki. 18 Ostrnva: Ka
rışık program. 10.15 BOkrcş: Giurgea or 
kestrnsı. l!l.20 Prng: Srammel muslklsl. 
(Sm<'tnna). 19.30 Ostrnv:ı: Bando muzi
ka. 20.30 Roma, Bari: Şarkılı orkestra. 
20.30 Varşo\•a: K:ırı ık konser. (Orkes
tra - Piyano). 20.56 B:ıri: Muıılk!U 
rilrk programı. 21.05 Ostrava: Askert 
Bando, 21.30 Roma, llari: Yunanlstanıı 
mahsus musikili progr:ım. Karışık or
kC"Stra. :?2 Roma, Bari: Büyük orkestrn 
konsm. 22 45 BOkrcş: t..okıİntndnn kon 
ser nnkll. 23 Varşovn· Sll'Rvinskl'nln e
~<'rlerinden balet musikisi. 

OPERAIJAR, OPERETIJER: 
12.15 Romn kısa dalgası: 1015 BerHn 

kısa dnlgn~: Karışık o~ra musikisi. 
12: 0J>(!ret musikisi). 20.25 Prag: Sme
tnnn'nm .'Şeytan duvarı,, isimli oerıısı. 
21.30 Flor:ıns; Nnoll: "İl Re dl ChC% 
Mnks!m,. oocretl. 

ODA MUSİKİSİ: 
19.10 Roma kıs:ı 

Ar:ıo musikisi. 
RF.SfTALJ .ER: 

dnlgası; "Kuartet 

11 .15 nerlin kısa dalgası; Org musiki
si. 13.15 Roma kısa dalı::nsı: Şıırkılı or
kestra musikisi. 15.15 Berlln kısa dal
gnsı: Schubert ve Llszt'in eserlerinden 
piyano konseri. (17: Zimbııl solo). 18.40 
Prag: Keman solo. 20.40 Bllkreş: Piyano 
konst'rl, 22.JO Varşova: Chopin'Jn eseı-
lerinden piyano r<'sltnll. 22.30 Belgrad: 
Hıılk enrkılrııı . (23 20: Rus şarkıl:ın). 

nANS MUSİKİSİ: 
21.15: Bilkrcş. 23.30: Florans, Napoll. 

23.45: Peşte: ' ,....., ..., " .--- .--,,,, -..,....,,,,~ 
~ Perıembe, 11. 8. 1938 ~ 

'ııı ........ """ "" ' "" "" "" "" - '~ 
SENFONit.ER: 

(Piyano konseri. (IUO Prag: Şark11ar. 
19.50 Varaova: Macar prkılıın. 20 Flo
nıns, Bari: Şnrkılı konser. 22 BeJgrad: 
Halk havnlan. 

DANS 1\fUSİKİSİ: 
19: Bükr~. 23.30: Florans, NapolL 

,~"'"""'",....._......_,....,, 

~ Cuma, 12. 8. 1938 ~ 
~,......_,......_,......_~~,.,,..~ 

SENFONiL:ER: 
22.30 Miltıno, Torino: Senfonik kon

ser. 22.55 Vnrşovn: Senfonik konser 
CSchubert). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Hafit musi

ki. (8.15: De\•omı). 8.30 Paris Mondiyal: 
Pl!lk. 9.15 Ptrık. 9.45: Plfık. 10.35: Pltık. 
10.15 Berlln kısa dalg:ısı: Musikili prog 
ram. 12 Paris Mondiyal: Plllk konseri. 
13 llerlln kıs:ı dalgnsı: Hnlif musiki 
(14.15: Devnmı). 13.20 P:ırfs Mondiyal: 
Konser nakli. (14: Keza). 13.25 BOkreş: 
PIAk musikisi (14.30: Devnmı). 18.15 Ro
ma kısa dnlg:ısı: Şıırkılı konser. 18.25 
Peşte: Radyo orkestrnsı. 19.10 Roma kı
sa dalgası: Arap musikisi. 19.50 Bel
grad: Plôk mu ikisi. 20.56 Bnri: Mu'!ikl
li Tiirkçe program. 21.20 Peşte: Orkestrn 
konseri. 21.30 Homn, Bari: Karışık mu
siki. 21 30 Flor:ımı, Napoll: Orkestra ta
rafından büyük konser. 22 Belgrcıd: Or . 
kestra konseri. 22.10 Varşova: Koro ha
val:-ın. :?3.45 Pf'şte: Ciır:ın orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: Doniı.ettı o

pcrıılnrından bir perde. 15.30 Paris Mo~ 
diyal: "l.RC'ocur du Moulin .. isimli lirik 
piyes. 20 Vnrşovıı: Verdi ve Rossini'nln 
operal:ırınd:ın parçıılar. 21.0.; Rükrcş: 

l\İ:ısscnd'nin "Wf>rther,, operıısı. 
OnA MUSİKİSi: 

12.15 Rrımn kıs:ı rlal ımsı: Oda .İnuslklsl 
''e piyano. (14A5: Keza}. 

RESİTAI...Um: 
10 Berlin kı J d:ılgıısı: Piyano - ke

man rondosu (Sehubert). 14.45 Roma 
kıııa dalJ!ası: Sol.o l'Sf'rler. Hl 17 Biikreş: 
OrR V"' Usikl i. (Pllıkl:ı) . 19.20 Belıtrad: 
Halk s.ırkıları , 22 Millıno. Torfno: Şarkı 
rr"·ital . 22 !iO p ,..,+ ... : Piyano konseri 

DANS l\f SİKİSİ: 
:'O: Pı>şt<'. 

~' '"'"'~""""""""'''"'" t 
~ Cumartesi, 13. 8.1938 i 
,,,,..._.,,. - ,. "'" l'.1' I - ; 

llAFjF KONSERLER: 
7.1 O Dcrlfn kı r:ı dıılı:nsı: Nf'Şl'li hıırta 

sonu programı (8 15: Kcz:ı). R.30 P.ırls 
Mondiyal• Plılk musikim. !l.45: pı,;k 
10.35: Pbk. 12 Pıırls Mond!yal: PH\k 
konseri. l3 Dcrlın kı sa cl nlgası : Hafi[ mu
siki. (14.15: De\amı). 13.20 Pıırls Mmı
d'aynl: K•m f'r naltU (14: Krı.ı( 13..25 
BUkrcş: Orkuıı\ro lfi.30 Pttr-ls Mondlynı; 
Lüslyen Goldl orkc"trn.'fl, bariton, tenor, 
soprano. 16.15 Parı.ı; Mondiyal: Plıik. 

(18: Krz.-ı). 16.30 Berlln kısa dalgası: 
Pl!ik musiki"!. 111.30 Roma kısa dnlgnı:ı: 
Karışık musiki konsC'rl, 18.30 Peşte: Çi
gım orkestrası. 19 Dukrcş: Pl!lk konse
ri. 19.10 Homa kıs"I dnlgM1',Sim111i Af
rika mu iki." 19.'35 Peşte: Şarkılı orkes
tra. 20.56 B:ırı: Türkiye için musikili 
progl'nm. 21 .15 Rnri: Mmıfkili Yunan 
programı. 21.45 Peşte· Çignn orkestrnsı. 
22 Belgrat Dilylik rııdyo orkestrası. 2:?.45 
füikrcş: mr lnk:ıntadan konser nakli. 
23.15 BcJgr:ıd: Lokantadan konser nak
Ji. 

OPERALAR.OPERETLER: 
12.15 Roma kısa dalgası: Puccinl ope

r.ılıınndan bir n<'rde. 
ODA MUSiKiSİ: 

17.15 Roma kıs:ı dalgası: Oda musl
kltj konseri. 

RESİTALLER: 
11.15: Bcrlin kısa dalgası: r.ı et ~ıırkı• 

lar. 19.1 O Vnrşova: Viyolonsel resitali. 
20 Varşovn: f' rkılar. (Soprnn). 20.35 
Bükrcş: Romen şarkılan. 21 Belgrad: 
Halk şıırkılan. 

DANS l\fUSiKfSt: 
9.45: Bcrlin kısn dnl ası. 18: Varşova. 

20.30: Varşova. 21.15: BOkreş. 23.10: Peş 
tc. 23.45: Belgrad. 

Bir ölüm 
• (Başı 6 ınctda) 

:_ Evet, dedi, kendimde bir fa7.
lalık hissediyorum. Demirin altın-
da kızıl bir lekenin yürüdüğünü 
duyar gibiyim. Yalnız ne tarafım
da?.. Onu bir ellerime geçirebil
sem;; ince bir bıçak sırtı ile etra
fını oyarak kesip dışarı atmak is
tiyorum; ne dersiniz doktor; bu 
hastalığa tutulanlar var mı hiç?. 

Birden'bire ayağa kalkmıştı. Ya 
vaş yavaş nöbetçi doktora doğru 
ilerledi: 

- Yoksa doktor, diye hafif bir 
sesle konuştu; Çaycumah Hüse
yin bana verdiği kanı tekrar geri 
mi istiyor. Eğer Hüseyin ölemi
yorsa bunu yerine getirmekten 
başka bir çare görebiliyor musu
nuz siz? .. Ya, Çaycumalı Hüseyi
ne kan verdikten sonra taburcu e
dilmiş hastalar ... 

Doktor uzun uzun güldü; yeni 
bir müsekkin daha yazdı; ve has
tayı tek yataklı kovuşlardan biri
ne naklettirdi. 

Fakat Çaycumahnın ölümü ha
disesi yine de bununla geçişmiyor
du: 

Hafik nahiye müdürü tek ya-
taklı kovuşu ilk dakikalar 

hiç te beğenmek istemedi: -"Çay
cumalı yalnız başıma beni boğar, 
diyordu; yoksa göre göre mi eline 
bırakıyorsunuz!,, e 

Buna rağmn hasta zorla götü
rüldü; çakı ve bıçağa benziyen 
hcrşcy yanından uzaklaştırıldı; 
Çaycumalının hastaneyi baştan ba
şa saran ölüm hikayesi yanında, 
hastanın manevi kuvveti o kadar 
bozulmuştu ki ister istemez böy
le bir tedbir almayı başdoktor lü
zumlu buluyordu; üstelik müşa
hedeyi bizzat kendisi yapacaktı. 

Yalnız doktorun kendi kendine 
düşündiiğünii müşahedeye pek va 
kit kalmadı; bakınız ne oldu: 

Hafik nahiye müdürü, yattığı 

kovuşta, hemen hemen sabaha 
karşı, rivayete göre Çaycumalının 
Sazhdercde yıkıp kaldığı bir saat, 
sımsıkı kapalı pencerelerden biri-
""' -::r-11 ~..,... .. ""'<ngun~u-
yar gibi .oldu; ~fü~gardan daha us-
talıklı bir el , adeta kanadı biribi
r inden ayırıyordu; ve Çaycumalı
nın ölemedeğini söyliyen ifadesi 
bir örümcek ayaj;rının aclımlariyle 
Hafik nahiye müdürünün ruhu
nu yattığı yata/!tn arkasındaki du 
vara mıhlıyacak kadar dehşetle 

ilerlemişti. Birden fırladı; ve tek 
yataklı kovuşun küçiik kapısına 
doğru o kadar hızla yürüdü ki. da 
ha ayni saniyelerde birdenbire ye 
re düşerek, elini karyolanın ayak 
demirlerinden birine çarptı ve 
"Çaycumalı Hüseyin, Çaycumalı 
Hüseyin! .. ,. diye, boğuk bir hırıltı 
ite yere yuvarlandı. Alnından ha
fif yaralanmıştı: ve ince bir kan 
şeridi şakakları hizasından yüzü
ne doğru iniyordu. 

Bu son vakadan sonra Hafik na 
hiye müdürü hastanede on beş 
gün kadar daha kaldı. Fakat ne 
Çaycumalı Hüseyinden, ne de de
risinin altında bir dalga gibi do
laşan kızıl lekeden bahsettiğini 

işitmediler. 
13.15 Roma kıs.ı d:ılgnsı: Senfonik kon

ser. 21.15 Senfonik konser (Beethoven). 
Plfıkla. 22 Romıı, Bari: Senfonik proı::
rıım. 

IIAFİI<' KONSERLER: 
7.10 Bcrlın kısa dalgası: Hafit musiki 

(8.15: Devamı) . 8.30 Paris l\fondiyaL 
PUlk. 0.15: Pııik. 9.45: Plfik. 10.35: P~k. 
12 PIAk. 12 Bcrlln kısa dnlgası: Yeni 
UıyYareci muslkisl. 13 Bcrlln kısa dal
Rası: Bnfif musiki (14.15: Devamı). 13.20 
Pııris Mondiyal: Konser nnkll. (14: De
vamı). l3.25 Bfikre'7: Plilk konseri (14.30 
Devnmı). 15.45 BC>rlin kısa d:ılgası: f
tn.lyan escrl!!rlnden bando). 18.30 Peşte: 

Istanhul Radyosunda 

Çıgan orkcııtrası. 19.10 Roma kısa dal
gası: Arapça musikili program. 20 25 
BOkreş: Balnlrıykn konscrı. 20.25 Varşo
va: Kanşık konser. 20.so Roma, Bari: 
Karışık musiki. 20.37 Roma kısa dalgasr 
Hafif musiki. 21.15 Bnrl: Konuşmalar. 
Elen musikisi. 21.55 Ostrnva: Halk kon~ 
seri. 22.30 Belgrad: Plfık mwı:ikl. (23.15: 
Devnmıl. 22.45 Bükreş: okantadan kon
ser nnkll. 

OPERALAR, OPERETLER: 
15.30 Homa kısa dalgası: Lirik OPl!ra 

musil:lsi. 17 Bertin kısa dalgası: Knrı
~ık opera muslkisl. 21 Bclirad: Opera 
musikisi. 

OnA MUSiKtSf: 
15.30 Paı Is Mondlyal: Oda Musfkfsl 

kuarteti. 19.20 Prag: Salon kenteti. 23.30 
Prag: Yaylı kuartet konurl. 

RESfTAJJLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası: Piyano kon

ttrl (Schubert, Liszt). (10.30: Sarkılar(. 
12.15 Roma kısa dal~ Orkestra ve 

(Başı 7 incide) 
yüzündendir ki, İstanbul radyo
suna kulak verenlerin yüzleri, her 
gece ayni yemeklerle dolan bir 
sofra başına mecburen oturan aç 
bir adam siması glbi buruşrnakta
dır. 

Bu monoton! giderilemez mi? 
Dinleyicilere sürprizler hazırlana-

maz mı? Mesela ölen musiki üstat 
lannın e erlerine hnsredilen gece
ler tertip olunamaz mı? Mesela 
bir Eğin gecesi, bir Aydın gecesi, 
bir Amasya gecesi, bir Urfa gece
si bir Karadeniz gecesi yapılamaz 
mı? 

Gönlümüzde tüten bu türküle
ri, oralardan getirilecek halis halle 
sanatkfırlarından dinliyemez mi
yiz? Memleketin daha kıymetli 
sanntklirlarına, hiç olmazsa arası
ra, radyoda orijinal konserler ver 
dirilemez mi? Onlardan, piyasa
ya düşmemiş şarkılardan müte
şekkil repertuvarlar hazırlamala
rı, ve bu şarkıları halka evvela 
radyodan dinletmeleri istenilemez 

mi? Bir Cümhuriyet Bayramında, 
mllli şarkıları bir Çocuk Bayra
mında taze çocuk şarkılannı daha 
üstün hevetlerden dinlivemı"'1 mi

yiz? 

B iraz daha yorulacak bir di
mağ, hunlara benzer yeni

likler, sürprizler bulmakta büyük 

bir zıorluk çekmez sanırun. Ve bü 
tiin bunlar, çok hı:-ybetli fedakar
lıklarla görülebilecek harikulade 
yenilikler de değildir. 

Fakat yapılmıyor. Çünkü İstan
bul radyosunun musikisi de başı

boştur. Avrupadaki gibi, bir yı11ık 
musiki faaliyetini programlaştıra
bllecek anlayışlı bir heyet değil, 

bu işlerle bir hafta uğraşacak bir 
tek salahiyettar insan bile yoktur. 

Muayyen kimseler, muayyen 
günlerin muayyen saatlerinde, mu
ayyen şarkıları okurlar, ve 'su
sarlar! ... 

Ve bu yüzdendir ki, şikayetler 
ınısmaz. Söyliyeler de haksız gö
rülemez! 

nevralii, 

-

5 - 8 - 938 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma: 
kırıkhk ve bütün ağrllarınızı derhal 
icabında günde 3 ka$e ahnabilir. --

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

-

keser. 

Tipo makinesiyle basılacak 57X82 1/16 kıtasında iki okul kitabının 
biri 70.000 diğeri 50.000 sayı üzerinden basım ve cilt işi her kitap ayrı 
bir iş olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. Kitabın kağıt 

ve cilt malzemesi basımevimizce temin olunacaktır. Eksiltme ve ihale 
8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 10 da Devlet Basımevı DirektörlüğÜ 
ğünde biribirini müteakip yapılacaktır. Muhammen bedelleri birinin 
1561.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira ve muvakkat teminat miktarlan da 
bu bedellerin % 7.5 nisbetinde olup usulil dairesinde isteklilerin eksilt· 
mc zamanındnn bir saat evvel bu teminatları Devlet Bnsımevi vezne
sine yatırmış olmaları ltızımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 
sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince Jfizımgelen teknik ehliyetlerini 
haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret Odasından alınmış bir mektup 
getirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir okul kitabını mu· 
vaffakiyetle basmış olduklarını isbat eden belge ve işleri de göstermeleri 
lazımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünde parasız olarak v~ 
rilir. (5128) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Muhammen kıymeti 135 lira olan üç kalemlik ağaç işi 11 - 8 - 938 

perşembe günü saat 10 da pazarlıkla yaptınlacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Galata, Basmüdlirlük binasında kurulu komisyona müra· 
caatları. (5131) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Devlet Basımevinde mevcut kırma makinelerinde çalışmak üzere ff" 

çi alınacaktır. Kırma makinesinde çalışmasını bilen işçilerin Direktör-
lüğe müracaatları. (5107) 

Sıvas C. H. P. Başkanhğından: 
1 - Sivasta Cumhuriyet meydanında yapılacak halkevi binası pro

jesinin tanzimi işi müsabakaya konulmuştur. 

2 - Bu bina için 150 ila 200 bin lira sarfedileceği tasavvur ..,e 
tahmin edilmiştir. 

3 - .Müsabakaya iştirak etmek isityen zevat Güzel sanatlar akade
dcmisinin ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hamil olmaları şarttır. 

4 - Proje 15 teşrinievvel 938 tarihinde Sivasta C. H. P. başkaıı
lığına teslim edilmiş bulunması şarttır. 

5 - Bina mahallini görmek veiklim şartlarını anlamak için Sivad 
gelmesi mecburi olan talip mimar ve mütehassısın azimet ve avdet ücreC 
leri Sivasta tesviye edilecektir. 

6 - Proje Jçin Iazımgelen şartname ve arsa planı C. H. PartisindelS 
meccanen verilccoktir. 

7 - Nafia vekaletince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proj• 
c__of\hrhl""e 21;.nn . .,.A .ır't.ı--ısr- on.n 1: •• ---!1---t.•:-

8 - Talip olanların Sivas Cumhuriyet Halk Partisi 
müracaattan lazımdır. 

Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır. 

Kınkkalede bulunan bir Fabrikamız için 300 tornacı Ile 50 tes91-
yeci alınacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir Silah 
müracaatlan. 

. -

inh~s~~lar Umum M~d,~r_lüğ~ .' ila~~c:'rı.· · 
... . .. . 

I - İdaremizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucibince tr 
tın alınacak 500 ton rekompoze maden kömürü 3 - 8 - 938 tarihinde iblr 
le edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuf' 
tur. 

n - Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira hesabile 7600 
ve muvakkat teminatı 570 liradır. 

III - Eksiltme 20 - 8 - 938 tarihi ne rastlayan cumartesi günü saat 1 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il 
olunur. (5130' 

*** I - Şartnamesi mucibince 50 lik 50.000 adet tuz 
usuli1e satın alınacaktır. 

1I - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabiyle I 1500 lira 
muvakkat teminatı 862 liradır. 

III - Eksiltme, 12 - VIİİ - 938 tarihine rasthyan Cuma günii 
10.30 da Knbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis 
nund:ı yapılacnktır. 

IV - Şnrtnamcler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
lınabilir. 

V - İstekliJerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
venme paralariylc birlikte yukarda adı geçen· komisyona gelmeleri il 
olunur. (5129' 

Stenoğrafi Kursunu 
Bitirenler 

Eminönü halkevinden: Stenografi 
kursunu muvaffakıyetle bitiren aşa
ğıda isimleri yazılı yurddaşların şe
hadetnamelerini almak ÜZ('re 8-8-38 
pazartesi günü saat (16) da Evimiz 
Cağaloğlundaki merkez kurağında 
bulunmaları rica olunur. 

Husamettin, Fehime Durel, Güzin 
Ülkütay, Lütfi Üzer, Behçet Yoğurt
çuoğlu. 

Bir Konser Verildi 
Safranbolu. (TAN') - .Müteah 

Osman tarafından burada konfot 

bir Parkotel yaptırılmış ve ha 

açılmıştır. Karabükün ışıklarını 

ren otel bahçesi büyük bir rağ 

kazanmıştır. 

Kastamonu Lisesi musiki mua 

mi Mehmet buraya gelmiş. J{a 

bükte çalışan iki arkadaşiyle Par 

telde bir konser vermistir. 
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'ızan : ZIYA ŞAKIR 

ultanMuratTekrarTahta 
• • 

Çıkmak Istiyornu idi? 
~ llalbuki Çırağan Sarayı etrafın ' 
, alınan tertibat, gün geçtikçe o 
~ecede kuvvetlenmişti ki; artık J 
ld· a imkan ve ihtimal tasavvur 
Ueınezdi. 1 
aurada, lbir sual sorulabilir: }! 

t·':' Acaba, sabık hükümdarın 
\~~e ve temayüllıtı ne merkez. 
~ı? .. Tekrar tahta çıkmak için 
tıı İsinde bir arzu ve heves mev-
t ınu idi? .. 
~abildir ki; izhar edilmiyen dü
'ıt ey:i keşfetmek, ancak kera
(1....~ _nıuhtaçtır. Onun için, efen
~ zihninde dönüp dol8.§an 
~er hakkında da kati birşey söy· 
\. k bizim için mümkün değil-

'.\ı:ıcak şu var ki, efendimiz da
~talih ve kader) den bahse
~ Ve, kendisinin de talihsiz 
~·llda:rn olduğuna hükmetmişti. 
~~ çok defa kendisinin ağzın-

~ 'rallim yokm~.. Kaderim, 
~t le finiş .... Cenabı Hak; ben ha
~ olduğum halde, saltanatı 

G· küçüğüme kısmet etmiş. 
~ lbi sözler işitilmişti. 'll . sözlere nazaran, artık efen
~ ~n saltanattan tamamiyle ü-
'!i ~ı kestiğine hükmedilebilirdi. 
~ uıasa, Çırağan Sarayında ge-
~ ~rgün; artık kalblerdeki ih
lıtıllab ateşl.erinl söndürmüş.. Sara
~· er kaşesine; adeta münzevi 
~ ı§lere :mahsus, bir tekke süku 
~errnı,ıi. 

E \tveıce hepımız, buyük saray
~ da toplu bir halde oturuyor
~tt· '\r alde Sultanın dairesi, orta 
~.11• idi. Efendimız de, onun mu-

Kad'ınelendi oğlunu kapa /ıarflladı 

yenmek için, çok dlkkat ve ihti
mam göstermişti. Fakat yapılan 
bütün tedaviye rağmen, onu kur
tarmak mümkün olamamıştı. 

- Aslanım .. Muradma eremi
yen, bedbaht Muradım ... 

Kelimelerini diline vird eden sa
bık Valde Sultan, nihayet yürekler 
parçalıyan iniltiler arasında, ha
yata ebediyen gözlerini kapamıştı. v aldesinin vefatı, efendimizi 

son derece müteessir etmiş
ti. Günlerce yemek yememişti. Bir 
çok geceleri, uykusuz geçirmişti. 
Hamlıtı tJ>krarlıyaCJlk diya, Ade

ta beplmizln içine korku girmiştL 
Valde Kadınefendinin böylece 

vefatından sonra, efendlmiz artık 
butün muhabbet ve meşguliyetini, 
çocuklanna vermişti. 

sanca üstünde büyütülerek, hiç 
kimye gösterilmemiş. Ancak e
fen<iıiz hükümdar olduktan son
ra, ltice Sultan dünyayı görebil
miş. 

Ckat Çırağan Sarayında, o 
r muhteşem zindan hayatında 

epeyı çocuk dünyaya gelmi§ti. 
121 senesinde, (Resan Hanım) 

dan tat:fla Sultan), onu müteakıp 
(Aliy Sdtan) tevellüt etmişti. 

( D6va.mı var) 

( E 
DIŞ T!C ARET: 

Türk • 1 ng iliz 
Anlaşması 
Tebliğ Edildi 

K 

Yeni Türk - İngiliz ticaret anlaş

ması alakadarlara tebliğ olunmuş -

tur. Anlaşmaya temmuzun birinden 

itibaren tatbik olunacaktır. Bu tarih
ten itibaren bedelleri kliring yolile 

ödenen İngiliz mallan üçer aylık kli 

ring plBkonlan dahilinde ithal olu

nacaktır. Bunun haricinde meri an -
!aşmalar hükümleri dahilinde hu
sususi takas yollle ithalat yapılacak
tır. Eski anlaşmıya nazaarn bun -
da hususi takas mevzuunu teşkil e
debilecek Türk mallannı gösteren 
dört sayılı listede şu tebeddüller var 
dır: B listesinin 13 numarasında 

meyva ve sebze konserveleri liste
den çıkanlml§tır. C nin 30 numara
sında hububat kelimesi (Buğdaydan 
maada hububat) şekline kalbedilrniş
tir. 

Sebze Halindeki Satıılar 
İstanbul Halinde dün toptan satı

lan yaş meyva ve sebze fiyatlan a
şağıdadır: 

Bamya kilosu 6-10, sakız kabağı 
3-5, dolmalık biber, 3-6, sivri bi
ber 2-3 kır domatesi 2-3, sırık do
matesi 3-5, çalı fasulyesi 6-9 ay
şekadın 9-10, yeşil fasulye 7-9, 
soğan 3.50--4, sarımsak 5-6. 

Asmakabağı adedi 19, patlıcan ba~ 
2-2,5, Patlıcan orta 1.25-1.75, pat 
lıcan ufak 0.75-1, bostan patlıcan 
3--4, hıyar 0.25-1, mısır 0.50-1. 

o N o M i 1 
• • • • • • ••--•• • • • • • • • • • • • •• • SANA Yl : 

GUNLUK ! 
PiYASA 

Ziraat bankası dlln eski fiyatlarla 
bir vagon yumuşak ve bir vagon 
sert buğday satmı~tır. Tüccar namı
na 210 bin kilo yumuşak buğday 

5,25-6,09 kuruş arasında, 90 bln ki
lo Polatlı yumuşakları 6,15 den, 50 
bin kilo sert buğday 5,08- 5.10 ku
ruştan, ziraat çiftliği sert buğdayla
rından 28 bin kilo beş kuru~an sa-
tılmıştır. 

* Çavdarlar 4,20 kuru:ıtan. dökme 
Gelibolu yulafından 50 bln kilo 4 ku
nıştan, muhtelif mıntakalann un 
mısırlarından 105 bin kilo 4-4,07,5 
kuruştan , 30 bin kilo bakla dökme 
4,26 kuruşti)n satılm15tır. 

* 
102 bin kilo ı;uvallı kuşyemlcrln

den bir parti 6,05-6,08 ve dökme 
olanlar 5,20 kuruştan, eylOl teslimi 
dökme nohuUardan 50 bln kilo 6 ku
ruştan, 395 bin kilo arpalardan çu
vallı olanlar 4,2().-4,25, dökme olan
lar 4,03-4,08 lcuru~tan satılm~-

tır. i ............................... 

AYDINDA: 

Bu Yll incir 
Mahsulümüz 
Çok Nefis 
Aydın, (TAN) - Bu sene mmta

kamrnia incir mahsulü çok nefis o-

lacaktır. İncirler umumiyetle temiz, 

iri. beyaz ve ballıdır. Rekolte, geçen 

senedekinden biraz fazla tahmin o

lunmaktadır. 

İncir müstahsilleri, üzüm ve in-

Bir imalathane 
Hakkında 
Zabıt Tutuldu 
Sanayi umum müdür muavini Tal

ha Sabuncu, diın ipekli çorap ve ku

maşları standardizasyonu etrafında 

tetkiklere devam etmiştir. Talha, İs

tanbul sanayi müfettişliğine gelerek 

teşkil edilen komisyona riyaset et

miştir. Sanayi müfettişi Ethem, Ti

caret Odasından Sıtkı ve eksper Hak 

kıdan müteşekkil komisyonda on bir 
fabrikadan alınan çorap nümuneleri 
tetkik edilmiştir. Neticede bazı ço
raplarda nizamname hükümlerine 
uygun olmıyan noksanlar ve hatalar 
görülmüştür. Bu çorapları yapan bir 
firma hakkında tutulan zabıt mah
kemeye verilmiştir. Çorabın birinde 
ilmik kaçığı ve damga noksanlığı 

vardır. 

Bundan böyle pjyasadaki çorapla
nn üzerindeki damgaların kontrolü
ne fazla ehemmiyet verilecektir. 
Talha ve Ethem iki güne kadar tet
kiklerini bitirip Ankaraya dönecek-
lerdir. 

Heyetin Bursadaki 

Tetkikleri 

Pancar demedi 1.50-2, Maydanoz 
0,50--0. 75, dereotu 0.50--0. 75. cir kurumundan bir temennide bu-

Sanayi umum müdür muavini Tal 
ha Sabuncu, sanayi tetkik heyetin • 
den Müeyyetle birlikte Bursada do
kunan ipekli kumaş fabrikaları~ ve 
kwnaşçılardaki kumaşları tetkik e~· 
mişlerdir. Neticede nizamname hu· 
kümlerine uygun olrnıyan bir firma· 
nın kumaşları mühürlenmiş ve za
bıt varakası tutularak mahkemeye 

Osmanpa§B elmuı 8-11, çekir - lunuyorlar ve: 
deksiz üzüm 4-13. türbe eriği 6- - Kurum şimdilik hazırlıklara 

8, mürdüm eriği 6-12, kayısı 15- başlamalı, 939 da açılacak Nev· 

verilmiştir. 

iptidai Maddeler 
Muafiyeti 22, zerdali 7-10, Fındık 5-7, Şef- york sergisinin Türk sitesinde, inci-

tali 7-15, v~e 6-13, akçe armu- rin istihsal ve işlenmesinde gösteri- Teşvı1d sanayi kanununda yapılan 
du25-35, kızılcık 6-10. d 'l . tt ·· muhtaç len azami takayyüdü ve sıhhi ted- ta ı a an sonra sanayun 

b . ı · t sb"t te h' tm 1. olduğu iptidai maddelerin muafiye.o 
ır en e ı ve ş ır e e ı , ora-

• . tine dair yeni b ir kararname çıkmış 
da şık ambalajlı nefıs Ege inclrlen tır. Ayni kanunda makine muafiye-
de sattırmalı,, diyorlar. tinin kaldırılmasına dair yapılan e-* Aydın, (TAN) - Köşk kamu- tüdler bitmiş olduğundan bu mevzua 
nunda ttlkü Birliği gençler kolu ta- dair yeni bir kararnamenin de İcra 
rafında muallim Hüseyin Bayındı- Vekilleri Heyetinden çıkarılacağı 

haber alınmıştır. 

~liııdeki daireyi işgal etmişti. 
da 'tlar evvelce alt kattaki oda

' tllb Yatıp kalkıyorlardı. Fakat 
etten müteessir oluyorlardı. 

~<4. l'i.!i romatizmaya ttrtul:rnuş-

Şehzade Salabattin Efendi, onun 
dert ortağı idi. Uzun saatler karşı 
karşıya geçerler, olmuş ve olacak 
şeylerden bahsederlerdi. 

NEREDEN GELiR? 
nn idaresinde açılan mü1jk kursu 
iyi neticeler vermiştir. Talebe ilk 

konserlerini parti salonunda ver

mişler, takdir ve alkış toplamışlar

dır. 

SAFRANBOLU: 

~Sottra kızların üst kattaki oda 
saıo l Ga n arda yatıp kalkmalarına 

~. ~de edilmiştL ~alfal~rla kız· 
"1o eŞer altışar kışi bırleşerek 
~ nla.rı ve odaları işgal etmişler· 

\1 
~~ altıA hu şekilde yerleşme, sa-
>~ '-tı.l ve aaabma uygun değildi. 
; t Vaziyet biz ohale getirmişti 
~:ecburiyet dolayısiyle birçok 
tf el'f _fe~~ etmek icap etmişti. 
~ ~dıınızın hiç değişmiyen a· 
'~?'inden biri de; her sabah an
~at ln elinı öpmiye gitmesi idi. 
~tıli. aktan kalkınca; yıkanır, giyi
~ llarıf bir kahvaltı ederdi. 
~ doğr'uca Valde dairesine gi-

lt 
~t'iitlfaiar, efendimizin geldiğini 
'ı~ l' ~örmez, derhal Valde Kadı
~lldıye -haber verirlerdi. 

~<lınefendi, oğlunu kapıda kar-
ı. 

~~ auYUrun aslanım.. Hoş gel
bi ••fa geldiniz. 
\1 ~~ diller dökerek içeri alırdı. 

~ıı: e oğul, bazan uzun uzun 
~ ~1"1?Iar .. Sarayın günlük haya
~ı~e, yapılacak §eyleri karar-

'h !ardı. 
' (Stı 
~~ Sabah ziyaretle,rinin, bazan 
~ti~·)'enıeği vaktine kadar devam 
~~~de olurdu. Yemek vakti, e
~ )' fz dairesine geçerdi. Ba
b<lisı alrııı, bazan da kadınlarından 
~11 Ve ikisi ile yemek yerdi. 

~<h hiç değişmiyen adet, Valde 
l~e ~efendinin vefatına kadar böy 

\1 a e"'anı etmişti. 
>e.ila ide Kadınefendi, bir hayli 
\>~ 8~1Ş olmasına rağmen, dinç 
~~ atıi idi. Fakat, 1312 senesin 
~U~ boynundaki şişi birdenbire 
>e.ı.All'leye başlamıı;; nihayet onu 

h ~• &ermi•H 
illi h 'i'~· 

-lıda astalık, şiddetli ate~er ara
Uç ay kadar devam etmi~L 
r lUfat Paşa, bu hutalıfı 

Bir zamanlar baba oğul (mesne
vi) ye merak etmişlerdi. Saatlerce 
o kitabın beyitlerini okurlar, bun
dan büyük bir zevk duyarlardı. 

Efendimiz, sultanlarla meşguli
yetine de mühim zamanlar hasre
derdi. Esasen kendisi, çoculclan 
çok severdi. 

Çırağan Sarayına kapandığımız 
zaman, Şehzade Salihattln Efen
di, on dört, on beş yaşlarında 
idi. (1) 

Hatice Sultan, altı yaşlanna gel 
mişti. (2) 

Fehime Sultan ise, henüz iki yaı 
lanna gelmşiti. f3) 

Efendimiz, çocuklan çok sevdi
ği için, ihtimal ki daha bir çok kız 
ve erkek evlada malik olmak ister
di. Fakat, ne kadar gariptir ki, Sul 
tan Aziz zamanında, (Ali Osman 
çoğalıyor.) diye, şehzadelerin bir 
çocuktan fazla yapmalan menedil
miş. Buna sebep te, Sultan Azizin 
valdesi, Pertevniyal Valde Sultan 
imiş. 

Hatta, o tarihte --sonralan e
fendimizin üçüncü kadını olan
Şayan Kadınefendi gebe kalınca, 
Pertevniyal Kadın saray ebesini 
göndererek çocuğu düşürttürmek 
istemiş ... Fakat efendimiz gitmiş; 
Sultan Azize rica etmiş, niyaz et
miş .. Çocuğun saray haricinde do
ğurtul:rnasına, ve gizlice büyütül
mesine müsaade alabilmiş ... 

Nihayet, doğum zamanı beklen
miş. Şayan Kadınefendide ağrılar 
başlar başlamaz, doktor Emin Pa
şanın evine nakledilmiş. Hatıice 

Sultan oradıı dünyaya gelmiş ... Ye 
di gün geçtikten sonra, gizlice Ve
liaht dairesine nakledilmiş. Orada, 
kalfalardan birinin odasında mu-

<1) Şehzade SalAhattln Efendinin te
vellilt tarihi: (1277 Temmuz 24 - 1861 
Ağustos 15) 

(2) TevellOdQ: 128'7 Safer 1'7. 
(3) 1292 Cemazf,.Otevvel 8. 

İnsaııaı yiyince, tabii zayıflar 
fakat IPfıfhğın bu türlüsü pek 
nadir, ıeak kıtlık zamanlarında, 
yahut falet itinde ya§ıyan in
sanlarcl görüJiir. Zayıflamak İ(İn 
nıahsusı: yiyen genç kızların bi
le ~er~ten zayıflıyanları -be
reket ~in- azdır. 

Bunı sebebi zayıflığın hor
monların gelmesidir. Bunların 

da en hında yine tiroit hormonu 
bulunuieu hormon hazan birden
bire an-, metabolizmayı da pek 
ziyade zlandınr. O vakit vücut 
ta pek ıyıflar. Kimi~inde -vü
cudün ıyu çekiliyormuş gibi
ishal d~lur. 

Bazısda da zayıflık birdenbi
re değilyavaş yavaş gelir. Böyle 
olduğu lkit bile iyice aranılırsa 
yine tirt guddesinin fazla şiledi
ği metaıJizma ölçüsü ile meyda
na çıkaıBu hal çok defa verem 
hastalığ\n başlangıcına alamet
tir. 

Tiroit guddesi fazla işledifi 
halde bııtarında zayıflık bulun
maz. Falt hu hal insana emniyet 
vermemtdir. Sonunda zayıflık 

yine geli ve önü alınamaz. 
Aksinfolarak, bu rudde az i'9 

lediği v~tte de zayıflık olabi
lir: Aptaarda olduğu gibi. O va
kit zayıık yediğini fazla erit
mekten <ğil, az yemekten yahut 
yediği §eterden iıııtifade edeme
mekten İri gelir ... 
Kadın e erkek yumurtalıkla

nnın f azl itlemesi de zayıflık 
ver.ir. Erlbı bunu iyi bildiği için 
zayıf er~Jer o erbap indinde 
daha ziyae ınakbule geçeler. Yu
mu.rtalıkl~ fazla işliyen kadın
lardan da·otu zayıltır. Zayıflığın 
moda olmsında, şüphesiz, bunun 
da te.~iri ardır:. Yumurtalıklann 
fazla itlec\ine inandırmak için ..• 
Şüphesiz, anlıı ve neticesi tehli
keli bir ditınoı. Sebebinin lıahmı 

elbetet istemezsiniz ... 
Böbrek üstündeki guddenin bo

zulduğu da zayıflık getirir. Fakat 
birden bire değil. ilkin, aksine, 
§İşmanlık olur ve uzun bir zaman 
siirer. Sonra i~tahsızlık, halsizlik 
başlar. insanın öyle iken yüzü za
yıflar, sonra kollan ve bacakları, 
daha sonra bütün vücudü zayıf
lar. En sonra da ... 

Kafatası içindeki minimini ipo
fjz guddesinin bozukluğu dıt zayıf 
lık getirir. KaranğerJe pankreH 
guddelerinin bozulması da öyle, 'ba 
zılannda da birkaç gudde birden 
İ§e kanşır. 

Zayıflık nereden gelirse gelsin, 
ehemmiyetli olan, zayıf kimsenin 
halsiz olup olmamasıdır. 

Halııiz ohnıyan zayıf urun boy
ludur. Bütün faaliyeti yerindedir. 
Erken kalkar, geç yatar. İştahı yo
lunda gider. Adaleleri yağ taba
kasına nisbetle daha iyi teşekkUl 
etmiştir. Bu türlü zayıflık onu ya
pan guddclerin fazla işlemesin
den ileri gelir ve merak etmiye 
hiçbir sebep yoktur. Mutlu zayıf
lar! 

Halsiz zayıflan bilirsiniz. En 
küçük hareket kendisini yorar. da 
ima yatmak i~ter. Erken kalka
maz, erken yatar. fakat uyuya
maz. Bn hal zayıflık \'eren gud
delerin, en ziyade böbrek listiin
dcki guddenin, iyi işlemediğini 
anlatır. 

Her ikisi de, zaten, çok defa ir
sidir. Şişman familyalar olduğu 
gibi halsiz zayıf, halsiz olmıyan 
zayıl familyalar da vardır ... Vak
tiyle: 

"Ayakta durmaktan oturmak, 
oturmaktan yatmak, yatmaktan 
uyumak daha iyidir, y. "!naktan 
da ... ,, 

Diyen pir df!, piphesiz halsiz 
zayıf bir familyadan olsa gerek
tir. 

----o---
ıç PJY ASALARDA : 

Bulgaristandan Kömür 
ithaline Başlandı 

Bulgaristandan odun kömürü it -

haline başlanmıştır. Kömürler ta -

kas suretiyle getirilmektedir. Dün 
Türkofise yirmi kadar kömürcü mü

racaat ederek takas işlerinin bitiril

memesinden dolayı şikayet etmişler 

ve muamelelerin uzamasından dola
yı zarar gördüklerini ileri siirmüş -
lerdir. 

(BORSA"\ 
a • s • 938 

ÇEKLER 
Londrıı. fl ,17 

Nevyorlt 126.175 
Faris 3.46 

Mi!Ano 6.6425 
Cenevre 28.8275 
Amsterdam 28.8475 
Berlin 5Q.595 
Brüksel 21.335 
Atina 1.13 
Sofya 1.52%5 
Prag 4.335 
Madrlt 6.17 
Varşo\'6. 23.505 
Buda peşte 24.68 
Bükreş 0.9275 
Belgrat 2.8425 
Yokohama 36.02 
Stokholm 31.81 
Moskova 23.5575 

ESHAM ve TAHVILlT 

Türk borcu r peşirı 19.125 
Sıvas - Erzurum l 99.25 
Merkez Bankası 103.-
İş Bankası Nama 10.10 

\.. ,1 

... D. 

Belediye 
Teşkilatı 
Yapıhyor 

Zafranbolu, (TAN) - Karabfikte 
bele<iiye teşkili hazırlıkları devam 
ediyor. Vilayetin emri ~~~rine. kaza 
idare heyetinden üç kışılık hır he
yet Karabüke gitmiş halktan rey 
toplamıştır. Yapılan ~asnif, h~l~ın 

üzde yüzünün beledıye teşkilıne 
raraftar olduğunu göstermiştir. Bu 
yolda hazırlanan evrak Dahiliye Ve
kaletine gönderilecek, Devlet Şura
sınca karara bağlanıp Reisicümhur 
tarafından tasdik edilecektir. Bun
dan sonra belediye intihabatına baş
lanılacaktır. Üç ay içinde Karabük 
belediyesinin faaliyete geçmesi pek 
muhtemeldir. 

Ceviz Büyüklüğünde Dolu 
Safranbolu, (TAN) - Eflani nahi

yesinin Akveren ve Pınarözii köyle
rine ceviz iriliğinde dolu yağmış, 25 
dakika sürmüştür. Mahsul tane -
leri dökülmüş, bir çok ağaçlar dev
rilmiş, evlerin üzerini örten pedav
ra tahtaları uçmuştur. 

Mahsuldeki zarar nisbetinin yüz
de R5 i bulduğu yapılan keşüten an
laşıl:rnıştır. * Safranbolu (TAN) - Misakı
milli mahallesinde birknç gizli u
mumhane meydana çıkanlmıştır. 
Jandarma vaziyete el koymuştur. * Safranbolu, (TAN) - Kazamız 
ziraat memuru, buradaki askere zi
raat dersleri vermektedir. Ziraat Ve 
kaleti, köy eğitmeni yetiştirilecek
lere verilmekte olan ders program
lannın bu efrada da tatbikini emrey 
!emiştir. 

* Safranbolu, (TAN) - Kazamız 
mal müdürü Sadık Saygun. Mardi
nin Gercüş kazasına tayin edilmi!>-

tir. .. t etm m uracaa eıt... &o 
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sya Mütareke 
ek ifini Reddetti 

Londra, 4 (HUsusi) - Tokyodan lardır Japonlar, Kiukiang cephesine 
alman haberlere göre bugün Tokyo- takviye kuvvetleri göndermekte de
daki Sovyet maslahatgüzan Japon- vam ediyorlar. Halen dört harp gemi 
ya hariciye nazırı ile uzun uzadıya siyle asker dolu 47 mavna nehirden 
görüşmüştür. Diğer taraftan Japon- yukan çıkmaktadırlar. 
yanın Moskova sefiri de, Sovyet ha- Tahaşfiit eden Japon lntaah 
riciye komiseri Litvinof ile görüş- Hankong, 4 (A.A.) _ Japonya en 
müş ve Japonyanm bir takım tek- iyi fırkalarını Yangtse vadisine gön 
liflerini bildirmlztir. 

Alınan haberle.re göre, Japon tek- dermiştir. Tahmin edildiğine göre, 
lüleri üç maksadı istihdaf etmek- bu cephede beheri 26 bin kişiden 
tedir. Birincisi Mançuko hududu ü- mürekkep 22 Japon fırkası tahşit e
zerinde ihtilaf ve çarp~a sebebi dilmiştir. Rus hudutlan üzerindeki 
olan Cangskufeng dağının Japonya az mevcutlu garnizonlar müstesna 
tarafından tahliyesi, ikincisi bu da- olmak üzere Çin cephesine gönderil
ğın Rusya tarafından işgal olunmama mek için elde pek az fırka kalmıştır. 
ğın Rusya tarafından işgal olunma- Hankong ile Şanghay arasında Çin
sı, üçüncüsü bu dağın mukadderatı- lilerle Japonlar beyninde şiddetli 
Dl ve kime ait olduğunu tayin ede- muharebeler devam etmektedir. 

Kanton, 4 (A.A.) - Japon bahricek lbir komisyonun bu işle meşgul 
olmaSL yesinin Nantav adasına karşı yaptığı 

Moskdvadan Berline gelen ve son son taarruz akim kalmıştır. Japonlar 
dakikada teeyyüt eden bir habere dan binden fazla bahriye silahendazı 
göre, Sovyet Rusya hariciyesi, bu ölmüştür. 
teklifi reddetmiştir. Bay Litvinof ÇarpışmalaT devam ediyor 
Japonların Cang-Kur!eng'den çekil- Siyasi vaziyet bu merkezde olduğu 
meleri lıizımkeldiğini, 1886 muahe- halde iki taraf arasında çarpışma -
desi ve bu muahedeye bağlı harita lar devam etmektedir. 
mucibince bu dağın Rusyaya ait ol- Tokyodan verilen haberlere göre 
duğunu bildirmiştir. Bu suretle Ja- saat 22.30 da Şatsaoping ve Çang
ponyanın mütareke talebi kabul o- Ku!eng'e karşı yapılan taarruz ge
lunmanuş ve anlaşılan Sovyet Rus- ce yansı bitmiştir. Harbiye nezareti 
ya tarafından yeni metalip ileri sü- Sovyet hücumlarının püskürtüldü
rülmüştür. Fakat bu metalibin ma- ğünü zannetmektedir. Bu hücum ile 
hiyeti hakkın® henüz malfımat a- ayni zamanda Sovyet topçusu Koje 
lınmarmş bulunuyor. ve Fan adlı Kore kasabalarını saba-

Son hadiselerin Çin harbi hın saat 1 ine kadar bombardıman 
üzerine tesiri etmiştir. Bu kasabaların Sovyet kuv 

Tokyodaki yabancı müşahitler ta- vetlerince Japon üssülharekeleri te
rafından bildirildiğine göre, Sovyet I.akki olunduğu anlaşılmaktadır. Çar 
Rusya _ Japonya hudutlan üzerinde pışma hakkında henüz tafsilat yok
vuku bulan hltdiseler, Çin _ Japon tur. Bir çok Sovyet tayyaresi hiçbir 
harbi üzerinde tesirini süratle gös- bombardıman yapmaksızın hudut ü
terecektir. Anlaşılan Japon orduları zerinde yüksek bir irtüadan uçmuş
Hankovu zaptettikten sonra daha i- !ardır. Japon tarassut mevkileri, sa
leri gitmeyi dii§ünmiyecek, bundan bahleyin bir çok tank ve ağır topla
başka Cenubi Çine karşı hareketi ta- nn ilk Sovyet hatlarına doğru git -
zammun eden planlardan vazgeçe _ mekte olduğunu müşahede etmişler-
ceklerdir. dir. 

Japonya Bahriye Nezareti namına Domel ajansı bildiriyor. 
söz söylemiye saliı.hiyettar olan Bugün saat 13,30 da harbiye neza-
Kontr Amiral Noda Japon tayyare- reti tarafından neşredilen bir tebliğ
lerinin dün sabah Hankeu civarında de Sovyet - Mançuko hududunda 
elli Çin tayyaresini takip ederek bun vaziyetin nlsbeten sük<ınet buldqğu 
lardan 32 tanesini düşürdüklerini ve bildirilmektedir. 
yerde duran 7 Çin tayyaresini de Japonlann Sovyet kıta1annın ha
tahrip ettiklerini bildirmektedir. Ja- reketlerini tarassut ettikleri beyan 
pon tayyarelcrinden ikisi üslerine edilmektedir. 
dönmüşlerdir. Harbiye nezareti tarafından saat 

Hongkongdan bildiriliyor. 1 de neşredilen bir teb.liğ, Sovyet top 
Resmen bildirildiğine göre, iki Ja- çusunun zaman zaman Japon mev -

pon harp gemisile beş küçük Japon zilerinl bombardıman etmiş olduğu
kruvazörü çarşamba sabahı Hankov nu, fakat Kore hududunda büyuk bir 
civarında bir Çin bombardıman filo- değişiklik vukua gelmemiş bulundu 
su tarafından ciddi hasara uğratıhnış ğunu bildirmektedir. 

Küçük Motör Kullanan Berlin Çekoslovakyayı 
Müesseseler Maktu Tekrar Protesto Etti 
Vergiye Bağlanıyor (Başı 1 incide) 

müzakerelerin esasını teşkil etmeğe 
devam edecektir. 

2 - Idari işlerde muhtariyet hak
kında Alman Südet partisine tevdi 

(Ba~ 1 incide) 
tutmasına ve maliye memurlarına he 
sap vermesine mahal kalmıyacak ve 
bu suretle küçük müesseselerin bu
gün şikayetlerini davet eden vaziyet edilen metinler, son tanzim edildik-
te ortadan kalkmış olacaktır. leri şekle göre, cereyan edecek mü-

"Gazetelerin yazdığına gelince, kü zakerelerde hükumetçe esas ittihaz 
çük sanat müesseelerini endişeye dilecektir. 
düşüren nokta onların vergi ile mü- 3 - Parti tarafından 7 hnziran
kellef tutulmaları değil, defter tut - da tevdi edilen proje ile bildirilen 
m_aya mecbur addedilmeleridir. Def l teklifler hükUmet projelerinin çer
ter tutmak mecburiyetinden maktu çevcsini aştığı nisbette hükumetçe 
vergi .sayesin~e ~zade ~alı?ca şika- yeni teklifler yapılacaktır. Bu tek-
yetlen de tabıbatıle kesilmış olacak- lifler s-d 1 . d"ğ . 

en geç u et erın ı er proJe-br.,, 
1 

. 
en tetkik edildikten sonra bildiri

lecektir. Cemiyetlerin Şikayetleri 
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KIRŞEHlRDE : 

K il 18 Yd 
Hapis Cezasına 
Mahkum Oldu 

Katil Hacı Ali ve Hasan Kocaman 
zabıta kuvvetleri arasında .• 

Kırşehir, (TAN) - Bisikletçi ve 
tenekeci 22 yaşlannda Haydarın o
dasında ölü bulunması hakkındaki 
tahkikat bitmiş, katiller bulunmuş 

ve hemen mahkemeye verilip mah
kum edilmiştir. 

Ekseriya işsiz olan 34 yaşında Ha
cı Ali, Hoydann tevarüs ettiği bir 
arsa satışına mahsuben hususi mu
hasebeden 340 lira para aldı~nı, 
bununla motosiklet ve bisiklet müba-
yaası için ertesi günü Kayscriye ha
reket edeceğini haber almıştır. 

Haydar ile ahbaplığı olan Hacı 

Ali, yanına 16 yaşında Hasan Ko

camanı alarak akşam üstü Haydarın 

odasına gitmiş ve eğlenmek üzere 
geldiklerini söylemiştir. Rakı sofra-

sı kurulmuş, gramofon çalınmıya 

başlanılmış ve Haydarın daha ça
buk ve çok sarhoş olmasına dikkat 

edilmiştir. Nihayet Hacı Ali ve Ha
san Kocaman birdenbire Haydann 

üzerine atılmışlar, 25 santim uzun
luğundaki iki tarafı kcıildn Td•:Y" 

ve büyük bir kunduracı bizim Hay

dara saplamıya başlamışlardır. Sır

tından, başından ve kalbinden gayet 

büyük yaralar alan Haydann kur
tulmak için büyük gayretler sarfet
tiği ve bıçağı almıya çalıştığı. iki e

linin içinin de dilim dilim doğran
mış olmasından anlaşılmaktadır. Ka 

tillcr, i§Ierini bir an evvel bitirmek 

için Haydann husyelerini de sıkmış 

lar ve patlatmışlardır. Bütün bu ha
dise esnasında gramofon en gürül
tülü bir plağı çaldığı için harice ve 
ayni evin diğe'f odasında oturanlara 
gürültü aksetmeıniştir. 

Katiller, Haydan öldürdükten 
sonra her tarafı arayıp parasını al
mışlar, kanlı çamaşırlarını ve bıça
ğı lbahÇ<!ye gömmüşler, üstlerini, 
baş1annı da en yakın çeşmede yika
yıp evlerine gitmişlerdir. 

Hacı Ali, aldığı paradan 87 liTası
ru Hasan Kocamana vermiştir. Mah 
kemede Hacı Alinin söylediği sözler 
biribirini tutmam~, Hasan Koca
man, katle iştiırak etmediğini, yalnız 
bıçağı Hacı Aliye verdiğini ve göz
cülük yaptığını söylemiştir. 

Mahkeme, Hacı Aliyi 18 sene, Ha
san Kocamanı da on sekiz yaşını dol 
durmamış olduğu için 6 sene ağır 
hapse mahkum etmiştir. 

\8 A t M A K A L I! D E N 

BiRiNCi · SAı:A.DA~ MABAAT Tarama 
Manev Veremlı Mücadele 

/cin Yen' Bir Tedbir 
Si 

{Ba§l 1 mcidl' 
esaslı ve verimli usullerle gayet 
doğrtı ilerlcmC'k için daha uygaıl-

{Ba§l l inci) dö kok'lara maskara etmekten b ışka 
güzel şartlar yaratacaktır. . 

Bu itibala ordumuzun Der51 
bir manevra şeklinde başlam~ 
zere olduğu tarama, mevzii bir 
dlse değild ir, milli birlik ve bil 
lüğün son pürüzünti ortadnn k8 

racnk ve milli mesele ve ihti) aÇ 

daha açık ve berrak bir gözle 
memize irnk:in vt>recek milli rıı 

Kabilinden propaganda ilanı. da ne netic:e verebilir ki? 
hep bu cemiyetlerin eserleridir Halbuki, düşünün ki, memleektte 

Fakat, maalesef, bu klasik Jpa- mevcut veremlilerin yüzde sekseni, 
ganda, ve tahsilat birçok kini.ere bu biçarelerdir! Bugün, şt?hrin için
hoş görünmemektedir. de, tam 15,000 veremli fakir, ve yar-

Sonra, halk,, cebinden çıkanara- dımsız veremli dolaşıyor. Bir yıl ı
nın hayırlı bir 1.§e harcandığırgör- çinde veremden olenlerin sayısı da, 
mek imklinından mahrumdur. ı ha üç bini geçeri de, de il m TUısin B Y' .. 

11 
Ahmet Emin Y ALMN' yır kurumlannın içkili balolanrtip Haydi ölenlere acımayalım. Fakat 

etmeleri, yani birçok kimseleı ce- ya yaşayanlara? Onlardan her birisi, __ --o--

miyetin biçare bir zümresi nen- halk için freni bozuk bir ot~i:>üsten, HENDEKTE : 
faatine (!) sabahlara kadar i< eğ- .şoförü sarhoş bir taksiden. ul.ı bıç~k-
lenmeleri holka hoş görünıni". lı bir sarhoştan, kudurmuş bır boga- uem varısını, 

Birçok' kimseler· . dan daha tehlikeli değil nıidlr? n ı fi j 
· Bence daha tehlikelidir... Çünkü b B k 

"- Adam sen de.. Vereqimiz otobüsü, taksiyi, sarhoşu, boğayı gö- Hem ir aş 
paranın yarısı eğlenceye tenr.ühe, rür, ve korunursunuz. rakat bu 15 •• 
içkiye, çalgıya sar!edilecekdeğil bin bedbahtın istemeden saçtığı giz- Erke;; i Ol dür 
mi? Niçin verelim? Bir iş yadığı- li ölümden nasıl kaçacaksınız? 6 
nı gördüğünüz var mı? diyorl Bedbin bir cevap almnli korkusi- Hendek, IT ) - Burada 'r* 

Böyle düşünenler, bir handan le soruyorum: dam, karısını ve bnska bir erlcef: 
haklı değildirler: Çünkü hayx:emi- ç . ., ğır surette yaralamıştır. Tafsillt - aresı. 

yetlerinin gayeleri ve fnaHtleri, Muhatabım1 beni daha dikkntli dur: 
bu şüphelere bu telakkilere matap dinlemeye davet eden bir ciddiyetle Aslen Rizeli olup Adapa 
tutulamıyacak derecede asil dü - doğruluyor, ve: ve burada seyyar satıcılık yafl"ı 
rüsttür!. Fakat bu şüphelerve te- _ Biz, diyor, hesap ettik: Bu ve- linin kansı Ayşe geçimsizlik 
lakkilere düşenleri başka birakım- remlilerden her birıne, gunde asgari den bir sene evvel koca!!ındaD 
dan hnklı görmek de müm'.ndür: 250 gram ekmek, 250 gram et, 50 1 mı-:, Hendekte Derebo~Azı m 
Çünkü bir insanın; gözünde:ı;ıkar- gram tereyağı, 50 gram şeker, 2 tane .dnde Bakkal Şakirin dükklnı 
dığı parayla hayırlı bir iş barıldığı yumurta, 250 gram da sut veya yo- daki evinde oturan annesinin 
nı görmek istemesi de tabiid gurt ıazımı gC'1miırtir. 

Ve işte; miiteberrHere, palarile Bütün bunları 33 kuruşla temin Evvelki gün Ali, Şaklrin d 
yaplan hayırlı işleri birer bir gös- etmek de mümkün! .. Şu halde, ayda na bir şey almıya girerken 
tcrmek imkanı bulunamad için- on liraya kıyabilecek derecede cö- dükkan içinde bıcakla dört 
dir ki, halkın "vermek., kfüyeti, mert bir insanın yüreği, bir hayat, den yaralamıştır. Bu e!'lnnda d 
ve "yardım etmek,, hevesi 81 geç- hatta bir cemiyet kurtarmanın zev- da bulunan iki komsu ~a!U 
tikçe azalıyor! kile dolabilir!.. Biz bu fikrimizi, bu diikkd.n sahibi S:ıkir de k 

Ve: ricamızı, hali vakti yerinde olan va- uykusundan uyanmıs, fnkat -~ 
"- Nereye gidiyor bu palar?., tandaşlarımıza bildireceğiz! .. ')nlara, 1 bıçak darbeleriyle yere yıkılı1'8'..1 

suali, maalesef, zihinlerde· siline- himayelerine vcrecE'ğimiz veremli- Şakir, başının kulağı üst 
miyor! nin adresini de bildireceğiz. Zengin boynunun sol tarafındnn ve 

Şefkatle dolu gözleri, bi kaşif vatandaşımı?., vereceği on liranm, on fikarisinin sağ tnrafındnn de 
Parasına varıncaya kadar hasta bir vara almıs ha"l•rıtınd"'n u"mit zevkile parlıyan muhatabJJnasil ve - ıı• J • u 

fakirin kursağına indiğini bilecek mi5tir. masum bir ~ururla göğsUn büyü-
terek: görecek! İki ynralı da Adapazan hast 

Verem Mücadele Cemiyeti Reisi, sine ~evkcdilmistir. Ali ka 
içine menfaat katılmamı~ bir ümitle, Şidci <' le :ır:ınılm. k adır. 

- İşte, diyor, biz, bu i:ıanı ya
yarattık. Bulduğumuz bir Lul saye
sinde her i i Y.iirekli vatıdaşı. ce
biii en al ıgırnız paranın ~eye sar 
!olunduğunu görecek, mıvenetinin 
hesabını bizden, on paraıa kadar 
alabilecek! 

Keşfolunan bu orijinal sulü, ka
fi derecede faydalı bulnayıp da, 
sukutu hayale uğramak{orkusile. 

dilimin ucuna kadar gele 
"- Nasıl sualini sornıyorum .. 

Fakat konuşmaya devarıl!den mu
hatabım; istcmiye niyetle.Hğim ce
vap kadar şayanı dikkat ızler söy
lediği için, o suali sorma~ma piş
man olmadan dinliyorum: 

- Bugün, diyor, "vem,, ıçın 

"zengin hastalığı,, denir . .ı da gös
teriyor ki, verem, zenginli çok ür
kütebilecek bir hastalık değildir. 

Biz, orta hallileri düşüit'ek Eren
köyünde.ki sanatoryomuma, 75 -
78 hasta daha barmdmilecek bir 
pavyon ilave ettik. }3u pazartesi 
günü faaliyete geçecek C.n bu ye
ni kısım, tam manasiyl•bir "halk 
sanatoryomu,. sayılabilir.)rta halli 
hastalar, bu sanatoryoma~ünde 275 
kuruş vererek yatobilec~er. Oda
larında üçer yatak bulıan, fakat 
asri bir hastahanenin bUn tesisa
tına sahip olan bu sanı;,ryom, bu 
275 kuruş mukabilinde, stalanmn 
her şekilde tedavilerini !erine ala
cak, üstelik, .hastalarına~nde tam 
beş öğün de yemek verıck! Ve bu 
hastahaneye, zenginler ureti kati

ve bu ümit kadar masum bir merak- Kamyondan Atladf 
1 .. _..,,..,ı•vn•.. YC' ÖhJU J 

- Ne dersiniz? ıf1 
Ve ben, bütün zenginlerimizi, çok Hende>k, (1'Aı'l") - Ada.paz 

hiyesinin Tas:ı ·rı1 köyünden 22_11: 
hayırlı neticeler vermesi mümkiın o- da Abdi, mükellef am<.>le olaf7" 
lan bir imtihana çeken bu giizcl fik-

lnc;mağa gitmek üzere> bindi~• ri bütün samimiyetimle nlkışlamnk-
N hadın 16 numnralı kamy tan kendimi olamıyorum! 
bir kazaya uğramıştır. Abdi, Bakalım; yardım taleplerini: 

" - Efendim, yerine sarfolunaca- şapkasını almak icin, !iOföre 
ğını bilsek, bit değil, yiiz verelim!,, vermeden, kamyond:ın ntlomı)J 
cevabiyle baştan savan zenginleri- beyninin üstüne di.ic;miistür. 
miz, bu kanaatlerinde samim~ midir- sat sonra dcı, Adapazarı ha 
ler? Yoksa bu cümleyi, hıssetlerini sinde ölmiistür. ~~ 
gizliyen, ve cüzdanlarını zayıflamak- Suçlu görülmiyen şoför _,.... 
tan koruyan bir bahane yerine mi rakılmı.ştır. 
kullanıyorlar? 

Bir Bisiklet Hareket i 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Antalya öğretmenlerinden Fevzi Taş 
kent ve iki arkadafı !'lpor kurumu 
namına Antalya - Burdur - İs
parta - Karaağaç - Konya yolunu 
takiben 750 kilometrelik bir mesa
feyi bisikletle katederek bugUn An
karaya gelmişlerdir. Dönüşlerinde 

Ankara - Eskişehir - Afyon - BttT 

dur - Antalya yolunu takip edecek 
lerdir. 

Müezzin Kursu 

___ .__ __ 
BİGADA: ----

Ylldırımdan 
Biga, (TAN) - ÇanpazarkM 

yesine bağlı Asmalı köyünM 
oğlu Şaban Bakla, gecelqiJI 
smı beklerken şiddetli yapsıt 
mış ve düşen bir yıldınmla 
tür. 

4 - Südet projelerinin heyeti u
mumiyesine karşu hükumetçe kat'i 
olarak ittihaz edilecek tavrı hareket 
için de ayni usul takip edilecektir. 

Bu karann, Haydann varisleri ta 
rafından temyiz edileceği söylenil
mektedir. 

İzmir, 4 (Tan muhabirinden) 
Müezziiıler arasında, güzel ses der
si tertip edilmi~, bütün İzmir müez
zinleri kursa girmişler. ve yetmiş 
müezzin kursu muvaffakıyetle bitir-yede kabul edilmiyccck. 

Muhatabım, samimi t teessürle miştir. 
içini çekerek: ========================--~ 

5 - Şimdiye kadar hükumetle 
Südetler arasında yapılan müzake-
relere devam edilecektir. 

- Fakat, diyor, f akier de gire-
f talyanlar Mühim Bir miyecekler! ... Ve işte ru düşünüle-

Oyuncu Kaçırdılar cek olanlar da, onlardır •. 

Bolonya klübünün ve dünya şam- - Oıilar için hiç birey yapamı-

Hay darp 
Lisesi Ka 

Muamele vergisi kanunu ile ortaya 
çıkan yeni vaziyet üzerine birkaç es
na! cemiyeti Maliye ve İktısat Veka
letlerine müracaat etmişlerdir. Bu 
cemiyetler istidalarının birer sureti
ni de Ticaret Odasile Partiye ver
mişlerdir. Ticaret Odası bu verginin 
tatbiki halinde husule gelen ve gele
bilecek olan vaziyetleri tetkike baş
lamıştır. Aydın Yolunda 

Tren azası 

yor musunuz? 
piyonu olan İtalya milli takımının _ Yapıyoruz. Şimdi ııpmak iste-
merkez muavini cenubi Amerikalı 

Ayni zamanda motörlerın sökül
mesi ıle elektrik sarfiyatının azala
cağmı nazarı dikkate alan elektrik 
id r · de vaziyeti N' afıa V ekaletinc 
bıld rcccktır. 

Izmir, 4 (Tan muhabirinden) 
Aydın hathnın Selçuk istasyonu ci

varında 46 mcı kilometrede bir tren 

kaznsı oldu. Yolda hayvanile geç
Muamcle vergisi isini tetkik ede- mckte olan Ali, trenin altında kala-

t'c>k kom'syon ılk içtimı:ıını pazar gü- rak bacağı kesildi. Karısı Esma da 
nu yapacaktır. Komisyona riyaset e- ağırca yaralandı. 
decek olan Maliye Vekaleti varidat e: 225 

umum mudurü İsmail Hakkı yarın yetlerindcn motör kullanan meslek 
şehrilfllzc-a~~ktir. erbabı bu komisyona çağınlacaklar-

Ma(llnRozlar vr tımi- dır. --- lL 

diğimiı yenilik de sır! ~lor içindir. 
Andreolo dünya kupası mnçlnn niba- Bizim, Eyüp ultanda bi dispanseri
yetlcndikten sonra mczuncn Ameri-

miz var. Bu dispnnser, munhasıran kaya gitmiştL 
fakir veremlilere baknronlara ilaç 

Şimdi haber alındığına göre An- larını bedava dağıtır. T(avilerini be 
dreolo Brezilyamn merkezi olan Ri- dava yaparız. Eğer imln bulursak, 
yo dö Joneyronun en mühim klübü veya gönderen hayır Saipleri çıkar
olan Vasko do Gamaya girmek için sa, bu biçarelere, balıl-oğı, tereya-
çok müsait teklifler almıştır. ğı, et, yumurta da veri:>ruz. 

Kendisine fevkalfıde mükemmel Fakat niçin sakhyalh? Bu yar-
şartlar ileri sürüldüğünden bu kıy- dımlar, onları kurtarrrımıza yetmi
metli oyuncunun tekrar İtalyaya dön l yor. Haftada iki kaşık lık yağiyle. 
miyeceği kati surette ileri sürül - veya yüz gram etle verme karşı ko
mektedir. nur mu? Bu yardımla bizi, Basil 

Haydarpaşa lisesi :.on sınıflar kampı 11 temmuzda baıtl_., 
ağustosta bitmiştir. Kampa 450 talebe iştirak etmiıtir. Kampe 
önyüzbn~ı Bnhri riyaset etmiştir. Re simde kamp hantından iki 
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A OSMANLI BA N KASI 
Evvelki günkil bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 

30 Nisan 1938 Tarihindeki 
:AKTİF. 

Vaziyef 
PASİF. 

hterlln Ş. P. lsterlln ş. P. 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

Hisse senetlerinin Menmesi b
tenmemiş olan kısmı 

't,""I .. 
6.000.000 

Sermaye 10.000.000 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 

Kasada ve Bankalarda buluııaıı akçesi 1.250,000 
3 
4 

5 
6 

paralar 4.717 .. 893 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.917.117 2 4 

9 
6 
4 
1 
2 
2 
1 

Tedavülde bulunan banknotlar 298.104 l 
Görüldüğünde ödenecek senet-

Tahsil olunacak senetler 3.894.79" 7 ler ve vadeli senetler 195.144 1 11 

Cüzdanda bulunan kıymetler 2.769.248 8 Alacaklı cari hesaplar 16.283.894 14 4 

Borclc cari hesaplar 8.121.318 9 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.433.876 18 9 

RE>.hin mukabilinde avanslar , 2.684.893 12 
Kabul yoluyla borçlular 995.194 9 
Gayri menkul mallar ve mobilya 588.263 18 
Müteferrilr 135.608 8 

Kabuller 
Müteferrik 

995.194 
368.117 

9 2 
19 8 

BUGm'KU BULMAOA 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
ır-...... ....-~-...... ..,.....,..-ro-r-,--. 
2 --4-.j.-f--i--T-=iı;;;;i;-l~ı-i 

30.824.332 3 11 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

30.824.332 3 11 

• 
ve 

3 

4 

Umuınt Muhuebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

TOrkfye Umam Müdüril 
PR. GARELLİ 

fi • 
6 
7 ı•ı 8 t-~T--i=mi--i--+.: ~LiHMll>ii ZLiillLIRE 
Soldaa aaöa: 

ıL--<A.~SI 
1 - İstanbulda blr semt. 2 - Yerine 

~ göz rengi. 3 - Cam kap, edat. 
" - PayJamak. 5 - Edat, dl~ kalmak, 

~ - Bir vapul' ismi. mükemmel. 7 -
lıtr kadın ismi, 8 - Işık, blr hece, deniz 

<1~ 8 - Nesil vahdeti. 10 - Eser, va
cıta. 

qı_IL.1111 •llPER 
Yukarıdan •oa!lıya: 
1 - BeyoJ:!lunda blr semt. J - Çift 

dotnn. uzvt şiş, 3 - Sersemlemek, 4 -

"rQıf dünya. 5 - Sorgu, çift doğan, IJ -

llcnzıar değil, '1 - Bir yana uzatma, 
:cllınc; nota. 8 - F..dat, edat, bir emir. 

- Renk. bir hece, İzmir mıntnkası, 10 

- ~ katı, sigara yakar. 

kOT AHY ADA : 

• 
ımy 

r 
Ak}{~~hya, (~l, ~ ~ Şehrimizin 
d koprü Ve .Ba.şt\el!frmen r:İVAr);ırm 

a kurulması tasavvur edilen büyük 
~~ekt~ s~tralı ve kimya fabrika
b rı içın hır fen heyeti tetkiklerde 
ulunmaktadır. Elektrik etüt işleri 

~~Unıi ~üdürü Hamdi, yanında bir 
~hendıs bulunduğu halde şehri

ll'lıze gelmiş, bu fen heyeti ile temas 
~lıniş, Akköprü ve Başdeğirmen ci
varlarını da gezdikten sonra dön
ll'lüştUr. 

h Çocuk Bahçesi 
O kutahya, (TAN) - Şehir parkı, a-
~lerin dinlenip eğlenebileceği te

~ız .bir bahçe haline getirilmiştir. 
k Ynı Yerde bir çocuk bahçesi, tenis 
b ortu ve dans yeri yapılmasına da 
aşlanılmıştır. 
Pazar günleri Halkevi bandosu 

Parkta çalmaktadır. 

Yüksek· Deniz icaret Mekt bi Müdürlüğünden : 
d 1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasız
~r. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve mnkinist yetiştinnektir. Mektebe 

gırdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 
2 

- Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunlann orta 
2lıektebi bitirmiş ve yaşlan on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olma
lllaları şarttır." 
r 

3 
- Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günler_i mektebe mü

acaat edilmelidir. 

l ~ - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidaname
erıne. 

A. H- . -:a - uvıyet cuzdanlarını 
- Aşı kağıtlannı 

h. C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdikna
.. ,elerini. 

~ - Polisçe musaddak iyi hi'tl kağıtlarını. 
F' - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını. 

r - 6 X 9 eb'adında altı adet kşrtonsuz fotoğraflarını. 
nptetınleri IUzımdır. 

Ilı 5 
- Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. 1steklller 

Unyenei sıhhiye icin o gün snat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 
hı 6 

- Fazla tafsilat olmak istiyenlcre ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 
~aberatta posta pulu irsnli lazımdır. "3987,, 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
(2;

0
·
8

.1938 Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 
lla~ 82,61) lira keşü bedelli Fatih Zincirllkuyu ortaokul ikmal inşaatı ka
~ Zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 . ukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel husust ve fennt prtname
cerkı, .Proje, keşif hülfısasile buna müte!erri diğer evrak dairesinde 2<irülee tır. 

~uva~ka~ teminat (1664) liradır. 
)' teklılcrın teklü mektupları ve en az (15000) liralık bu işe benzer iş 
re~Ptığına dair 1938 yılına ait Nafia 'Vekaletinden alınmış ehliyet ve Tica
•t 1 Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 10-8-1938 Çarşamba günü sa-

O a kadar İstanbul Nafia Müdürlüğünde vermeleri. (4604) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
l\liktar ve Cinsi Tahmin Bedeli İlk Teminatı 

24932 Kilo san ve 12.000 Kilo siyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

L. K. L. K. 

91130 00 
54787 20 

5806 50 
3989 36 

Her iki kalemin tutanna göre ilk teminatı 145917 20 8545 86 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı kösele. 

sarı ve siyah vaketa 6 Ağustos 1938 Cumartesi günü saat 11 de İstanbul 
Gedikpaşadaki Jandarma Satınalrna Komisyonunca kapalı zarf eksiltme
sile satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görüleb~ir. Veya 730 kuruş mu
kabilinde Komisyondan aldırılabilir . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine ve şartnamesine göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na kadar 
makbuz karşıığ'ı olarak Komisyona vermeleri (4589) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, 

keşif bedel 47.250 liradır. 
2 - Eksiltme 20 - 8 - 938 tarDıine rastlıyan cumartesi günü saat 

12 de Nafia Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komi~onu 
odasında kapalı zarf mmlile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri 2 lira 36 kuruş mu
kabilinde Sular umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için isteklilerin 3544 liralık muvakkat teminat vermesi 20 bin lira
lık nafia su işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt edip ~~
vaffakiyetle bitirdiğine. Ve bu kabil nafia işlerini başarmakta kabıli
yeti olduğuna dalr nafia vekale,indcn alınmış müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yanlı !i:aatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri IAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2745) (4892) 

11 
. -

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü~~· ııanları 
, ' ' 

'O'sküdarda Acıbademde Failt paşa camımın na tamam minaresi
nin ikmali inşaatı 30 - 7 - 938 tarihinden 19 - 8 - 938 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Minarenin ikmali in
şaat keşif bedeli 1563 liradır. 

Teminatı muvakkate 118 liradır. Eksiltme 19 - 8 - 938 cuma gü
nü saat 11 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bu gibi minare inşaatı yapmış mü
teahhitler olması meşrut olup İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü başrni-
marlığından alacaklan vesikalarile eksiltmeye gireceklerdir. (4931) 

lstanbul P. T. T. Baımüdürlüğünden: 
1 - İstanbul levazım deposu ihtiyacı için 100.000 adet etiket tah· 

tası ile 20 bin adet büyük tahta kapsül açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12 - 8 - 93S cuma günü saat 1 de büyük posta

ne binası birinci katta İt.sanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil a
lım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 552 lira Muvakkat teminatı 41 lira 40 
kuruştur. İsteklilerin nümuneleri görmek ve muvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere çalı~a günlerinde mezklir müdürlük idari kalemine ek-
siltme gün ve saatinde de komisyona müracaatları. (4925) 

lzmlr 111 Dalmf Encümeninden : • 
Eksiltmeye konulan iş. İzmir - Kemalpaşa yolunun 3+250-14+600 

kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması. 

Bu işin açın tutan: t2S781) lira (33) kuruş. 
Bu işe ait evraklar aşağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif grafik, fiyat silsilesi cetveli hususi fenni şartname Ek

siltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 18 Ağustos 938 perşembe 
günü saat 11 de lzmir İli Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapı
lE.caktır. 

istekliler: Yukarda yazılı evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayındır
lık Direktörlüklerinde görüp incellycbilirler. 

Teklif mektuplan: 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tan
zim olunacak teklif mektuplan 4 üncü maddede yazılı saatten 1 saat 
evvel makbuz mukabilinde İmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına tes
lım edilecektir. 

Muvakkat teminat: (2159 lira. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (5016) (2791) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden : 

182 kalem çelik malzeme 
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem muhtelif takımlık çelik malzeme 

sif teslim şartiyle satın ıılınacaktır. 
İsteklilerin fiyatlı tcklülerini ve % 7.5 teminatlariyle beraber 22 

Ağustos 938 pazartesi günü saat 14 de kadar Ticaret Şubesine vermeleri. 
Liste ve şartnamesi Ankarada Ticaret Şubesi Müdürlüğünden ve 

lstanbulda Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
(2771) (4997) 

Nafıa Vek61etinden : 
lzrr.ir, - Aydın hattının Selçuk ve çamlık istasyonları arasında inşa 

olunaca:C takriben 7350 metre uzunluğunda bir varyant ile takriben on 
k~lonıette uzunluğunda ray ferşiyatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konuimuştur. 

1 - Eksiltme 18 - 8 - 938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
11 de vekalet binasında demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme ko
misyonu odasında yapıl:ıcaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli beş yüz seksen sekiz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27270 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi fenni şartname vahidi kiyasi fiyat cetveli, takeometre pHinı 
takeometre profili, ahşap traversler ray ferşiyatı, talimatnamesi, çimen
to normu 91 B. Numaralı knrgir inşaat tipinden mürekkep bir takım 
münakasa evrakı yirmi dokuz lira kırk kuruş bedeli mukabilnde demir
yollar ınşaat daire.sinden tedarik edilecektir. 

;, - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numrııah arttırma eksilt
me ve ihale kanunu muc:bince vermeğc mecbur oldukları evrakı ve ve
sikalarıJU 93~ senesi için muteber her türlü nafıa işlerine v('ya demir
yollar in~aat işlerine gireceklerine dair nafia vekaletinden verilmis mü
teahhitlık vesikalarını muvakkat teminatlarını, ve fiyat teklifini havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesi
nin tariiatı dairesinde hazırlıynrak 18 - 8 - 938 tarihinde sant ono kadar 
makbuz mukabilinde Demriyollar inşant dairesindeki komisyon reisli-
ğıne tevdi edeceklerdir. (2749} (4893) 

Liseler Ahm, Satım Komisyonunda n : 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 11890 liro bedel 

muharnmininde bulUllan 900 dershane sırası ve 20 adet yazı tahtası 6-8-938 
Cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler 
Alım, Satım KomLc;yonunda yapılacakıtr. 

tık teminat 892 liradır. 
Bu işe girecekler en az beş bin liralık buna benzer iş yaptıklarını bil

dirir resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya atelye "ahıbı olduk
lanna dair Ticaret Odasının 1938 yılı vesikası ve ilk teminat mnkbuzlarıy
le birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

İlk teminat İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve sı:ırtna
meyi görmek isteyenlerin Liseler Alım, Satım Kdmisyonu Sekreterliğine 
baş vurmaları. (4687) 

Devlet Basımevi Direktörlüğ ·· nden : 
Ofset usulile basılacak 68Xl00 1/16 kıtasında 100 000 tane iki renk

li bir okul kitabı pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. 
4 - 8 - 938 tarihinde saat 10 da Devlet Basımcvinde yapılan pr ar

lık eksiltmesinde istekliler bu 100.000 baskılı okul kitabının c;artn m sı
nın bazı maddelerine iliştiklerinden 4 - 8 - 938 gününde icru d 
pazarlık 6 - 8 - 938 cumartesi saat 1 O a bırakılmıstır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden parasız olarak 
alınabilir. (51271 

Devlet Basımevl Direktörlüğünden: 
Basımevimizde götürü olarak elle kitap forması kırdırılacaktır. 

işi yapabileceklerin Direktörlüğe müracaat etmelerL (5106 
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RADYOLARILE 
y AZ ve KIS 
Bütün Palgalarda İyi Bir 

Netice Elde Edilebilir. 

BLAUPUN KT 
Satış Deposu : lstanbul, Galata, 
Kar aköy Palas No. 16 Tel: 42023 

-
Sağlam bir fnsanda kanın miktan ağırlığının onda biridir vemilyonlarca kırmızı ve beyaz 

yuvn.rlacıklardnn mürekkeptir. Knnın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudümiizü teşkil e
den her hüceyreye lazım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüş hüceyrelerin enkazını da sürükleyip 
çıkarır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdiği mıntakalnrda da yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz 
kimyevi maddelerle hücreleri ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatının bütün azamet ve şevketile ya
şaması iç.in bu milyarlarla muhahz ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip ço
ğaltması lazımdır. İşte bunun için 

Kan, Kuvvet, l_ştiha Şurubunu Tavsiye Ederiz. 

FOSFARSOL: tababetin esasını teşkil eden ve umum doktor1anmız tarafmdan takdir edilen en nıü
hinı ilnçlann gayet fenni bir surette birleştirilmesinden yapılmış emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir şişe 
sizlere hayatın bütün zevk ve neşelerini tattıracak \'C yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, dü~ünce, kor 
kaklık tcnhellik göstenniyecektir. 

FOSFARSOL'a diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, işti
ha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azamt bir hafta lçbıde tealrlal shtermendtr. 

FOSFARSOI .. ; muhakkak bir surette kanı tnzeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve si
nirleri sağlamlaştırır, uykusuzluğu, fena düşünceleri, yorgunluğu giderir, muannid inkibazlan geçirir. 
Vücude daima gençlik ve dinçlik verir. Zeka ve hnfızayı parlatır. İnsan makinesine Janm olan bütün ka
löri ve enerjiyi vererek tam manasile azinı ve irade sahibi eder. Ve her teşebbüsünde muvafiakiyete ka
vuştmur. 

FOSFARSOL; gün~ gibidir, girdiği eve neşe güzellik ve heyecan saçu, her eczanede bulunur. 

r 

·-------GÜNEŞ BANYOSU 

alacaklara 

GDnetln Y•kıet fU•lmr111d•11 Ylkıı)"9 
etmekle beraber elldln daha gabuk 
eamerleemeelne yardım ed.,. 

ViROZ.A 
PAtl aDrDnD:r. Ve ırDnq lıa 11yo11uzu 

tereddO.taDz ve keman aOkOnetıe 
alınız. 

GOnet banyoauncfa ya11a11 ef1cfl1tfz111 
yanıklarını tMkln ve tedavi 19111 dahi 
keman muv•ffakıyetıe kullanı lır. 

' !JJ ;(•11+1 

Bir ırDzelllk kremi deOll m0t•h••l9-
lar tarafından istihzar edllm lı 111 hht 
ve faydalı bj,. cllt merhemidir. 

.............................................. 
Jay/5/Z 
ıinPk!Pri 

En eski nasırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, nası
n yumup.tarak dütürür. 

lNGlLlZ · KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

~ ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Yarmki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elektrikli 71 ve 74 

numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZZÜH 
SEFERLERiNi yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY'ETI, 
14,45 de kalkan 11 de de mükemmel SALON ve CAZ 

ORKESTRASI vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli 

ve Beyoğlu muhitinde tanınmıt Glorya Pastahanesi tarafın. 
dan deruhde edilmittir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de dans yeri sureti mahsusada büyütülmü!tür. 111 Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuru!Jtur. 4- - •• 

TARSUS AMERİCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 27 EyUilde Başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmit
tir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri var-

. dr'r. Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 

•----• Kayıt muamelni yapılmaktadır. •-----

FLiT 
iL• 

Öl.DURUNUZ 

daima OLDURUR , 
• 

u........ ...... ' ,,...,.., 
l•l••llıı. O.lala, Y.,1'9da MM 1 

Müzayede ile Satıhk KCigir Kötk 
Göztepe Tramvay santralı istasyonuna yakın Taşmektep sokağında 

12 numaralı 1340 metre meyvalı bahçesi, 6 oda, 2 salon, 2 banyo, 2 hala, 
2 mutfağı, elektrik, terkos ve havagazı bulunan iki bölüklü yeni inşa 
edilmiş sırf mülk kargir köşk Üsküdar İcra dairesinde 938/1526 dosya 
ile 17 ağustos 938 çarşamba günli saat 10 dan 12 ye kadar müzayede ile 
behemehal satılacaktır. Fazla malümat Galatada ada han 10. Telefon : 

43837. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Muhammen kıymeti 135 lira olan üç kalemlik ağaç işi 11 - 8 - 938 

perşembe günü saat 10 da pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Galata, Başmüdürlük binasında kurulu komisyona müracaat-
lan. (4999) 

~ 

5 - 8 - 938 µv 6/j............. ' 
Diş Doktoru Diyor ki: 

Kısa bir müddet "RADYOLİN,. 
kullandıktan sonra, dişleriniz 

inci gibi parladıktan başka mik-
ropların kamilen mahvolduğu
nu, zararlı salya ve ifrazatın ke- ~=="'-!il 
sildiğini, diı etlerindeki iltiha.rı

lann durduğunu ve nihayet ağ
zınızda lafit bir rayiha haşla
dıjını duyacaksınız. 

Gayet Temiz· Gayet 
Sıhhi · Gayet Ucuz 
Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra dişlcriniz.i • -

Radyolin ile Fırçalayımz 1 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 
Geceleri Taksim Bahçesinde okuyan memleketin tan:rnnllf 

ses san'atkarı 

Bayan HAMİYET 
Her Pazar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 

1 
Kemani NOBAR TEKY AY ve mükemmel 

bir SAZ BlRLICl ile seanslarına 
devam etmektedir. 

Gazinosunda meıhur Ladany Macar bayan orkestrası 

Konser :ü~~:~P. Varyete Programı 
çok zengın 

ile sabaha kadar CAZ ve DANS. Avdet için otobüs temin 
edilmittir. Masalarınızı eV"Velden tutunuz. Tel: 32,90 

·11••llli••• 6 Ağustos Cumartesi akşamı • -

Büyükdere : Beyaz Park H~1::d~ 
SAFiYE ve ar~adaşlarınm KONSERi 

yan ılk yaz 

ehtblı bir geceyi Boğazm en güzelyerindc SAFh'E ve arkadaşlarının 
sureti mahsusada hazırladıklan KONSERİNİ dinliycrek ve 

sabaha Pf P'I e•LoemmN Neşe dolu eğlencelerile geçiriniz. Ma 
kadar 9 Vfı A QUl1U salarınızı evvelden tedarik edebilirsiniz. 

.. ••••• Duhuliye yoktur. Telefon: 32 - 43 4 ----• 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Palis hayvanları için l 01375 kilo yulaf 109500 kilo yemlik ot 

73000 kilo yataklık sap saman alınması kapalı zar! usulile eksiltmeY' 
konulmuştur. 

Eksiltme 6 - 8 - 938 cumartesi günü saat 11 de Defterdarlık muh•'" 
sebecilik dairesinde yapılacaktır. 

Hepsinin muhammen bedelleri 11902 lira 19 ve muvakkat teminatı 
892 lira 67 kuruştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek iizere Müdiiriyct muhasehesine nıil' 
racaatlan ve teklif mektuplarını da muayyen gim ve saatten bir sa•' 
evvel komisyona vermeleri. (4685) 

1 Yeni Çıktı---..ı lstanhul Asliye Uçüncü Huk1JJ 
Mahkemesinden: M~hmet Fikri ti" 

Aşk Pe inde rafından, Galatada Alacamcscit, yafl' 

Pitigrilli - Haydar Rifnt 
Her dile çevrilmiş, neşri roman 

il.eminde hadisler yapmış 
bir şaheserdir. 

100 kuruş 

RADIO 
ED SSON 

Müessesesi 
Beyoğlu lıtikli.I caddesi No.34 

rnk sokakta -Çıkmaz- 2 No.lı bl" 

nede oturan Sultana aleyhine rnab'" 
kemenin 37 /1118 No.lı dosyası ile r 
çılan tescili taliı.k davasından dO' 
layı ikametgahının meçhuliyeti sfl' 
laşılan M.aleyhc kararı mahkeoı' 
dairesinde iliınen davetiye tebliğ 6' 

dildiği hnldc muayyen günde malt' 

kemeye gelmemesi hasehile hakkıtr' 

da gıyap kararı ittihaz ve ilanen te1" 
liğine karar verilerek tahkikat 15 -
9 - 938 saat 10 a talik edilmiş ve ~ 
zılan gıyap kararı mahkeme divall!' 

hanesine asılmış olduğundan l\f.1' 
leyh Sultananın mczkür gün ve _. 

attc mahkemede hazır bulunması "'

ya bir vekil göndermesi, aksi haldi 
tahkikatın gıyabında icra edile~ 
bir daha mahkemeye alınmıyacll 
tebliğat makamına kaim olmak ~ 
re ilcin olunur. (9447) , 

Sahibi ve umumi neşriyatı id.ı' 
eden Ahmet Emin YAl.l\IAN. Gaıe' 
tccilik ve Neşriyat Türk Liıni 

Şirketi. Basıldığı yer TAN Matb 


