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5 KURUŞ 
BAŞMUHARRlRl: AHMET EMiN YALMAN TA N Matbaasında Satılır. 

Japonlar Sovyetlerin Belediyede Yapılan Toplantı 
Mukabil Tekliflerini Vali, Kaymakam ve Emniyet 

iyi K a r"ş ı I ad ı I ar Amirlerine itapta BulÜndu 
"lstanbulu Kirletmek lstiyenlerle Esaslı Şekilde Meıgul OlmuyorsunuL G e r g in l i k H a fi f l e d i Otomobiller KIGkson Çalarak Dolaşıyorlar. Hiçbiriniz AIGkaclar 
Olmuyorsunuz. Çocuklara Bisikletler Çarpar, Polis Aldırmaz ti 

Sovyetler Her Şeyden Evvel Japon Kuvvetlerinin 
Sovyet Arazisinden Tamamile Çekilmesini İstiyorlar Su ve Eğlence 

işleri İçin 

Uzak 
Sark 
' 
Buhranları 

~lımet Emin YALMAN 

Askeri Harekat 
Devam Ediyor 

Uzak Şarkta Sovyetlerle Jponlar arasında. Sovyetlere 

Esash Tedbirler 
Ahnıyor 
Dün Belediyede Şehir Meclisi 

Salonunda Vali ve Belediye Re
ısı Ü stündağm başkanlığında 
mühim bir toplantı yapılmıştır. ait bir dağın Japon kuvı·etleri tarafından cebren i.şgali üzeri

ne çı.kan ihtllôl bugün nisbeten hafifletmiştir .. Soııyet Rusya, 
Japonya tarafından yapılan teklifleri reddettikten sonra bu-u zak Şark işleri memleke- gün mukabil tekliflerde bulunmuştur. Bu teklif leı· J npon ma

timizde umumi bir alaka hafüince mülayim bir hava içinde karşılandı. Temin edildiğine 
ile takip edilmektedir. Bu da göre Japonya bu teklifleri kabul edecektir. Jıf aamafilı askeri 
rok tabiidir. Bir defa her millet harekat henüz durmuş değildir. 
~tgide şu hakikati kavramıştır Diğer taraftan Çin cephesinde harp eden Japon kuvı:elleri 

Toplantıya Br.Jediye .Fen i~leri mii 
diirü, imar şubesi müdürii, Maarif 
müdiirii, Sıhhat i~lcri miidiirii ile 
blitiin Kaymakamlar, Halk Parti i 
\'e Halkcvleri ha ·kanları, ka7a em
niyet fımirlcri, Kı:ııla~·, Çocuk E<ıir

gemc kurumu ıniime sillcri iştirak 

etmişlerdir. 
kı dünya bir tek vücut halinde- anlaşılamıyan bir sebepten dolayı geri çekilmişlerdir. Diinkü foplantıda bulunanlar 
dir. Bir tarafındaki sarsıntı, (Tafsilat 3 üncü sayfamızdadır). 
bünyenin her tarafında derece ====================== 
derece duyulur. 

Toplantıda tahsil çağındaki çocuk· 
)arın eğlenme-, dinlenme ve yıkan
ma ilitiyaçlarının giderilmesi, şeh
rin ve şehirlilerin temiz olmalarının 
temin edilmesi etrafında alınacak 

tedbirler mevzuubahs olmuştur. 

turan Vali ve J3elediye Reisi Muh1t
tin Üstiindağ .söze başlamış ve çok 
uzun olan beyanatı arasında bilhas
sa demiştir ki: 

ve çocuklara emanet edilmiştir. Her 
şeyden evvel çocukların ihtiyaçları
nı gidermek mecburiyetindeyiz. A· 
tatürkün ilhamlan dahilinde çocuk Sonra şurası var. biz 'Asyarn garbinde mühim geçit saha

arına sahibiz. Asyanın şarkın
da olup biten · ere yirci ka-
~., _,..~ A.\'-<U.QUGA.ı ~-

Gelecek Sene Şeker 
isti/ısa/imiz 70.000 

Tona Yükselecek 

Evvela başkanlık makamında o-

Sofra Tu u 
Ucuzladı 

"- Memleketin istikbali gençlere (Arkası: Sayf., 10, s<lhm f te) 

halan komşumuz Sovyet Rus
Ya dolduruyor ve Rusyanın, U
r.ak Şarktaki son buhranda 
Canlı bir rolü vardır. 

Bugün, Çinde, silah ve cebir yome 
~enfaat koparmağa teşebbüs eden 
ir kuvvetle, varlığını ve btiklilini 
~ahraznanca müdafaa eden bir m.il-

PANCAR FiYATI BU SENE 35, 
GELECEK YIL 40 PARA OLUYOR 

Inhisarlnr idaresi, hükCımetin ha
yatı ucuzlatmak hususundaki pren
sipini nazarı dikkate alarak bütün 
mamulntmı ucuzlatmağa çalışmak
tadır. Bu cümleden olarak, halkın en 
büyük ihtiyacını teşkil eden sofra tu
zu fiatlerini bir daha indirmeğe ka-

l İktısat Vekilinin Beyanatı 

Almanya İle Ticaret 
Anlaşması IS Ağustosta 

t Çarpışmaktadır. Tecavüu uğrı
ra__n Çin milletinin mukavemet ve 
lllucadelesinin bizde yakın bir alA
ka tıy.ıı.ndınnasına aynca iki sebep 
t>CU'dtt. 

Yeni Fabrikaf ardan En Verimlisi Adana rar vermiştir. 1 
• 

Mer'iyete Girecek Olacak, iki Mevsimde Durmadan Çalışacak 
Türlciyenin §elcer isfihsali önümüzdeki senede yefmiı 

bin tona çıkarılacalcfır. Bu gayeye göre icap eden fed-B hinclsl ~dur. çın mmett, birler al1nmı§fır. 

15 Ağustostan itibaren sofra tuzu
nun bütün inhisar şubelerinde pera
kende olarak kilosu l 1 kuruştan sa
tılacaktır. Anşlustan Evvel Avusturya ite Girişilen Ticari 

Muameleler, Eski Hükümler Dahilinde Bitirilecek 
Ankara, 5 (A.A.) - lktısat Vekili Şakir Keaebir, Anadolu A

jansına aıağıdaki beyanatta bulunmuftur: 

~rlı~ m!cndeledeki hedefini Y_almz Bu tedbirlerin başında köylüyü Gelecek sene şeker fabrikaları köy
~or oru~aktan ibare~ gormi- kazandırmak ve pançar yctiştirmeğe lünün pancarını kilosu kırk paradan 
ı · Çok eski bır medeniyetın varis- teşvik etmek gelmektedir. Bu mak- alacaklardır. erı olan {"t;-1 il lek tI · d iti harp ':r'nu er, mem e enn e- satla pançar fiatı bu sene otuz para- Şeker sanayiimizin son senelerde 

Dersim Manevraları 
10 Ağustosta Baıhyor 

Verilen malCımnta göre Şarkta ya
pılacak olan biiyük askeri manevra
ların biitün hazırlığı bitmiştir. Ma
nevraya motörlü kıtalarımızla tank
lar ve geniş mikyasta hava kuvvet
lerimiz iştirak edecektir. Harekat bu 

tec _ ~eyda?l~rını, umumiyetle dan otuz be§ paraya çıkarılmıştır. [Arkası: Sıı_.a 
10

, sütun 3 del 

a\7Uz sıyasetirun bir mezan hali- c::================~===J=&=====:: ?l.ek k - -li.n oyma ve harp iharabeleri uze- • u o U'5 u ........ ._.. .. u - w"5L u u ~__,..._ • 
de insanlık için ebedi banşı ko- e • 

. İkinci nokta da, Çinin bize çok de-l'tıtna.k idealini takip ediyorlar. R E f 1 K H A L 1 D 
~ bir dostluk beslemesidir. Türk 
::iklal mücadelesini dört yüz milyon 

Ufuslu lbir millet, örnek diye !kabul 
~t?niştir. Çin kendini Sadabat misa
So tıuı tabü bir uzvu sayıyor. Harpten 
s rıra Balkan Birliği ve Sadabat mi
tı.&.kının dellilet ettiği saf 'banş ruhu
lt? lJ~ak Şarka kadar yayacak im-

anlar belirecektir. 

de Çi~in bu sıkıntılı günlerinde Çin
"- dıpJomasi bakımından temsil edil
.. ıenı · 
:r k ız çok doğru ve faydalı bir ha-
~~ et olurdu. Çin milleti, kendi milli 
c Ucadelesinc olan alakamızı böyle-

1:? canlı olarak duyardı. 
d Çinin Tiirkiyede iki millet arasın
ı: kopz:.i ku.rac~k 'bir şekil ve ruh
:r ternsıl edılmış olması da bizim o
s abda temsil edilmemize ayrıca bir 
~ ~Ptir. 

l' ~Undan başka Çindcki askeri ha
h~ etleri yakından takip etmek de 

0~~11!1 için faydalı olabilirdi. Çin bu
<1lln b" 
:r ırtakım harp usul ve vasıtala-
:r '~ın Ucu bucağı bulunmaz bir labo
cı:t·'arı halindedir. Bu laboratuvar
d ı tecrubeler, müdafaa bakımın
k arı çok sağlam bir askerlik sistemi 
lı Uran Türk ordusunda elbette alaka 
Yandırır. 

Romanında Bize Üç Sahne Tanıtıyor: 

DENiZ, ÇÖL, DAG 
Deniz Sahnesinde Bazı Fasıl Başları: 

Kürtçe konutan Arjantinli kız. doğan güneJ rüku ediyor, 
vapur güvertesinde laaao kullanıyor, çölün ortasında randevu 
veriyor, Tüdmür' de bekliyenin ismi. 

(Çölde) Kısmından Bazı Fasıl Başları: 
Seraplar arasındaki Zelihaya doğru, gökte oturanın dünya 

yüzündeki sülalesi, cehennemi söndüren gözyaşı, çöl zebani
lerinin meclisinde, sahrada bat hata kalan bir çift, 

Dağda Kısmından Bazı Fasıl Başlan: 
Sencar hi&arının misafiri, mukaddes emanetler önünde, ha

kikate daha çok benziyen bir hayal, şeytan yaratmıya çalı
f8lllar arasında, batan günetin kızıllığında duyduğum sözler, 
cehennemi alevlendiren gözyafı, Şem'unun görünen gözleri. 

Yarın Başlıyoruz 
[Arkası· Sayfa 8, s<ıtun 2 de] ••~• 

" - Bcrlinde üç hafta kadar dc-ı manya He birleşmesinden sonra ha
vam e~.e~ müzakerelerden sonrn Al- sıl ol~n ticari ~-übadelat vazi~etini 
man hukumeti ile 25 • 7 • 1938 ta- ve mustakbel mubadelatı tanzım ~ 
rihinde bir ticaret anlaşması, bir kli- den bir protokol imzalanmıştır. 
ring anlaşması ve Avusturyanın Al- (Arkası: Sayfa ıo, ıOtun s eh) 

ayınonundaba~~~akve~tlehem- ~~~~~~~~~=~==~=~~~==~~~~~-

;::~~l~a~:;evralar ayın yirmisinde Bandırmaya 4 Saatte 
Otuz Ağustos Zafer bayramında, 

geçit resmi ile manevralara son ve-Elazığda yapılacak olan büyük bir Gı.den Vapurla Seyahat 
rilecektir. 

-<>-
Karısını Parça Parça 
Doğrıyarak GömmÜJ 

Adana, 5 (TAN muhabirinden) -
Mermerli mahallesinde hammal Hü
seyin karısı Zelihayı bundan bir haf
ta evvel kıskançlık yüzünden parça 
parça doğramış ve gömmüştür. Ci
nayet meydana çıkmış, her şeyi iti· 
raf eden katil tevkif edilmiştir. 

-o-
Vekiller Heyeti Hakkında 

Verilen Yanhı Haber 
Ankarada bir Vekiller Heyeti top

lanacağı hakkında bazı arkadaşları

mızın verdiği malıimatın hiçbir esa
sı yoktur. Vekillerimiz bir kısmı nor
mal olnrak Anknrada, vazifele'ri ba
şında bulunuyorlar. Adliye Vekili, 
Ödemişte mezuniyet müddetini ik
mal edecek ve on giin sonra vazifesi 
başına dönecektir. Maliye Vekilimiz 
Yalovada dinlenmektedir. Başvekili
mizin Ankaraya gitmesi hakkında 

tesbit edilmiş bir gün yoktur. 

SUS Vapuru "Dün Bandırmaya ilk Seferini 

Tam Bir Muvaffakıyet içinde icra Etti 

Yazan : HALiL LÜTFi 

Sabahın çok erken saatinde, Tophane rıhtımına yanaş
mış olan Sus vapuru etrafında göze cazip görünen bir canlılık 
bir kaynaşma vardı. Bir taraftan Bandırmaya, Bahkesire. iz. 
mire ve havalisine gidecek yolcular, kendilerini geçirmiye ge
lenlerle vediilaşıyorlar, bir taraftan da gazeteler, çuvallar, 
paketler vapura ta ·ınıyordu. 

Saat tam sekizi on beş dakika ge
çiyordu: Koca Sus vapuru, - ismini 
kendisine verilmiş bir emir telilkki 
etmiş olacak ki - düdiık bile çalma
dan, alelade bir çatana kadar bile 
patırdı yapmadan, rıhtımdan sessiz
ce kalktı. Sarayburnunun öniinü kes 
tinnek istiyen Halep vapuruna, 
mahcup bir yolcu nezaketiyle: 

- Diit! dedi, ve bir sandalı geçen 
motör süratiyfo Marmaraya daldı! 

Vapur, bir tramvay kadar kala -

balık, fakat tcnhA ve konforlu bir 
salon kadar rahattı. Servisten, ye -
meklcrden, gördüğiimüz muamele -
den bir tek şikayetimiz vardı: Bü -
tün bunların cazibesiyle artan iştah 
ve neşe içinde midelerimizi hfsapsız 
ca doldurmuştuk! 

O zaman, Bandırmaya daha evvel 

yaptığım yorucu seferleri hatırla • 
mış, ve kendi kendime: 

____ ..........,,___ _ __ en 1 "V'I 1 



z 

No. 141 Yazan: M. SIFIR 

Olüm işkenceleri içinde 
Geçen 64 Saat 

Pazar sabahı ortalık daha karanlık 
iken Çcrkes R. kanlı kafilesi ile 
Kara bir bela gibi kahveye çök
müştü. İlyası yatağında yakahya
rak sürükleyip götürmüştü. Bu 
hadisenin de Balta Limanı hadise
si gibi°üzerine kalın bir örtü ör
tülmüştü. 

Dört gün sonra Çekme köyün-
den Üsküdara inen kömürcüler 
talihsiz İlyasın ne feci bir akıbe
te uğradığı ve nasıl insafsızca öl- · 
dürüldüğü haberini getirmişlerdi. 

Çerkes R. İlyası hatır ve haya
le gelmedik işkencelerle kıvran
dırdıktan sonra kazdırdığı bir çu
kura diri diri göm~ck suretiyle 
şehit etmişti. 

• 

1 dealist Ilyas yapılan işken-
celere tahammül etmişti. 

Olüm tehditlerine gülüvermişti. 
Baskın teşebbüsü ve müteşebbis
leri hakkında bir kelime bile söy
lememişti. 

Bu vaziyette ağlamak ve yal
varmak şöyle dursun düşmanları 
ile alay etmekten bile çekinme
mişti. Kalbindeki sırn ile beraber 
ölmüş ve gömülmüştü. Bu yazım 
ile ben bu sırn onun temiz kalbin 
den çıkardım ve okuyucularımın 
önüne serdim. Sayın okuyucula
rımdan şu adn bu zavallı İlyasa ve 
yurdun şehitlerine rahmet ve ka
tillere lanet okumalarını dilerim. 

Milletin kara günlerinde İston
buldaki düşmanlarla yaptığımız 

gizli snvaşlann şimdiye kadar hep 
tatlı geçen ve muvaffakıyetle ni
hayetlenen kısımlarından bahset
tim. Şüphe yok ki giriştiğimiz mü 
cadelelerin tnliin birer ters cilve
sine kurban olanlnn, muvnffnkı
yetsizliğ uğrıyanlan da vardı. 

l\Iuvaffakıyetin verdiği zevk ve 
neşe ile sıçrayıp bağırdığımız ve 
heyecanlar içinde çırpınıp çarpın
dığmz sevinçli günlerimiz çok ol
du. Fakat muvaffakyetsizliğin ver· 
diği hüzün ve elemle saklanıp ka
panarak, halecanlar içinde yanıp 
tutuşarak kaygılı ve acı günler de 
yaşadık. Hatıralarıma bu acı gün
lerden birini yazmakla nihayet 
vereceğim. 

Bu sırada yanımıza gelen müla
zım Sterling bize ömrümüzde 

unutamıyacağımız bir misafirper
verlik gösterdi. Mükemmel bir so 
pa attıktan sonra bizi Krokerin 
meşhur karanlık ve havasız hüc
relerine soktu. 

Gece yarısı olmuştu. Dairede 
ses ve sacla kesilmiş, el ve ayak 
çekilmişti. Soruşturma ve sıkış

tırma başladı. Bu esnalarda bize 
atılan dayaklar, yapılnn işkence

leri biraz kapalı geçmeyi edebe 
ve maslahata daha ziyade muva
fık buluyorum. 

Bu saçma ve sapan soruşturma
lar ve insanlığa hiç te yakışmıyan 
sıkıştırmalar tam altmış dört saat 
devam etti ve nihayet baygın ,.e 
bitkin bir halde sedyelere uzatıl
dık ve tekrar karanlık hücrelere 
atıldık. Fakat yine rahat bırak

madılar. Bu defa da zehirli dişleri 
ile manevlyetimizi kemirmiye ça
lıştılar. İdam edileceğimizi de 
söylediler. Belki bu knhbefiği de 
yapacaklardı. Fakat ... 

Yapamadılar. Tevkiflimizl ha
ber alan oolis müdi.irii vekili Veh 
bi Beyle Kolordu kumandanı Sa
lahattin Adil Paşanın şiddetli mü
dahaleleri, kızgın dUşmanlarımı

zın ateşini pek çabuk söndürdü, 
. sakinlc<ıtirdi ve kuzu gibi miilfı
yimleştirdi. Bizi silah ve evrakı
mızla İstanbul polisine teslim et-

• mek ve tarziye vermek mecburi
y~tinde kaldılar. 

J<"'akat Serezli Ahmet bir torba 
kırık kemik halinde idi. Bana da 
vücudümün uzunluğunca yarı felç 
gelmiş, yarı vücudüm külçe kesil
misti. 

Tabli bizi kurtaran ne Sa1ahat
tin Ad l :v ..A..\. 

Beyjn şahsi nüfuz ve kuvvetleri 
değildi. Ulu Önderimiz Atatür
kün yarottığı yeni varlığın düş
manlara boyun eğdiren ulu kuv
veti idi. 

İşte Screzli Ahmetle ben inkı
Uıpçı Türkiycnin düşman elinden, 
ölüml\f'!n kurtardığı ilk bahtiyar 
fertleriyiz. 

Var olsun ulu milletimiz, sağ 
olsun Ulu Atamız .. 

--SON-

D aima tedbiri elden bırak
marnak ve hatt4 çok kur

naz davranmakla beraber nihayet 
bir gün çahşma arkadaşlarımdan 
Serezli Ahmet ile beraber Beyoğ
lunda ve suç üstünde yakayı ele 
verdik. 

1 BELJIDlYEDE : 

Bizi tutan binbaşı "Baver,, aciz 
şahıslarımıza fazla derecede ehem 
miyet vedl. Bizl ayn ayn otomo
billere bindirdi. Sağımıza ve so
lumuza oturttuğu neferlerle kol
lanmızı tutturdu. Açık olan oto
mobillerin arka körükleri üzerine 
oturtıtuğu çavuşların bacaklarını 
omuzlarımızdan aşırttırdı ve baş
lnnmızı bunların apışları arnsna 
sık1ştırtt1. Kaçacak değil, kıpır

dıyacak ve hatta nefes alacak ha
limiz bile kalmamıştı. Buna rağ
men karşımıza birer de eli taban
calı çavuş koydu. Önümüzde bir 
f atili azamet ve gururu ile kurul
duğu otomobil ve arkamızda sün
gülü askerlerle dolu diğer üç oto
nınbil ile bir zafer alayı teşkil et
ti. Bizi Galatasarayından Şişli.Ye 

ve oradan Kroker oteline kadar 
götürüp getirtti. Aklınca bizi teş-
hir ve halkı tedhiş etmek marüe
tini yaptı. Bizi tutmak suretiyle 
kazandığını ıannettiği şerefli mu
vaff akıyeti herkese göstermiye ça
lıştı, fakat herkesi kendine gül
dürdü. 

B enzerine ancak karnaval eğ
lenceleri gecelerinde tesadüf 

edilebilen bu gülünç kafile nihayet 
Kroker oteli önünde durdu. Cad
denin iki tarafı süngülü müfreze
lerle kesildi. Bizi otomobillerden 
indirdiler. Binanın alt katında bu 
lunan hapisane memuru başçavuş 
Golfen'in huzuruna diktiler. Ü· 

r 
Susuzluktan 
Şikayetler 
Yapılıyor 
Beyoğlunun bazı yerlerinde 48 sa

attanberi terkos suyu bulunama

maktadır. Bu semte daha birkaç gün 

de su verilemiyeceği söyleniyor. Dün 

alCşam, vaziyeti anlamak üzere, su
lar idaresinden tahkik 'etmek iste -
dik. Fakat, sular idaresinde, telefon
dan karşımıza çıkan zat, dairelerin 
saat on altıda tatil olması dolayısiyle 
cevap verecek kimse bulunmadığını 
söyledi. 

Diğer yandan, Kadıköy ve hava
lisine daha fazla su vermek için be
lediye yeni tedbirlere başvurmuştur. 
Bu arada Kuzguncukta bir terfi mer
kezi ynpılmıya başlanmıştır. Bu 
merkez 7 ila 10 bin metre mikabı 

suyu terfi edebilecektir. Ayrıca Göz 
tepe ve Erenköy ve havalisl için de 
yüksek su tazyiki temin olunacaktır. 

Bunun için ana borular takviye 
edilmektedir. Bu ameliye bir aya ka
dar bitirilecektir. 

FESTİVAL T AKVIMI 
6 AliUSTOS CUMARTESİ 

Gündüz: saat 18 de Fatihte it
faiye bandosu. Gece: Beykoı.da 
Abrahampaşa '.korusunda (Kır 
Balo!iU). Dans ınusahakası ve 
muhteliC eğlenceler. 

TAN 

MOTEFERRIK : .. lrrr-... ~-~-~~~~~~~I MAARiFTE: 

1
1 Sergi için • 

lranlılarla ı , 

ı Bir Milyon Lira , 
ı ı 

~9~~~~!~d~!2!! .. I ' 1 
il 

Harf lnkılô.bı 
10 uncu Yılı 
Kutlulanıgor 

Yeni Hudut 
Anlaşması 

açılacak büyük sergide Türk 
1 'ı 1 9 ağustos salı günü, yeni Türk harf Geçen ay başında Trabzonda top- pavyonunun Tiirkiyeyi ve Türk 

!anan Iran - Türkiye hudut komis- milletini hakkile temsil eder, lerinin kabul edili§inin onuncu yıl-
ı dönümüdür. Bu münasebetle mem-yonu toplantılarını bitirmiş ve ran ı • \'e takip edilen gayeleri tcmi-

heyeti memleketine dönmüştür. Ya- ne hizmrt eder bir şekilde tan- leketin her tarafında büyük mera -
pılan toplantılar tam bir anlaşma ile zimi için hiikftmet evvelce ya- sim yapılacaktır. 

Üniversite konferans salonunda neticelenmiştir. pılmasına lüzum gördiiğü 500 11 d 
Bu anlaşmaya göre, iki memleket bin liranın yetmiyeceğini anla- a, sah akşamı saat 20 de bir top -

arasındaki hudut meseleleri, her altı 1 nıış, bu fedakarlığı arttırma- ı !antı yapılacaktır. 
d b . 1 k t l t ı 1 mü ı Hazırlanan programa göre, profe-ay a ır yapı aca op an ı ara - ğn karar \'ermiştir. Yapılan ha- ı ~ 

zakere edilecek ve gelen, gidenlerle, : zırlıklara göre Türk pavyonla- sör Şemsettin Günaltay toplantıyı 
hırsızlık, ve eşkıyalık işleri görüşü- ; rı için bir milyon lira kadar bir ! 11 açacaktır. Bundan sonra, hiç mekte-
lecektir. paraya ihtiya~ haıııl olacaktır. 

1 
be gitmemiş altı yaşında bir çocuk 

Bu toplantılarda lran transit yolu 1 Sergi ıniinasehctile Nevyorka 
11 

yeni Tiirk harfleriyle yazılmış bir hi 
meselesi de görüşülmüştür. Trabzon gitmek istiyenlere l\lnliye Ve- li tabeyi okuyacaktır. 
limanının inşasından sonra, Iran dış kiıleti 750 lira döviz ,·erec.-ektir. Bunu, evvelce okuma yazma bil-
ticareti bu yol üzerinden yapılacak- Bu hususta beynelmilel Vagon- 1

1
; miyen bir ihtiyarın, sonradan öğren 

tır. li _ Kok kumpanyasile bir an- diği Türk harfleriyle bir hitabe oku-
Trabzon ile Köstence arasında laşma yapılmıştır. Ru kumpan- ması takip edecektir. 

Türk bandıralı gemiler muntazam 
1 

ya Amerikaya gidecek Türk :ı:i- Bundan sonra, yüksek tahsil genç-
postalar yapacaktır. 1, yarctçi miktarında Amerikan liği namına bir talebe Atatürke şük-

Teraziler Ucuzladı seyyahı celbetmeyi vaadetmi§- ran ifade eden bir hitabe söyliyecek-
Olçüler ve ayar kanunu ile, piya-

1 

tir. ! tir. 
b k h "k" Konferans salonundaki merasi.m-sada mevcut ve u anunun u um- Sergiye gönderilecek eşyanın 

}erine uymıyan teraziler kaldırılmış- , bir Türk vapurile eönderilmesi ı 
11 

den sonra, bir fener alayı tertip edi-
tır. Bu suretle birdenbire yükselen ve yolculardan bir kısmının da I lecek ve Sarayburnu parkına gidile-
talebi kar§ılnmak için birkaç fahri- bu vapurla .ritmeleri muhte- , 

11 
cektir. Buradaki Atatürk heykeline 

ka birden faaliyete geçmişti. Fakat ; meldir. 1 bir çelenk konacaktır. 
son seneler içerisinde terazi fiatlerı - - , Harf inkılabının onuncu yıldönü-
çok düşmi.işli.ir. Geçen sene 10 lira- mü 9 ağusots salı günü saat 17 de E-
dan 14 liraya kadar satılan teraziler DEFTERDARLIKTA : minönü Halkevi merkez salonunda 
bu sene 4,5, 5 liraya satılmaktadır. kutlulanacaktır. 

Bu düşüşe sebep olarak piyasada [ l •t d Törene istiklal marşıyle başlana-
yine damgasız terazi kullanıldığı ile- Ş emeCl er e cak, 'bundan sonra muharrir (İsken-
ri siirülmektedir. Terazi fnbrikatör- ~ ~ d • g • der Fahrettln Sertelli) tarafından 
leri bu işin tetkiki için lktısat Veka- enz er l en bir konferans verilecektir. Konfe _ 
letinc m[iracaat edeceklerdir. 

Ş •k """ f • ransı Halkevi orkestrasının bir kon-
Koope ra tif Kuruyorlar l age Çl seri takip edecektir. 

Berberler, kendilerine lfızım olan 
malzemeyi temin etmek için bir ko- Yeni muamele vergisinin hüküm- Temel Atıldı 
operatif kurmağa karar vermişler ve leri işlemecileri de müşkül vaziyete Vi1ayetimiz içinde yeniden 30 köy 
bunun nizamnamesini hazırlıyarc:ık sokmuştur. Bunlar da makinelerini mektebi yaptırılacaktır. Bunlardan 
tetkik olunmak üzere Iktısat Veka!e- evvelce ayaklariyle işletirlerken son Silivri kazasında j•npılacak olan 
tine göndermişlerdir. zamanlarda elektrikle çalıştırmağa ve Sayalar köyündeki mekteplerin 

Nizamnameye göre, kooperatifin başlamışlardır. Bundan dolayı işle- Beyceğiz, Sinekli, Bekirli, Korfalı 
beher hisse senedi beş liralık olacak mecilerden de muamele vergisi iste- temelatma merasimi evvelki gün ya 
--ve o !t"SıLtc U\.ı ................. ~- ----"' ~_a.3, a..:..__.... - ____ , __ _...._ .... J.- ,,. " ~· ---'--ı 

liralık hisse senedi çıkartılacaktır İşlemccilerin iddialarına göre, bun muavinlerinden Rauf ile maarif 
Kooperatif berberlere lazım olan ların makinelerinin kuvveti bir bey- müdürü Tevfik hazır bulunmuştur. 
müstnhzeratı kurulacak bir Hi.boratu- girden çok aşağıdadır. Ve bu usulü 
var ile temin edecektir. tatbik etmekle fazla istihsal yapmış 

Aynen, senede iki defa berberler ve az amele kullanmış da değildir
sergisi kurulacaktır. Bir de terzlhıt- ler. Sadece bu suretle daha rahat ça
nc açılarak berberlere luzım olacak lışmnktadırlar. 
havlu, peşkir gibi şeyler yapılacak- Maliye Yckfıleti varidat umum 
t müdürü İsmail Hakkı pazartesi gü-ır. 

Aziz Paşa Gitti nünd,en itibaren alakadar sanayici1e-
Mısır ordusu umumi müfettişi A· ri dinliyccek ve tetkiklerine başlıya-

ziz Paşa dün akşamki ekspresle Bu- _ca_k_t_ı_r· ..... ~-~~~--~ ........... ~ 
dapeşteye hareket etmi§tir. lunmaktı: olan Maliye VekillFu;t 

Misafirimiz hareketinden evvc:l Ağralı dün şehrimize gelmiş ve ak
kendisini gören gazetecilere memle- şanı treniyle Ankaraya dönmüştür. 
ketimtzde gördüğü hilsnükabulden * Inhisarlnr idaresi sofra tuzla
dolayı ziyadesile mütehassis olduğu- rında bir kuruşluk tenzilat yapmış
nu söylemiş ve dönüşte Devlet Mer- tır. "tnhisar depolarından 15 Ağus
kezimiz Ankarayı ziyaret etmek !ır- tostan itibaren perakende alınacak 
satını kaçırm1yacağım iHive etmiş- sofra tuzları ıı kuruşa satılacaktır. 
tir. · * Izmir belediye reisi Doktor Beh-

Subaylara Yer çet Uzun bu sabahki ekspresle An-
Gösterilecek karadan şehrimize gelmesi beklen-

Başvekôlet tarafmdnn al8kadar mektedir. Behçet Uz yarın Trak va
makamlara yapılan bir tebliğde, res· purile Bandırmaya oradan da lzmire 
mi üniforma taşıyan ordu mensupla- gidecektir. 
nna, her türlü merasimde hususi bir * Sıhhiye Vekili Doktor HulUsi 
yer gösterilmesi esasının kabul edil- Alataş Ankaradan şehrimize gelmiş
diği bildirilmiştir. tir. Bugün tekrar Ankaraya döne-

*Birkaç gündenbcri Yalovada bu- cektir. 

Z 1 R AA .T 
TALEBESi 
HARMAN 
YERİNDE 

Festival Eğlenceleri 
Festival münasebetiyle dün akşam 

Taksim belediye bahçesinde Şehir Ti 
yatrosu artistleri tarafından Sözün 
Kısası piyesi temsil edilmiştir. 

Bu akşam Beyko1,da Abrahampaşa 
koruluğunda müsabakah ve muhte
lil eğlenceli bir kır balosu verile -
cektir. 

Festival münasebetiyle şehrimize 
gelecek olan Slavya takımının, Avru 
pa maçlarındaki tam kadrosu ile 
gelmesi itcnmiştir. 
Yarın Taksim stadında Kara Ali

nin Amerikal\ profesyonel güreş 

şampiyonlarından Jak Şeri ile yapa
cağı maça çok eh~miyet verilmek
tedir. 

Bulgar pehlivanlarından meşhur 

Danglof bu maçı seyretmek Uzere bu 
gün İstanbula gelecektir. Yarın Tak
sim stadında Kara AH - J ak Şeri 

ve Mülayim - Babaekili-Molla Meh
met • Manisalı Halil ile çarpışacak-
tır. 

Gelecek hafta bu güreşlerin galip
leri karşılaşacaktır. 

Ankara chıarının B•lıı•t kl!yDnCn bUtUn ekinle 
rl YUk11k Zlrut EnıtltUıU talebesl tarafından 
modern ziraat mıklnolerl ile klmllen blgllmtı va 
harman edllmtıtlr. T•lebe timdi yine bu clvudı 
Er::ıazl köyOnUn eldnl•rlnl harman etmektedir· 
fer. Z iraat Veklletl, Ankara elvırındakl köyler• 
den tıer Hne OçUnU nCmunı kilyU h•llne aoka• 
cıktrr. Realmlerde talebenln harman yerindeltl 
çılıımıları gtsrUIUyor, 
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i Ankaradan ~ 
i Telefon ve Telgrafla İ =·--·- ..... -.. 

Muamele Vergisi 

Etrafında Tetkikat 

Y aptırdıyor 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Muamele verg:l<iinde ynpı1an tadilat 
üzerine küçük sanat erbabının maki
nelerini sökmeleri yekfiyetini yerin· 
de tetkik etmek üzere varidat umuın 
müdürü İsmail Hakkı, '-·arın İstnn· r-. 

,, ~İt 
bula hareket edecek, orada bu işler 
üzerinde bizzat meşgul olup miishct ı 

·~ netxeye vardıktan sonra şchriınize 
~, 

dönecektir. 
hliJ 

Hayat Ucuzluğ~ ııı 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) - lt;t 

Belediye hayat ucuzluğunu temin h 
için mücadelelerine devam etmek· L· 
tedir. Yüzde on garson hissesinin 
kaldırılması tasav,•uruna bilhassa 
birinci sınıf otellerin sahipleri iti· 
razda bulunmuşlardır. Belediye bu i
tirazı tetkik etmektedir. 

Sebze yeti§en mantnkalardan AJJ• 
karaya mal ketircn kabzımallar ço~ 
defa az mal getirmek üzere fiyatın 
yüksekliğin? muhnfnza etmek politi· 
kasını güttüklerinden belediye bu e
saslı mesele ile de meşgul olmaY• ~ 

başlamıştır. 

Ekmekleri hamur olan fırınlarl• 
da mücadeleye geçilmiş ve tenM " 
hah dinlemiyen üç fırın kapatılmıt 
tır. Eğlence yerlerinden barlar, ta• 
rJfelerin ucuzlaması üzerine kah"' 
çay ve bira satmamaya başlamışlat" 
dır. Belediye bu nokta üzerine şirıı• 
dilik durmamakta \'e bu ticarcthaıı• 
sahiplerinin az z.aınanda mezkUt 
maddeleri satmaya kcndiliklermdeıJ 
mecbur olacaklarına kani buluıı• 

maktadır. Bundan başka beledir' 
kadın ve erkek berberlerinin tır•~ 
tarifelerinde yaptığı tenzilatı ken • ~ 

dilerine bildirmiş ve dükkfln duvar 4e 
larına levhalar halinde halka ilill til 
etmiş bulunmaktadır. Tarife bu ayı# Ilı· 
7 sinden itibaren tatbik olunacakt1t· lı. 

Maarif Müsteşarı Geliyor t 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) "' r 

Maarif miistcşarı Rıdvan Naf!z ,.- 1 tıi 
tnnbula hareket etmiştir. Kendisiııe 1 ~t 
talim terbiye dairesi reisi lb • ·~ 
san vekalet edecektir. Kars sayla'1 ~~ 
ve Üniversite profesörlerimizden f1l' •i11 

kil at Köpriilii Zürihtcki beynelmilel tıı' 
rih ve Brükseldcki mlistcşriklcr koıı 
gresinc hUkfünetimi::ı: namına iştirll~ 
etmek üzen• eyliil ayı i~inde Avrıı.P' 
ya gidecektir. 't 

'· ~ Sı: Bağdat e1~iınht Tahir Lutfi To,.~J .. 
Beyruta nakledilmiş birinci k!WP 'e 
Saip İlkin Bnğdadda maslahatgüıııt 4 
olarak bırakılmıştır. >tı 

Tayinler ~ 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) "' 

bı.i İstanbul kadastro hakimliğine l\fct" 
5İn hukuk hakimi Kemal Kovacı, V1' ~3 
yarbakır ceza hrıklmliğine Kon»' 1 

müddeiumumisi Sabri Yoldaş, Kon' 
ya miiddeiumumi muavinliğine JJC' 
hisni hakimi Ahmet Efeoğlu, Ankar' 
müddeiumumi muavinliğine Eski~t' 
hir 5orgu hilkimi Mehmet Ali Okbll11 

Eskischlr sorgu hiiklmliğine Kast'' 
mon~ sorgu hakimi Hikmet Nurdol' 
lu tl\yln edllnıişlerdir. 

Vekiller Ankarada 
Ankara, 5 (Tan muhabirinde~) ~ 

Hariciye, Nafia, İnhisar Vekilleri 1' 
sabah geldiler, istasyonda Vekilet• 
lcr Heri gelenleri dostları tarafınd'' 
knr§ılandılar. ,,,,,,,, 

1 TAKViM ve HAVA 

6 Ağustos 1938 
CUMARTESi 

8 inci ay Gün: 31 Hwr: 93 
Arnbt: 1357 Rumt: 1354 
CemaziyeU'ıhır: 8 Tmmuz: 24 
Güneş: 5,01 - Öğle: 12.19 
İkindi: 16.14 - Akşam: 19.lP 
YatsJ: 21.10 - İmslik: 3~ 

YURTTA HAVA VAZIYE1'l 
o 

Yeşllköy meteoroloji lstasyonundıın Jd" 
nnn malumata göre, hava yurdun Tr8 <' 
ve Akdcnlı kıyılarında çok bulutlu 

dolı.I yağışlı, Kocael, doğu ve orta Ana ıtf 
bulutlu ve ' mevzi! yağışlı, diğer böı.get/ 
de ekseriyetle ocık gecmlo, rQzgftrlar ıl 
ve Akdeniz kıyılannda gnrbt, diğer b6 ıiJ .,,..., 
lerde oiamll istikametten orta ku / 
esmı,tir. Dün İstanbulda hava ckseı:11ıt!' 
le bulutlu ve hafit yağışlı geçmiş. rıl fi' 
şimali şarktden saniyede 4-6 met; 'Is• 
la esmiştir. Saat 14 te hava tazyi t$ 
milimetre idi. Suhunct en yiıke;ck ~~ 
61,8, gölgede 29,7, ve en dUşilk 20,D 
tlll"lt kaydedllmiştlr. 



6 - a - 93a 

™UGÜN_. 
~ısırın 
~üdafaası 
~eselesi 

~ 'Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 
it İngiltere ile Mısır arnsında yeni· 

n Parafe edilen ve iki memleketin 
~rlanıentolan tarafından tasdiki 
tını gelen anlaşma, iyi niyete da
~~nan iş b:lrliği ve beraberliğinin 
ır neticesidir. 

I~ C İtıgiltere ile l\lısır arasında 1936 r ~ İmzalanan dostluk ve ittifak mu· 
~ e~esine göre İngiltere ile Mısır 
.!;uınetleri, l\lısırın miidafaası hu· 

1 
Unda miiştereken hareket edecek-

tr · h ve lngiltere l\lısıra bu hususta 
h~. Yardımda bulunacaktı. Bu iş 
l.l'lıği, l\lısırın miidafaasını kurma-
~a ve tek başına kendini müdafaa 
td ecek hale gelmesine kadar devam 
~'c.ekti. Bu müddet i~in yirmi sene 
fit hıt edilmiş bulunuyorsa da tec

edilmesine bir mani yoktur. 
İki taraf arnsındnki bu miidafaa 
~akini temin için l\lısll' hükiıme-

• ~ e bir takım vazifeler düşüyordu. 

1 lllıların en birincisi :Mısırın müda. 
~~lJıa iştirak edecek İngiliz kuv· 
t~ler!°i banndınnaktı. 

'ı(l 11~Iterenin Mısırda ötedenberi 
.. ~ hı'tn. miktarda işgal kuvvetleri 

ti, dı, Bu işgal kuvvetlerinin vazife. 
t ~sın rniidafaa değildi. Mısırda 
::here hesabına jandarmalık yap
~ ~ı. Sonra o zaman Mısırın harici 
hı :nıyctini tehdit eden hiç bir kom
ttıı Yokta. İngilterenin Akdeniz sula
Jta da donanması, l\lısıra karşı lıer
tı ?gi tecavüz fikriiıi boğnıağa ki-

ldi. 

~İISJrt • t"k]AJ' • k •• ti n ıs ı a ını azanması uze-
lle i ·1t • ltr ngı erenın yapacağı is Mısın 

• ~'ı~edip gitmekti. Fakat bugünkii 
de 'Yet Büyiik Harp sonu vB7iyetin
til~ ı:ok farklı idi. Mısır yalnız, İn
lıı··=renin Akdenizdcki donanmasile 

• lı.u'I{ a.faa edilecek ''aziyettcn çıkmış
t)' aradan da tedbir almnk icap e-

ordu ... 1 · • t'klA l" · k L • n ısırın ıs ı a ını azan-
1ış olrn l... asına rağmen Mısırda İngi-
~ .- ' ıcap !-···· ~•1--:-: • - ' -
b•t· ettırcn amil budur. Bunnn 
~ ıcc · 

•Q>da. sı olarak l\lısır Jıükumeti, l\lı-
ıı, kalacak ve Mısırın miidafaa ı
titıi Y:rdını edecek İngiliz kuvvetle
RiJt arındırmayı taahhüt ctm·ş, İn· 
ltı:ısere de, hu yolda ihtiyar olunacak 
ııt,.,tanardan kendine bir hisse ayır-

.. 1. 

• l<'akat 't · tı 
11 

1 hfak muahedesinin imza-
" ırasınd 11u" a yapılan hesaplara göre 
~li e;ş kanalı boyunca yapılan as

t lı o] •nşaat, ve bu askeri ilnşaata bağ-
>tık an fenni tesisatın masrafı aşağı 

arı be . 
t'kt ş nulyon 1\Jısır lirası tuta-
~ ı. l\fıs h .. kJ'. • ~li r u ıımctı de bu masrafı 
btişıte .~lrnakta tereddlit gösterme
•is:ıt ·l\ Çünkü ergeç bu inşaat ve te
~laır lısıra kalacak ve miistakhel 

• tdecek o:dusu dıt hunlardan istifade 
li' tı. 

\ •kat d h tş'lfler a a sonra yapılan ciddi 
htııt· . '. :masrafın bn kadar değil, 
\.. ı ıkı . ı· 

11 ''llsır h .. :rnıs ı tutacağını gösterdi ve 
tı hl uk(ınıeJi de bu büyük masra-
~ n1z b tıe h.. aşına deruhdc edcmiyece-
~lt in Uknıetti. Çünkii 1\fısır büyiik 
'eh Şa Programını tatbik etmek 
ta_ Uriyef d • ~ın 11 edır. Bu büyiik prog-
hr hi tatbiki sırasında, bu kadar a-
1'lal)ı1r nıasrafı yalnız başına iizer:ıne 
lıleti ~&cağını anlıyan l\Jısır hükil
lgtel)ı~asrafı ingiltcre ile paylaşmak 
l ş "e bun •· · "treıer un uzcrme son nıüza. 

~lıs Li>ndrada açılmıştır. 
l1,1klioır. ~aşvekitinin bu yoldaki, 
l'ıla .. erının çok İyi karsılandıgv ı va· 

·• neı- • lıq ıe<'den nnlaşılınnktndır. 
r ._ sureti f ·ı ll'lltıırı . e ngı tere - Mısır itti-
bti§ Ve l\f ıcapları yerine getiril
lıtıltn ~sırın ıniidafansı kolaylac-
h· Ş, dığ t 'l 
ıt ltı er araftnn l\1ısınn ağır 

d llsraf vrk.. 1 
t tetn• • 1 u 8 tında ezilmemesi 
lh:. ın olunmuştur. 

L lı:;e,r ( 
ıı1,1l'et· arnftnn bir İngiliz askeri 
... ı~ y • 1\ 
·•ınttıa enı h ır orduc;unu haurla-
ltınlu .... nıc gul olmakta ve verilen 
1 ·••ata g·· b 
:ırırı1 1 • ore u yoldaki calısma-
tadır. >ır ha •li ilerletmiş bulunmak. 

l\tısır ı\ 
t·~i tn ~deniz kıyılarında işgal et-
L. evkı V s·· 
oeıtrı ol c- uvcyş kanalına ha-
>" fllnk dolav ·ı h • 1Yet d "ısı c aı:z olduğu va. 
l<ltn t olayısile, miidafaasını en sa~-
t l'fllf'ller · · .. 11 tıriy 

1
. e ıstınat ettirmek mec-

"" e ıııded" l\ ··•lisb ır. 1ı ırın bu yolda 
et adırnl t 

tışı h k ar a ması, Akdeniz ya. 
clir. a •rnından son derece miih:'m-

~ı~ı [3~~~~~ 

Japonlar Sovyetleri n1 ~~~::ıo~:~~:;: 
Mukabil Tekliflerini ı:,~:~s:ı ~=;~~e 

iyi Karşıladılar 
maktadır. Londra, 5 (Hususi) - Uzak Şarkta Rusya ile 

Japonya tırasındaki gerğinliğe dair alınan en son 
haberlere gôre vaziyet nisbeten düzelmiş ve gergin
lik gev§emeğe başlamıştır. Sovyet Rusya, Cangku
feng dağının tahliyesi, hiçbir tarafça işgal olunma
ması ve muhtelit bir komisyonun vaziyetle meşgul 
olarak bir karar vermesi için vukubulan Japon tek
liflerini reddetmişti. 

Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri B. Litvi· 
nof, Japonya tarafından gayrimeşru surette işğal 
olunan toprakların kamilen tahliyesini istemiş, bu 
suretle 1886 tarihli muahede hükümleri yerine ge
tirildikten ve Sovyet hududu tecavüzden masun bir 
hale geldikten sonra Rusyanın kendi askeri hare
ketlerine nihayet vereceğini söylemiş, Japon .sefiri
nin muhtelit bır komisyonun teşkili ile meselenin 
halli için vukubulan teklüi de reddederek ancnk 
Rus topraklarının kayıtsız ve şartsız olarak tahliye
sinden sonra hududun yeniden tahdidi ve hudut 
işaretlerjnin konulmasının bahis mevzuu olacagını 
anlatmıştır. 

ll. Litvinof'un B. Şigemitsu'nun tekliflerine 
vermiş olduğu cevap, siyasi Japon mahafilinde mü
zakerat kapusunun kapanmamakta olduğu suretin
de tefsir edilmektedir. Bu mahafil, gôrüşmelerin 
tekrar başlıyacağı mütaleasıncİa bulunmakta ve iki 
tarafın noktai nazarları arasmda mübayenetler 
mevcut olmasına rağmen bu bapta hissetmekte ol
dukları memnuniyeti gizlememektedirler. 

Dünkü Çarpışmalar 
Çngkufeng'den geri donen Röyter muhabirine 

göre Sovyet kıtaları mütemadi faaliyettedir. Rus 
kıtaları bu sabah da bombardımanlarına devam et
miştir. Japonların topları ise ancak tayyare hücum· 
ların:- mukabelede bulunmuştur. 

Çin - Japon Harbi 

En son haberlere göre Japonya Rus tekliflerini 
kabul etmiş gibidir. lhtilfı.f mevzuu olan dağ. Japon
ların elinde bulunduğu halde Japonyanın bu şart
ları k:ıbul etmesi, Japonya hesabına bir ricat sayıl· 

Nevyork 5 (Hususi) - Çin - Japon harbine 
dair alınan en son haberlere göre Yangtsi nehri 
üzerinden Hankova doğru ilerliyen Japon kuvvet
leri Kukmgan'a doğru gerilemiştir. Gerilemenin 
sebebi anlaşılmamıştır. 

Diğer taraftan Japonyanın Şimali Çinden bir 
hayli asker geçtiği ve Çin çetelerinin Hopey'de yir
mi vilayetin dokuzunu geri aldıkları bildiriliyor. 

YUNANiSTAN 

4 Ağustos Bayramı 
Atinn, 5 (A.A.) - Başvekil Me -

taksas, dört ağustos yıldönümü dola· 
yısiyle bütün Nazırları kabul etmiş 
ve gösterdikleri yardımdan dolayı 

kendilerine teşekkür ile bundan böy
le gittikçe daha büyük bir şevk ve 
hızla çalışma tavsiye etmiştir. 

yecanlı tezahürlerinden bahseden 
Başvekil, halkın bu suretle gösterdi
ği bağlılığa ve verdiği reye atfeyle -
dlği büyük ehemmiyeti bilhassa te-
barüz ettirmiştir. 

-o-

Yahudiler lgin Yakında 
Nüfus Tahriri Yapılacak 

Roma, 5 (A.A.) - lnforma
tion diplomatiquea da çıkan hir 
not, faşist hükumetinin Italyan 
ırkı meselesi ile Yahudi mesele
sinde resmi düşiincesini bildir- l 
mektedir. 5 

Bizzat B. Mussolininin üshi-
bı.i sezilen bu not, ırk müdafa
ası meselesinin faşizm tarafın

dan daha 1919 da vazedilmiş 

bulunduğunu hatırlatmaktadır. 

ltalyan müstemlekelerinin inki
şafından sonra mesele, daha zi
yade müstacel bir mahiyet al
mıştır ve hükumet, ırk saflığı
nın muhafazasına bütün dikka
tini sarfedecektir. 

Not, bilahara, hükumetin Ya
hudiler hakkında hattı hareke· 
tini daha evvel bildirdiğini ve 
bu hussutn herhangi bir eza pla
nı mevcut bulunmadığını hatır
latmakta ve: 

"Yahudilerin nisbcti Italya
da binde bir olduğundan, aynı 
nisbetin devlet hayatının heye
ti umumiyesinde de gözetilmesi 
doğrudur,, denmektedir. 

Not, herhalde Yahudilerin 
ırkçılıktan şikayetçi ol::ımı
yacaklarmı, zira daima ve her 
yerde Yahudilerin ayni ırk
çılıgın aman vermez ve bir 
bakımdan şayanı takdir mürcv
vicleri bulunduklarını knydey
lemcktcdir. Bu sebeplerden do
layı, ırkçılığın Italyada tatbiki 
zamanı gelmiştir ve bütün rejim 
organları, bu tatbika nezaret 
edeceklerdir. Not, nihayet, Ital
yada Yahudiler için hususi bir 
nüfus sayımı yapılacağını da 
bildirmektedir. 

. 
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Almanyanın lktısadi 
Vaziyeti Fena lmiı 

Budapeştc, 5 (A.A.) - Alman 
harici ticareti hakkında Berlin· 
den aldığı bir telgrafta yarı res· 
mi Pester J..1oyd gazetesi dün
ya ikhsadiyntının yeni b~ır re
{ ahı Almanynnın imdadına yetiş 
mediği takdirde Berlin hiiku-
..... - . . .. .ı.- • • 1 ... _ ....... _ _:.:.ı !..- ._.:.n. 

tarda aznltmak ve bunları ihra· 
cntına intibak ettirmek mecbu
riyetinde kalacağım yazmakta
dır. 

YUGOSLAVYA 

Üsküpte Radyo 
Bclgrad, 5 (A.A.) - P. T. T. Neza

reti yakında Üskiipte bir radyo istas 
yonu inşa edileceğini bildirmektedir. 

PORTEKİZ 

Gemide isyan 
Lizbon, 5 ( A.A.) - Diyariyo Uz

bon gazetesinin Porto'dan öğrendiği
ne göre, Lom admdaki bir Norvlc 
vapttrumın tayfası dün akşam kııp· 
tan Hiielva'ya hareket için emirle,. 
vermekte olduğu sınıda, isyan etm.iş

tir . isyan eden tayfadan diırdü grn~i
de tevkif edilmiştir. I .. om 1:aptrn, 
Porto'ya kömür boşaltmak için gel
miş idi. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

INGILTERE 
Büyük Manevralar 

Londra, 5 (Hususi) - İngilt1?rede 
şimdiye kadar eşi görülmemiş dere
cede geniş askeri manevralar başla-

1 mıştır. Manevralara (900) tayyare ve 
50,000 tayyareci iştirak etmiş, tay
yarelerin yerini keşif için bütün va
sıtalar faaliyete geçmiş, 4000 projck 
tnr r.:ı l ısmıstır r.:ıd:ı t..ondrav a k ar
şı 50 hava taarruzu yapılmış ve hu 
rada bir kaza olmamıştır. 

BULGARIST AN 

Açllan Kredi 
Sofya, 5 ( A.A.) - Bulgar telgraf 

ajansı, Maliye Nazırının Fransa 

tıankerlerinden mürekkep bir grup 
ile Bulgaristana 375 milyon frank 
kredi açan bir mttkavclcname imza
lamış oldu!Jmıu haber vermektedir. 
Hu para, on iki taksitte ddcnecektir. 
Faizi yii.zde beş buçuktur. Btı para 
miinhasıran Fransadan yapılar.ak 

mübayaata tahsis edilecektir. 

FILiPiN 

Kayıp Tayyare 
Manil. 5 (A.A.) - "Filipin,, 20. 

temmuzda denize düşmüs olan Havai 
K

. ~ 

lıppcr tayyaresinin bulunması ii _ 
mitle~i tamamiyle kesilmiştir. Tay
yareyı bulmak için yapılmakta olan 
araştırmalar bırakılmıştır. 

' y 

--0-

Lord Runciman Prag'da 

işe Başladı 
Berlin, 4 (Hususi) - Çekoslovak

ya tayyarelerinden ikisinin Alman 
toprakları iizerinde uçuşlar yapma
sına karşı Çek hükumetinin özür di
lemesi, ve hadisenin yanlışlık eseri 
olduğunu, faillerin cezaya çarptıkla
rını söylemesi Berlinde hiç iyi karşı
lanmamıştır. Diplomatişe Kores -
pondens gazetesi Çekoslovakyaya 
karşı ciddi bir ihtar ynpılması ve ha
disenin tekerrürüne karşı gelmek 
için kati tedbirler alınması lüzumun 
dan bahsediyor ve bu münasebetle 
Fransanın İspanya hududunda yap
tığı gibi Alman hududu üzerinde de 
bir balon barajı kurulması lüzumu
nu hatırlatıyor. Alman gazetesi di -
yor ki: "Almanyanın sabrı suiisti
mal edilmemeli ve ziıf eseri telfıkkı 
edilmemelidir.,, Diğer gazeteler Çe
koslovakyanın cevabını, tahrikamiz, 
gülünç ve tehlikeli saymaktadırlar. 

Lord Runciman işe bafladı 
Prag, 4 (Hususi) - Bura gazetele

ri yollarını şaşıran ve Çek toprağına 
inen Alman tayarelerini sayarak 
Çek tayyarelerinin de ayni şekilde 
yollarını şaşırmış olduklarını kay
detmektedirler. 

Lord Runciman ile refikası bugün 
öğle yemeğini Re•sicümhur Bcnes 
ve refikası ile birlikte yemiştir. · 

; Ankara, 5 (A.A.) - Elen B CL§-

$ v~~ili B. Mctaks~ Hariciye Ve- f 
f 

kılı Doktor Tcvfık Rti§tiı Ara-
s? aşagı.daki telgrafı göndermiş-

• tır: • • t Ekseldns Bay Aras; $ 
• Hariciye V ekili $ 
ı f ! ANKARA ! 

Ekselansınızın Balkan Antan- • 
f tı ile Bulgaristan aras;ndaki S 
: Paktm imzasmı bildiren tel!fra- ı 
! f nııa nerdiği cevap ile hakkım- S 

daki nazik sözlerinden dolayı ! 
: samimi surette teşckkiir ede- ı 

ı
t ri~. Aynı zamanda Balkanlar J 

için bu derece mesut bir hadise· ı 
de şahsi roliinüzdcn dolayı şah- t 

• sen sizi tebrik etmek isterim. S 
$ Daha ilk dakikadanberi bu poli- $ t tikanın en büyük muhyi ve mü- ı 
ı şevuiklerinden biri olan ııe bu- $ 
! na iman eden Eksclansmız, kıy- ı 
; metli ttzlaşttncılığı ile btı poli· 
$ tikayı fiiliyat yoluna koymuş-
• tur. i F.ıı derin dostluk hissiyatımı : 
• bildiririm. $ 
t METAKSAS $ : ............................... . 

Avrupcu/a dönen dolaplan gödiyen gizli K,.::;.:Ö~=....-..._..m .... .. 
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Vapurlarda 
Gramofon 

l'a.zan: B. FELEK 
İki sene e'\.·vel Tuna iizerinde 11· 

zunca bir vapur seyahati yapnuştmı. 
Vapurun içi, yolcuların hali, bizim 
keyf:lniz o kadar arzu edilir şekil· 
de olmadığından bu vapur seyahatin· 
den pek iyi hatıralar saklamış deği· 
lirn. Amma '\.'apurun en zıttıma gi
den tarafı, ara sıra güvertedeki ho· 
parlörün vızıldaması idi. 
Şimdi bizim şirket vapurlarımızda 

da sesll sesli hoparlörler avazı çıktı
ğı kadar bağırarak halkı eğlendirme
ğe çalışıyorlar. 

Bundan halk memnun oliıyor mu? 
Bu yazımda onu tetkik edeceğim: 
Bir kere kabul ve itiraf etmeliyiz 

ki, blr ses böyle elektrik nsıtasile 
hudutsuz büyiitülünce, musikinib a· 
bengi kayboluyor. Hele plağın bozuk 
yerlerindeki feryatlar bu hoparlör
lerde adeta boğazlanan bir manda gi. 
hi ses çıkarıyor. Doğrusu hoş bir şey 
değil. Herhalde musiki hu halile ne· 
fis sanntlar arasından çıkıyor. 

Hoparlör den[f}en şey hir şeyi P· 

zaklara işittirmek için icat edilmiş· 
tir. Vapurlarda çalınan plakları ise 
yakındakiler dinli~·orlar. Onun için 
hu derece feryat etmesi galiba lii
zumsuz. 

Sonra: 
Yapur iskelelerinde vapurun nere

lere uğradığını söyliyen memurlar, 
Bayan Safiyenin veya Denizkızı Ef
talyanın şişirilmiş feryadı önünde yal 
nız içinden dua eder gibi mırıldanı· 
yorlar. 
Doğrusu, Köprüde durup ''apurun 

kalkıp gitmesini seyredenler bu şar· 
kıları dinliyerek hayli eğleniyorlar. 
Evlerinde, civarlarında radyo veya 
gramofon olmıyanlar böylece vakit 
geçiriyorlar. içeridekiler ne yapıyor? 
Orada iki riva~·et var: 

Bir k1smı "aman! Şarkı dinliye!iın 
de kulağımızın pası geçsin" diye o '\.'a• 
pura binmeyi tercih ediyor. Hattta 
arka taraf ta ufak bir şişe açıp çiın
lcncnler de var diyorlar. Giinahları 
boyunlanna. 

İkinci riva:yet te şu: 
Bac;ını dinlemek için eve giden, 

dertli, tasalı, hastası, giiçliiğü. loho
"ası olanlar hu şarkılardan bizar o
lu~·orlar. İyi amma bu ikisini nasıl 
telif edelim? 

Kolay; 
Bir kere biiylc cayır cayır har·.-e 

gazel okumayı Köpriiden başka yer· 
de yapmamalı. 

Sonra da yalnız hafif bir hoparlör
le bu şarkıları vapurun muayyen bir 
yerine tahsis etmeli ki; istiycnler O• 

raya gitsinler, istem"";)·enler de başka 
hir oturacak yer bulabilsinler. 

iSPANYA 

Şiddetli Muharebeler 
Barsclorıa. 5 ( A.A.J - Bir t.ebliğ· 

de czciimle şöyle denilmektedir: 
Bbr mıntak.amıda şiddetli bir mu· 

1ıarebc· cereyan etmektedir. Bu mııı· 
takada Frankistlerin bütiin mukabiı 
taarruzları tardedilmistir ve Fay on.· 
tm şimalindeki tepeler zaptedilmıs· 
tir. Şark cephesinde Guadalnvi~r 
mıntakasınd.a ileri hareketimi:: rtc
vam etmektedir. 

iT ALYA 

Askeri Manevralar 
Roma, 5 ( A.A. ) - Büyiik man"t'

Talar. bu sene Tivoli ile Avczzan a
rrısındaki mm/akada uapılacakttr. 

lzmirde Modern Bir 

Hapishane Y apllıyor 
Izmir, 5 (Tan muhabirinden) -

Yeni hapishane binası önümüzdeki 
inşaat mevsiminde yapılacaktır. 

100,000 liraya çıkncak olan yeni 
hnpishnne, betonarme olacak ve plıi
nı Cezaevleri buşmimarı tarafından 
hazırlanacaktır. 

Ankarada Yangn. 
Ankara. 5 (Tan muhabirinden) -

Bugiin saat 18 de Etlikte sıhhiye de
posunda daktilo İsmailin evinde bir 
yangın çıkmış, ev tamamile ~anmış
tır. Yangını jandarma karakolundan 
yetişen bir kaç er. toprak atmak 1111-

retile söndtiım 
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Ağırcezada Dün O ç 
Dolandırıcılık ve ihtilas 

Davasına Bakıldı 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir işçinin Ölümü 

Şüpheli Görüldü 
Müddeiumumilik, dün bir şüphe

li ölüm tahkikatile meşgul olmuştur. 
Kasımpaşada oturan ve Eyüpte tuğ
la harmanlarında çalışan Osman f s. 
mail isminde bir işçi, dün ansızın has 
talanmış, Beyoğlu hastanesine kaldı
rılırken de yolda ölmüştür. Müddei • 
umumilik tahkikata başlamış, tabi
biadil Enver Karan da cesedi muaye
ne etmiş ve ölüm sebebinin anlaşıl
ması · için morga kaldırılmasına lü
zum göstermiştr. Morgun vereceği 

rapora göre tahkikata devam edile
cektir. 

Dün Ağırceza mahkemesinde üç ihtilas ve dolandırıcılık da
vasına bakılmıştır. Bunlardan ikisinin suçlusu iki belediye 
tahsildarıdır. Ve her iki daya da karara kalmıştır: 

ı - Dün ağır ceza mahkemesinde 
1500 lira ihtilas eden 3 lira zimmeti
ne geçiren belediye tahsildan Nadi
nin muhnkemesine devam edilmiştir. 
Suçlu mevkuf olarak bulunmuş, ken 
disini iki de avukat temsil etmiştir. 
Geçen celsede müddeiumumi iddia
sını söyliyerek ceza kesilmesini iste
diği için dün avukatlan müdafaası
nı yapmışlart hulasa olarak şöyle de
mişlerdir: 

- Müekkillmtz bu ihtilfısı zaru
ret ve ihtiyaç sevkile yapmıştır. A
ilesi kalabalıktır, çocukları vardır. 
Aldığı maaş pek azdır. Mahkeme 
merhamet etsin bu hallerini hafifle
tici sebep olarak alsın, ona göre hük
münü versin. 

Mahkeme karar için davayı başka 
bir güne talik etmiştir. 

2 - İhtilfis ve dolandıncılık yap
tığı iddiasile tevkif edilen belediye 
tahsi1dan Cavit, dünkü duruşmada 
müdafaasını yapmıştır. Cavit, bele
diye tahsildan iken ihtilas yapmış, 
işten el çektirildikten sonra da sah
te makbuzlarla yine tahsildarmış gi
bi mükellefleri dolandırmış, mühim 

TECAVÜZ: 

Genç Kızı Dağa 
Kaldıranların 
Muhakemesi 

Çatalcanm Alten köyünden Ay
şen isminde 14 yaşında bir kızı zorla 
dağa kaçıran Hasanla Mehmet Alinin 
muhakemelerine dün ağır cezada de
vam edilrnişir. Suçluların ikisi de 
mevkuf olarak bulunmuşlardır. Ka
rarnameye göre hadise şöyle olmuş
tur: 

Ayşen üç kız arkadaşile beraber 
harman yerinde ot dövüyormuş. Ev
velce anlaşan Hasanla Mehmet Ali 
yavaşça yanlarına sokulmuşlar. Bu 
iki delikanlı Ayşeni kargatulumba 
yaparak hemen ileride bekliyen ara
baya atmışlar ve beygirleri kırbaçla
mışlar. Ayşen bağırmak istemiş, fa
kat ağzını mendille tıkamışlar. Za
vallı kızı ormanların içinde bir da
ğa çıkarmışlar .. Ayşen son dakika -
ya kadar mukavemet etmiş, Mehmet 
Ali kendisine 

- Ben seni çıldınrcasına seviyo
rum, seninle evleneceğim, demiş. Fa 
kat kız şöyle mukabele ve mukave -
met etmiş: 

- Ben seni sevmiyorum. Ölürüm 
yine seninle evlenmem. 

Mehmet Ali bir kaç gün sonra kızı 
kendi evine getirmiş ve saklamış, bu 
sırada jandarmalar basmışlar, kızı 

kurtarmışlar, Mehmet Ali ile2!!~ı 
da yakalamışlardır. 

Dün mahkeme, iki şahit dinlemiş

tir. Gelmiyen şahitlerin çağınlması 
için de muhakeme başka bir güne bı 
rakılmıştır. 

Suçlu, inkar Ediyor 

miktarda para toplamak iddiasile ya 
kalanmıştır. 

Dün ehlivukuf raporu okunmuş, 
müddeiumumi suçluya ceza verilme 
si talebini dün tekrarlamıştır. Söz 
kendisine verilen suçlu: 

- Hiç bir diyeceğim yok, adaletin 
tecellisini isterim, demiştir. Muhake 

me, karar verilmesi için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

3 - Dün ağır ceza mahkemesinde 

50500 lira ihtilas ve 50700 lira da yol 

suz sarfiyat yaptıklan iddia edildiği 

için işten el çektirilen Bakırköy mal 

müdürü Nail ile on beş arkadaşının 
muhakemelerine devam edilmiştir. 
Suçlulardan yalnız sekizi gelmişler, 
muhakeme diğerlerinin gıyabında 

devam etmiştir. İhtilas ve yolsuz sar 
fiyat 1928 ile 1929 senelerinde yapıl 
mış, davaya 1933 yılında başlanmış
tır. Beş senedenberi de devam etmek 
tedir. Dün mahkemede Hüseyin is -
minde bir şahit dinlenmiş, muhake
me gelmiyen bir şahidin çağınlması 
ve suçlulann sabıkalarının sorulma
sı için başka bir güne bırakılmıştır. 

SAHTEKARLIK : 

Öz Çocuğunu 
Kardeşi Diye 
Kayıt Ettirmiş 

Bir Beygir Çiftesile 
Yaralanmı~ 

Mecidiyeköyünde oturan bahçıvan 
Abdlissamet, dün, Şişli çocuk hasta
nesi arkasında beygirini ağaca bağ
larken hayvan huysuzluk yapmış ve 
çüte atmıştır. 

Çifte tesirile Abdüssamedin kamı 
patlamıştır. Derhal çocuk hastanesi-
ne kaldınlmış ve ameliyat yapılmış
tır. Müddeiumumilik tahkikata lü -
zum görmüş ve tabibiadil Enver Ka
ranı hastaneye göndererek yaralıyı 

muayene ettirmiştir. 

Arzuhalcı Hayri iyileşti 
Fazla içki kullandığı için bir çok 

defalar Akıl hastanesinde tedavi al
tına alınan arzuhalci Hayri, geçen -
lerde Halil isminde bir arkadaşı ta
rafından göğsünden ağırca yaralan-
mıştı. Bıçak göğsünü yardığı gibi, 
ciğerinde de iki santim yara açmıştı. 
Hayri tedavi edildiği Cerrahpaşa has 
tanesinden iki gün evvel çıkmıştır. 
Dün müddeiumumiliğe müracaat e
derek yarasının henliz kapanmadı -
ğını ve pansıman yapılmaya ihtiyacı 
bulunduğunu, halbuki hastane her 
pansırnan için 25 kuruş almadıkça 

yarayı açmadığını söylemiş ve tabi-

Asliye dördün~ü ce~ mahk~~- ~~~~~.erden de kati raporunu iste -
sinde dün kendı çocugunu nufus _ . • . . . . . 

_ _ _ 'k d . ib' . t Ki Muddeıumumılık Bayrıyı tabıbıa -
kutuğüne ar eşı gı ı teçır ;n t - dillere muayene ettirmişir. Eğer ka-
reçburnunda 

18 n7ar~ b ev e 
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u- ti raporu verilirse suçlu hakkında ya 
ran B~~,~nk ZK~ynebp c ~hta.sınmhve pılacak muamele belli olacaktır. 
beş kışı~ ıreç urnu ı ıyar e-
yeti ile iki şahidin yalan beyanda iki Papaz Arasındaki Dava 
bulunmak sahte beyanname vermek Balat Turisina manastırının eski 
suçuyla muhakemel:rine .d~vam .. e- papazı Teodos, yeni papaz Kiprianos 
dilmiştir. İddiaya gore hadıse şoy- aleyhine bir dava açmıştır. Davacı 
le olmuştur: iddiasında Manastırda bulunan ve 

Bayan Zeynep, bir çocuk doğur-
muş, çocuğun babası yokmuş. Ken
di babasını bu çocuğun babası gibi 
göstererek ihtiyar heyetinden· bir il
mühaber alınış iki kişiyi de şahit 
göstermiştir. Halbuki çocuğun baş
ka nüfus dairesinden alınmış bir 
nüfus kağıdı varmış. Mahkeme dün 
nüfus dariesinden getirttiği ilmüha
berin aslını tetkik etti. Müddeiu

mumi iddiasını söyliyerek suçlula
ra ceza verilmesini istedi. 

Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakıldı. 

Zeytinyağı Yerine Su 
Dün asliye dördüncü ceza mahke

mesinde su ile dolduru1an tenekele
rin içine yüz gramlık zeytin yağı 
borusu geçirerek Küçükpazarda aş

çı Ömere, bakkal Mehmet Kazıma 
zeytin yağı diye satan Necip oğlu 
İsmailin muhakemesine devam e -
dilmiştir. 850 numaralı polis Hakkı 
şahit olarak dinlenmiş, şunları söy
lemiştir: 

kendisine ait olıın bir çok eşyanın 

bugün ortadan kaybolduğunu ileri 

sürmekte ve Kiprianos tarafından ö

denmesini istemektedir. 

Bir Çekmece 
Hırsızı 
Yakalandı 

de kasap Ardaşın 14 yaşındaki kızı 
Arşohiye kolonya vermek bahane -

-Ben İsmaili yakaladığım zaman 
Çarşıkapıda tenekeci Mihranı da 

dinledim. Tenekeleri yirmişer kuru 
Taksimde Abdülhakhamit caddesin şa Mihran yapmıştır. 

sile tecavüz etmek istediği ve dövdü 

ğü iddia edilen ayni caddede kolon-

yacı Mıgırın muhakemesine dün a -

ğır cezada devam edildi. Suçlu ge -
çen celsede: 

- Ben de kasap Ardaş aleyhine, 

onlar benim aleyhime dava açmadan 

yarım saat evvel dava açmıştım. Dos 

ya Taksim polis merkezinde idi, de
m iştir. 

Mahkeme, dün dosyayı getirtmiş

tır. O davayı bu şikayetle alakadar 
~ormediği ıç·n yalnız miıdafaa şahit

~nlmasına lüzum görmüş-

Mihran da ayni şekilde şahadet
te bulunmuştur. Fakat, suçlu her 
şeyi inkarda devam etmiş, muhake 
me karar için on iki ağustosa talik 
edilmiştir. 

Hamiyetli Bir Vatandaşa 
Teşekkür 

Türk Hava Kurumundan: 
Sultanahmette Cankurtaran ma -

hallesinde Mimar Mehmetağa cadde
sinde 11 numaralı evde mukim Trab 
zon İnhisarlar baş müdürlüğü barut 
deposu müdürlüğünden emekli Bay 
Aziz Urgancı tarafından şubemize 

beş yüz ~;ile.teberru ed.~lme~ sure~~i
le kur1 •za karşı gosterılen·yu:ı.

bamiyetten dolayı Ku-

f 
Fıstıkçı İsmail 

Zabıta Fıstıkçı İsmail isminde bir 
hırsız yakalamıstır. Fıstıkçı İsmail 
çekmece hırsızıdır. Müşteri sıfatıyle 
dükkanlara girmekte, dükkan sahibi 
ni meşgul etmekte, sonra da bir kola
yını bularak çekmeceye yanaşıp için 
dekileri cebine boşaltmaktadır. 

Fıstıkçı İsmail Fatihte, Karagüm
rükte, Fenerde birçok dükkanlarda 
hırsızlık yapmış, bu arada Ligorun, 
Marikanın, İsmailin, Alinin bakkal 

EVKAF MVDVRV ÇANKJRIDA: 

Vakıflar umum miidiirü 
rıya gitmi~ti. Fahri Kiper 
ile beraber görüliiyor. 

Fahri Ki per tetkikler yapmak üzere Çankı· 
yukarıdaki resimde Çnnkın Belediye Reisi 

POLiSTE: 

Bir Çocuk 
İğneden 
Zehirlendi 
Dün Beşiktaş dispanserinde enjek

siyonla tedavi edilen bir çocuk en· 
jeksiyon iğnesinden zehirlenmiş, öl
müştür. 

Bu çocuk Beşiktaşta Küçükha
mam arkasında Omerveysi sokağın
da oturan Fatma Kadriyenin bir bu
çuk yaşındaki kızı Ayşedir. 

Çocuk evvelki gün birdenbire has
talanmış, dün tedavi edilmek üzere 
Beşiktaş dispanserine götürülmüş, 
orada kendisine bir iğne yapılmıştır. 
Bir buçuk saat sonra da çocuk ölmüş
tür. 
Ayşenin annesi polise m~:ac~~t : 

derek çocuğun iğnenin tesırıle oldıı
<rünü söylemiş, bu iddia üzerine key
flyet müddeiumumiliğe bildirilmiş, 
<.;ocuğun cesedi morga kaldırılmıştır. 

Sahipleri Aranıyor 
Polis bundan bir müddet evvel 

Balıkesirli simitçi Sait isimli bir hır-
oa.4.. J u.n.u.•~··•-sı - _... 19 ' 

lunan birçok halı, kilim, seccade ve-
saire gibi eşyayı sahiplerine teslim 
etmişti. Fakat Saitte çıkan eşyalar
dan 3 kilim, beş halı, 1 Avru~a ha
lısı, bir muşamba, bir battanıye, 2 
çift ayakkabı ile 3 yatak çar.şafının 
sahipleri bulunamamıştır. S~ıt bu~
ları camilerden aşırdığını soylemış, 
fakat cami müezzinleri de bu halıla
rın kendilerine ait olmadığını söyle
mişlerdir. 
Şimdi zabıta, halısı kaybolmuş ~~

ya çalınmış olanları b~. ~~ııı:rı goı
mek üzere ikinci şube. uçuncu kısma 
davet etmektedir. 

Karadenizde Bir Kavga 
Cumhuriyet vapuru ka.ma:otıarı~

dan Hasan oğlu Muhittın. ıle Sala· 
hattin vapur Istanbula gelırkcn Bo
ğaz açıklarında birbirleriyle k~~ga~ 

tutuşmuşlar ve vapurun bırıncı 
ya · l d' mevki salonunu nltüst etmış er ır. 

Bu kavgada Saliıhattin şişe ile Mu
hittini başından yaralamıştır. 

Balta ile Yaraladı 
Kocamustafnpaşa caddesinde otu

ran Hüseyin oğlu Ismail sarhoş bir 
halde Pazar yerinde dolaşırken Çn:
şamba caddesinde oturan Ahmet og
lu Mehmetle kavga etmiş ve elinde 
bulunan baltayı Mehmedin başına 
vurmuş ve yaralamıştır. 

Pencereden Düştü . 
Sirkecide Büyük Eskişehir otelın

de babası ile birlikte oturan 15 yn
şında Bursalı Omer Horoz evve~ki 
gece otelin üçüncü kat pencercsm
dcn bakarken muvnzenesini kaybe
derek aşağı diişmüş, sol kolu ve sol 

1 
bncağı kırılmış, derhal celbcdilen im
dadı sıhhi otomobili ile Cerrahpa~a 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Tramvaydan Düştü 
Yeşiltulumbada 28 numaralı a

partımanda oturan mütekait binba~ 
Hamdinin refikası Hikmet evvelkı 
gün Lalelide tramvaydan atla~ak ~s
tcmiş, muvnffak olamamıs, duşr .. 10::, 

ayağından ve başından yaralanarak 
Haseki hastaahnesine kaldırılmıştır. 

Bir iskele Çöktü 
Dün, polis beşinci şube civarın~.r. 

yeni yapılan bir binanın iskel~si so
kölürken çökmüş ve iistündekı ame
lelerin hepsi yere döklilmüşlerdir. 

Bunlardan Yusuf oğlu İbrahim ağır 
surette yaralandığı için Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmıştır. Müdddu-

hki-

ÇANKIRIDA: 

Vakıflar 
Müdürünün 
Tetkikleri 
Çankırı. (TAN) - Vakıflar umum 

müdürü Fahri Kiper şehrimize gelip 
iki gün kalmış, evkafa ait işlerle 

meşgul olmuştur. 

Evkafın buradaki blıtün bina, a· 
kar ve arsalarını gezip gören umum 
müdür tamiri henüz bitmiş olan "U· 
lu Cami,, nin etrafına güzel bir dı
var çevrilmesini ve içinin park ha
line getirilmesi, evkafa ait arsala· 
ra da on dükkan yapılmasını müna
sip görmüştür. 

Belediye ile evkaf arasındaki bazı 
ihtilaflar halJedilmiştir. Belediye 
ile evkafın müştereken büyük bir 
hal binası inşa etmeleri çok muhte
meldir. 

Fahri Kiper, valimizle beraber 
Çerkeş kazasına giderek orada da 
bir gün kalmış ve evkaf işleriyle 

meşgul olmuştur. 

Evkafn ait çok dei!erli eserlerin 
şurana otrruaa :SQl u'ilıuen.•"' v.-...... 5 .... 

görülüyor. Bunların saklanması için 
küçük mikyasta bir müze vücude 
getirilmesi de münasip olacaktır. 

Dün Akşam 
Sirkecideki Cinayet 
Dün akşam saat 18.30 da Sirkeci

de Ankara caddesinde kasap Ali Rı
zanın diikkanında te7.gahtar Kemali
yeli Mehmet oğlu Serif, dükkana 
misafir gelen A1acahamamda kasap 
çırağı Ganiyi kasap bıça~ ile, biri 
göğsünden diğeri böğründen olmak 
üzere, iki yerinden ağır surette ya
ralamıştır. 

Gani Ali Rızanın dükkanına mi· 
safir gelmiş, dükkandaki çırağı lakır

dıya tutmuş, tezgahtar Şerif de Ga
niye : 

- Haydi ulan defol şuradan .. Çı

rağı lala tutma, burada iş var.,, de. 

miştir. 

Gani bu istiskale rağmen dükkan
dan avrılmamış, üstelik tezgahtar 

Şerife de: 
- Kendini adam mı sanıyorsun? 

Biz çırak olmakla sizin ağzını7.ın ka
şığı olmadık ya.,, demiş, rivayete 
göre bir de küfür etmiştir. Şerü de 
kızmış. Bıçaklardan birini alıp Ga· 
ninin göğsüne, sonra da arka taraf· 
tan böğrüne saplamıştır. 

Gani imdadı sıhhi otomobili ile 
hastahaneye kaldırılm1ş, tedavi al
tına alınmıştır. Yaraları ağırdır. Şe-

rif de yakalanmıştır. 
--o--

Parasız Ders 
Eminönii Halkevinden: Fenbilgisi, 

hesap, cebir, hendese, Biyoloji ders
leri için 8 ağustos pazartesi günü sa
at 10 da açılacak kursa isimlerini 
şimdiye kndar kaydettirmemiş olan
ların o saate kadar devam edilecek 
kayıt işleri için acele etmeleri bil
hassa tavsiye olunur. 

--0--

Kütahya Nafıa Müdürlüğü 
Kütahya. (TAN) - Nafıa mü· 

dürümüz Necmettin Akyol, Çankırı 
nafıa müdürlüğiine tayin olunmuş
tur. Vilayetimiz başmühendisi Ziver 

Istanbul Kadyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12.30 Pltıkla türk musikisi. 12.5~ 
vadia. 13.05 Pltıkla tUrk mu~isi. 13.15 
ser: Novotniden naklen M. Kemı\1 ldııt 
de orkestra. ı - Orkestra: Könlgsrnar~ 
Profet operasından - Meyerber. 2 -
kestra: Faust fantezi: Guno, 3 - Ş 
Tenor Bakeas. 4 - Orkestra: Hümo 
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Dvorak. 5 - Orkestra: Süvit vals. 6 
Şarkı: Bariton Yunka. 7 - Orkestra: 
ban km. Türk opereti. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Saat: 18.30 Hafif milz.lk: Tepebaşt 
lediye bahçesinden naklen. 19.15 Ko 
rans: Prof. Salih Murat (Fen musatı• 
leri). 19.55 Borsa haberleri. 20 !';aat ,; 
rı: Grenvlç rasathatneslnden naklen 
Asım ve arkadaşları tarafından türk 
slkisl ve halk şarkıları. 20.40 Hava r 
ru. 20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafındııt: 
rapça !<Öylev. 21 !';aııt ayarı: Orkestra: 1 
Fucik: MnTş. 2 - Kom:zıık: ~ nüvl d~ 
yen. 3 - Cııykovı;ky: Noktllrn .. 21.30 Ji 
mettln Rıua ve arkadaşları tarafından 
muslklsj ve halk şarkılan. 22.10 pi 
Muhtelif parçalar. 22.50 son habcrlef 
ertesi günün programı 23 Saat ayarı: ' 

Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 
Saat: 13.30 Karışık plAk neşriyatı. 

P!Ak tark musikisi ve halk ~arkıları. 
Ajans haberleri. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat: 18.30 Plllk neşriyatı. 19.15 tar~ 
sikisl ve hıılk şarkıları (Makbule). 20 
at ayarı ve arapça neşriyat. 20.15 Türl' 
sikfsf ve halk şarkıları (H. Rıza). 21 , 
ne~rlyatı. 21.15 1 - Becce Serenata d 
malfi 2 - Rubln11teln Bııkoshıme 3 
rahms Ungari!che Tan:ı:e 4 - Miche!ll 
cial Bulo 5 - Schubert Durel M1i 
Mörsçh(' 22 Ajan!! haberleri ve hava 
ru 22.15 yıınnkf program ve Son. 

SENFONİLER:• 

HAFİF KONSF.RJ..ER: 

7.10 Berlln kısa dalgası Hafta 
konseri (8.15 devıımı) (930 Neşeli 
konseri) 8.30 Parls Mondiyııl pt5k 
PlAk 10.35 P!Ak 11 .15 Bertin kısa 
gası bando musiki 12 Ne.seli progrııt!' 
Parls mondiyal konser nakli 13 Beri 
sa dalgası hafif musiki (14.15 de\ 
13.20 Parls Mondiyal konser nakli (I 

plAk 14 konser nakli) 13.25 BOkr~ 
kestrıı (14.30 dPvnmı) 111.30 Berlif1 
dıılgmıı Nesı-11 pUik mu~lkfsf 18 
Mondlynl PIAk 18 35 p!tik Jf! 30 

kisi 19.02 Bükres Acıkerl bnndo 21.45 
trava KöylU knbaresi 22.05 · Bratl 
p!Ak enstOmııntel solo ve caz kUıı; 

22.10 Varşova karışık orkestra ıto"' 
22.45 BOkres Lokantadan konser 11 

22.55 Peşte Hnfif orekstrn musikisi 

OPERALAR, OPERETLER: 

16.30 Paris Mrındiyal operet hn"' 
ODA MUSfKfSi: 

19.20 Prag Snlon kuarteti 20.20 
no Ostrıwn kuarteti 20.20 Ostrava 
kal kuıırteti. 

RESİTA LI..F.R: 
16.30 Bertin kmı dalgn!lı GO:ı:el 

pUıklnrı 15.30 Paricı Mondlyal şarıoV 
bare 18.35 BrOno org mucıiki<:i 19.10 
şova Keman resitali 20.35 Peşte 
refakatlle şarkılar. 

DANS MUSiKiSİ: 

10 Berlin kısa dalgası Valslar 
Peşte 21.15 BOkreş. 

MEVLiT 
Merhum Lala Mehmet Be1 

Bay Kemalin ruhu •çin 7 Alı' 
Pazar günü Rumelihisarı ca 
mevlüdü nebi okunacaktır. 

Balo 
Ortaköy Fukaraper\'er 

den: 
il 

Cemiyetimiz, köyümüzün -r 
39 uncu ilk okullarındaki yoksıı 
rular menfaatine, 6 ağustos ctl 
si akşamı saat 19 dan sabahll 
devam etmek üzere, Bebek b1 

sinde bir kır balosu tertip et~ 
Bu balonun geçen seneler o. 

gibi bu sene neşeli geçmeS1 

tertibat alınmıştır. 

---O>---

Çocuklar lstanbuld 
Geliyo 

Hereke, (TAN) - Çocuk ıcıı 

t e~ daki yavrular, zmitten geleC I 
susi bir vasıta ile pazar güniİ 
bula gidecekler, İstanbuldaki ıe 
lar kampların ziyaret edecc1' 
daları gezeceklerdir. 

Fuara 71 Ecnebi Firrt' 
lıtirak Edecek 

. dt~ !zmir, 4 (Tan rnuhabirın 
Fuara iştirak eden ecnebi de~ 
rin sayısı 9, ecnebi firmalarırı 

da 71 olmuştur. Fuarı Başv üdür il - e ta------
t. 
b 
Ilı 
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TA 
G··ndelik Gaze e 

TAN'ın hedefi: Habcl'de, fikirde, her• 
ıeydc temiz, dUrOst, samimi olmak. 
karlln gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

-o
ABONE BEDELİ 

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

Milletlerarag po.<ıta fttrhadına d:ıhil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adre3 değiş-

TAN 

lstanbulun yanan Adliye Sarayının yerine yeni 
ve modern bir Adliye Sarayı yapılması 1 ararlaştı· 
rıldı. Bunun için para temin edildi. Yer intihap edil· 
di. Tam inşaata başlanacağı zciman yükselen fal· 
solu bir ses, bu imar işini bir müddet geciktirdi. 
Sedat isminde bir mimar, Adliye Sarayının yıktı· 

rıhp kurulacağı Hapishane binasının büyük tarihi 
kıymeti haiz olduğunu ileri sürerek birtakım biri
birini tutmaz iddialarda bulundu. Aşağıdaki yazı-
da bu yanhş iddiaya verilen cevabı okuyacaksınız. 

a 

ı::~:~~~:~~~:::~ı:. Adliye Saray 
Mevcut binanın arkadan göriiniişil. 

Dahili Sey at 
Artıyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Denizyollan idlll"csine müracaat 
edel'ck İzmir veya J{aradenize git· 
ınek için vapurda kendinize yer te
minine çalışınız. Eğer bir hafta ev· 
Velinden müracaat etmemişseniz, 

holi kamara bulabileceğiniz ,şüpheli· 
dir. Vapurlar hıncahınç doludur. Ve 
hiitiin yerler bir hafta evvelind.en 
tutulmaktadır. 

Anadoluda trenlerde vagonlarm 
üstünde seyahat eden yolcular \'ar
dır. 

Vapur ve trenlerin haricinde oto
büs seferleri de şehirleri hemen de 
baştan başa biri birine bağlamıştır. 

Daha pek az bir zaman evvel, 
lncınleket dnhilinde seyrüsefer yok 
gibiydi. Eskio;ehjre, Anknrnya giden
ler ancak biiyiik bir ihtiyaç ve mec
buriyet saika ile hu mii küle katla
nıyorlardı. Çünkü e\ velfı yolculuk 
Pahalı ve giiçtii. Saniyen millet da
ha seyahate alışmamıştı. Üçüncü bir 
Sebep olarak milletin refah seviyesi 
huna müsaid değildi. 

Bugün memleketin içinde bu u
tnunıi hareket refah seviyesinin de 

YÜkselmiye haşladığını gösteren de
lillerden biridir. 

ı.-...... lrP vnlrıı l.ulcunn•an frt>nlPr 
ve \'tıpurlar, o ,·akte nazaran birkaç 

misli arttığı halde, nrtık knfi gelme
ll'ıektedir. 

Diin ilk seferini yapan Sus vapuru 
hu umumi ihtiyacn cevap 'eren na
kil \'asıtnlnnmu:dan biridir. Millet 
§İmden sonra seri \•e bol nakil vası
tası arıyor. l\fe afelerin kısalmasına, 
~eyahat imkfmlarının çoğalmasına 
ıhtiyaç vardır. 

Seyrfisefer ve seyahat, halkın ter
biyesi, içtimai hayatı, hirihirile olan 
bağlarının kun·etlcnmesi bakımın
dan çok faydalıdır. Onun için hu ih
tiyaca ne kadar çok ve ne kadar ça
buk cevap verirsek o kadar h i neti-
ce alınacaktır. • 

* l..ISEYE NE IHTIY AÇ VAR? 
------------------~----

1\I emlekcti n Jıer tarafında halkın 
li e itcdiğini, ve Anadolu içinde do
laşan Maarif Vekilinin arkasından: 

- Lise isteriz, diye i>ağırdıkları
tıı, işitiyoruz. Ekmek ister gibi hal
lcın mektep araması, insanın göğsü· 
tıU fnhr ile kabartacak bir manzara
dıl'. 

Yalnız bu dilekte bir hnta var. 
Liseyi ne yapacağız? Halkın bu

RUn lise istem<'si tutulan maarif sis· 
teminin zaruri bir neticesidir. Biz 
ltaıa· kt 1 · • • • • rne ep crımızı memur yetıştı-

l'cn birer kiiltür miiessesesi olarak 
ltahul ediyoruz. Liseden çıkan tnlc
hc .. • 't 'd k · . Ya unıversı eye gı er, ya ·endı 
81tıe bir memuriyet arar. 

:Q·llalbuki hayahmız deği§miştir. 
l 12 endiistrileşmekte olan bir mem· 
'kcttcyiz. Mekteplerimiz bu ihtirn

ca cevap ,·erecek miicsse clcrc m~ıh
taçtır. Bu da orta tahsilden sonra 
teknik mekteplerin mevcudiyetini 
~nruri kılar. Bu teknik mektepler 
~11~atın muhtelif şubelerinde vticut
l el'~nc ihtiyaç duyulan teknisycn-
tr:ı Yetiştirir .. Bu suretle mektepten 
tıkan gençler, hem uzun zaman ki
tal>lıtr arasında kaybolmt>k mechu
l'h, .: d ){ .. eun en kurtulur, hem de hayatta 

1 
<lııdisini bckliyen bir işle karş-ılaşır. 

ltlern onlar kazanır, hem memleket 
a2anır. 

t lıiıe lise değil, teknik mek
hcpJeri lh.ımdır. Ve l\tnarif Vekitleti 
u sahadaki etüdlcrini bir on evvel ..... 
Us bet bir neticeye vardırmnhdır. 

• 
inde Yü en Falsolu Ses 

B ir meydan mı açılacak? Bir cadde mi genişletilecek? 
Bir park mı yapılacak? 

Diye derhal ortaya canlı bir engel dikilir, Ye şu bctbaht 
şehri bir harabeden kurtarıp bir nimete kavuşturbıya çaba
layan kola yapışıp haykırır : 
"- Dur ... Oraya dokunma ... Şu 

köşe başındaki çeşme dokuz 
asırlıktır. Şu karşına gelen met
ruk hamam, üç asır evvelki Türk 
sanatının bir nümunesidir. Ve 
şu önünde durduğun evde. Ya
vuz Sultan Selimin teyzeza
desi sünnet olmuştu. Eğer cadde 
meydan, parlt açmak veya kübik 
bir dispanser, züppe stilde bir has
tane yapmak için bu tarihi eser
leri yıkmaya cüret edersen, tarih 
huzurunda mesul olursun!" 

K ötü bir iptila haline gelen 
bu "köhneperestlik" şeh

rin zaten karınca hızıyle ilerliyen 
imarını büsbütün geciktiren mu
zır ve müziç zihniyetlerden biri
dir. 

Manası ve kıymeti olan tarihi 
eserlerin önünde, bütün mlllet, 
secdeye varır gibi eğiliyor. Fakat

1 ouıeymanıyeye, cbccıı bır sanaı 

mabedine tapar gibi bakan iz'an
lı, idrakli gözler, kuru, viran bır 
çeşmenin imar yolunu tıkaması

na elbette tahammül edemiyor
lar!.. 

Kıymetlere tepeden bakan İngi
liz milletinin bile göğsünü kabar
tan Şekspirin kalemi; ebedi şöh

retini sarsabilecek kadar hatalı fi
kirler de karalamıştır. Fakat İngi
liz milleti, Şekspirin şaheserleri

ni bütün dünyaya tanıtmnyı ol
duğu kadar, Şekspirin şohretini 
sarsabilecek kısımlan ortadan kal
dırmayı da bir milli vazife say
mıştır. 

Şüphe yok ki, Siileymaniyeyi 
kuran dahi de, yorulan dimağını, 
kötü bir kaç çeşme inşaatile -iVU

tarak dinlendirmişir. Ve biz Sina
nın içine hiç iddia, hiç bir zeka, 
hiç bir fikir, hurnsa dehasından 

hiç bir iz katmdan vücude getir
diği bazı binalan yıkmayı da, Sü
leymaniyeyi bütün cihanın gözüne 
sokmak kadar milli bir vazife say
malıyız! 

Ben Sinanı, bir misal olarak 
alıyorum. Ve demek ist!

yorum ki, biz, akıp geçmiş olan 
tarihin yurdumuza bıraktığı her 
süprüntüyü bir müze köşesine la
yık göremeyiz. Bize iftihar ver
miyen bir tarih mirasının, yaba
na attığımız festen, kalpaktan, çar
şaftan ve kafesten başka türlü mu
amele görmesine katlanamayız. 

Sanat mazimizin alnını kirleten 
taş bir çeşme, Sinanın eseri bile 
olsa, kazmamızdan kaçınamaz. 

Kaldı ki, bugün, hüviyetlerinde 
birer tarihi kıymet vehmolunan 
harabelerin temelinde, değil Si
nanın, hiç bir şöhretli Türk mi
marının alın teri yoktur. 

Mesela, şimdi Adliye sarayı 
kurulacak ve plan muci

bince, bu sarayın ·kurulacağı sa
hadaki hapishane binası yıkıla

cak. Fakat ortaya Sedat Çetintaş 
adında bir mimar çıkıyor, ve: 
"- Durun .. diyor .. O bina, ta~ 

rihin bize yadigarıdır! Sinanın e
seridir!,, 

Halbuki, ortada, memleketin 

bilgili tarihçilerinden müteşekkil 
bir heyet var ki, bu iddiayı, muh
telif membalardan toplanmış c;ar
sılmaz vesikalarlı:ı. tekzip ediyor. 

Fakat bu tekz;p bile, iddiasını 

hiçbir delile istinat ettircmiycn 
inatçı mimarı susturamıyor. Bay 
Sedat Çetintaş, Saracoğlu Şükrü. 
ye bir açık mektup yazıyor, ve: 
en değerlJ mimarlarından, ve en 

"Ben, diyor, Adliye $craymın 
inşası işi, sessiz sadnsız, ve yolun
da sükunetle yürürken, pişmiş a
şa su kattım. Bu kabahat be
nimdir. Fakat ben, bu kabahati, 
bir meliı.mi hırkası gibi sırtıma de

ğil, altın ve ınci ile işlenmış bir 
. -· , taç g4bi başıma gıycccgım .... ., 

I• ddiayı görüyor musunuz?. 
Bütün millcıt, elinde kaz

mayla Sinanın cı:;erlcrine salrlırı

yor. Ve bu zat, Sinanın eserleri 

lara, göğsünü kahramanca s:per 
ediyor. Tarihi, tecavüzden koru
yor. Buna inandığı için, herkes ta
rafından kabahat sayılan hareke
Bu vazifeyi de, altınla, inci ile iş
lenmiş bir taç gibi başına g;yip 
köşeye kuruluyor; divitine sarılıp 
açık nameler çiziktirerek, Adliye 
Bakanını yarclımn çağırıyor: 

"Siz, diyor, altınlı incıli tacır 

mı başıma iyice yerleştirin. Her

kes onu düşürmek istiyor!" 

Sonra da şu cümleleri ilave edi
yor: 

"Müddeiumumi Hikmet Onat, 
gazete muhabirlerini çağınp neş
riyat yaptırıyor. Üçüncü, di"l·
düncü derecede muharrırlere ya
zı yazdırıyor." 

Bu satırlan okuyanlar da sa-
nırlar ki, hüviyetleri taç

lı mimarın gözüne pek cüce görü
nen bazı muharrirler var ki, ka
lemlerini, kafalarını, müddeiumu
mi Hikmet Onatın emrine amade 
kılmışlardır. Bu arada, mimar Se
dat Çetintaşa hatırlatırım ki, mu· 
harrlrler arasında henüz sınıf far
la yoktur. Fakat perger erbabı, 
kendisi gibi kaleme de sarılmaya 
başlarsa, böyle bir tasnife lüzum 
görülecektir sanırım. Hem, hapis
hane denilen mezbeleyi, Türk sa
natının bir nümunesi sayılmak
tan korumak istiyen kalemler, 
Türk tarihini en iyi bilen kafala
rın elindedir. Onlar, iddialarını, 
fena süslenmiş paradokslara de
ğil, iyi tetkik edilmiş hakikatlere 
dayıyorlar. Bu davanın müzeler
den, arşivlerden, kitaplardan da
ha doğru sözlü aynası olabilir mi? 

Bana k,alırsn, Sedat Çetintaş, 
iddiasını, bu vesikalara dayaya
madıkçaı altınlı, incili tacını dü
zeltecek bir eli bulamıyacaktır. 
Halbuki, Bay Sedat Çetintaş, çar
puk tacını düşürmek korkusuyla, 
önüne yığılan kitaplara, vesil<ar 
larn eğllememektedir. 

Buna rağmen, susamıyor, bir ya
zısında Sultanahmet ahırının Si
nan tarafından yapıldığını iddia 
ediyor. Diğer bir yazısında binayı 
Beyazıt devrine mal ediyor. Baş
ka bir yerde ise, iddiasını üçün-

cü bir şekle sokuyor. Ve bu böy
lece, her gün yeni bir fikir ıcat 

ederek, hakikat limanında yel
kenleri suya indirmekten kaçı

yor! 

Kaldı ki, bir şehrin imarın
da, milletler, icabında ü

çüncü, dördüncü derecede tarihi 
eserlere bile kıymaktadırlar. Ma· 

nevi servetlerin kıymetini iyi bi

len İngiltere, şehir planını boz

mamak için, fiziği kuran Nüy

ton'un doğduğu, yaşadığı evi bir 

lokanta haline sokmayı bile göze 
aldı. 

Bu kabil misalleri, bizim tarihi

mizde bulmak ta mümkündür: 
l\frselfı bugünkü Sultanahmet 

camii manzumesinin yerinde, 300 

odalı, 3 hamamlı, ortası çarşılı 

göz kamaştırnn bir saray vardı. 

Güzel Ahmet Paşanın Mimar Si

nana yaptırdığı saray .. 

Birinci Sultan Ahmet, Sinanın 
talebesi mimar Mehmet Ağ&ya, 

camii nereye kuracağını sorduğu 
"""'"'nn, Mehmet Ağa derhal u co
vabı verdi: 

- $inanın sarayının yerine! 
Fnkat o anda biitün ihtişamile 

ayakta duran o saraya kazmayı 
vurmaktan çekinmiyen Mehmet 
Ağa. onun yerine, Mimar Sina
nın ruhunu bile iftiharla kabartan 
bir şaheser kurdu! 

Yapılacak bir esere yer açmak 
için, daha değersizine kıymak mü
bah görülmeseydi, dünyanın hiç 
bir şehri perişan ve harap bir ta
rih mezarlığı halinde kalmaktan 

kurtarılamazdı. Kaldı ki, Sultan
ahmet meydanındaki mezbeleyi, 
imar kazmasını yemekten, hiç bir 
tarih vesikası koruyamaz. 

Bay Sedat Çetintnş.. Dahi sa
natkar Mehmet Ağanın kullan
dığı rehagar ve imarcı kazmaya 
yapışmayınız! .. 

O kazma, Sultanahmetteki ahır
la beraber, köhneperestliği de yı
kacaktır! 

** 
IADANADA: 

Bir Köy Muhtarını 

Vurdular 
Adana, (TAN) - Sugctçe köyü 

muhtarı Ahmet Öztürk, sabnhleyin 
Mehmet Kocaoğlu Ahmedin tarlası
na giderken suikasde uğramış, köy 

civarında bir çalılık arkasına gizle
nenler tarafından açılan ateşle yara 
!anıp ölmüştiir. 

Ayni köylü Hacı Hüseyin oğlu Ha 
cı Ali ve kardeşi Recep, Abdürrah
man o lu Hacı Veli katil olmakla 
zan altına alınmışlar ve adliyeye 
verilmişlerdir. Cinayetin sebebi 
belli değildir. 

Postanede Yangın 
Adana, (TAN) - Kadirli kazası 

postanesinden yangın çıkmış, etrafa 
sirayetine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. Yangın, postanenin üst 
katında müdür Alinin yatıp kalk
makta olduğu odadan çıkmış, Ali 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya 
narak yaralanmıştır. Bir kısım ev
rak ta yanmıştır. 

ıı-==----~~~~~~-----

1' KANUN KARŞISINDA 
OTOMOBiL 

"Falanın idaresinde falan numa
rnlı tramvay genç bir çocuğu ezdi. 
Zavallı her ne kndar hastahaneye 
kaldırılmışsa da, öliimden kurtarıla
mnmı tır.,, veyahut "Diin gece :\lns
lak yolunda süratle giden falan şo
föriin idaresindeki falan numaralı 
otomobil bir adama çarptı ve diin 
sıkşam geç vakit yaralının öldii1Yiinii 
öğrendik.,, ~ 

l\laattccssüf, sabah, gazeteyi açtı· 
ğ'ıınız zaman, bu nevi bir ha,•adis bi
zi sık sık seHimlar. 

Evet, otomobil kullanmak hazılan 
için bir zevktir. Hususi otomobil sa

hipleri umumiyetle hu k..-ıtegoriyc 
girerler. Bazıları için de bir ihtiyaç· 

tır. Şoförler gibi. Fakat hangi kn· 

tegoriye ait olursa olsun, otomobil 

kullnnnn azami derece tedbirli ol

malıdır. Bilhassa hızlı gitmekten 

çekinmelidir. Çiinkii iiç diirl dakika 
evvel gidecd~i yere vnrabilnı<'k he
vcsilc acele giden ~oför, tehlikenin 
nisbetini yüzde SO derecesinde arttı
rır. Ya,·aş gidildiği takdirde, ani 
durnuık imkanı vardır. Fakat bilfarz 
70 kilometre siiratle giden bir oto
mobil hemen duramaz .. f şte o an, 
hir ço('nk bir kaldırımdan diğer bir 
kaldırıma geçmek için otomobilin ö
niindc bulunacak olursa, hızlı giden 
otomohil vaziyeti kazasız olarak çok 

KAZALARI 
Hususi otomobil sahibi veyahut 

şoför bu şekilde birine çarparak öl· 
diirecck olursa, hepimiz biliriz ki cc· 
za görür. Türk ceza k'!nununun 
455 inci maddesinin birinci kısmı bu 
hususu sarih bir Ii an ile iznh edi
yor. l\f.addcyi yazıyorum: 

"Tedbirsizlik veya dikkatsiz
lik veya meslek ve sanatta ace
milik veya nizamat ve evamir 
ve talimata riayetsizlik ile bir 
kimsenin ölümüne sebebiyet 
veren şahıs bir seneden dört se
neye kadar hapis ve otuz lira
dan iki yüz elli liraya kadar ağır 
cezai nakdiye mahkum olur.,, 

Hızlı t:itmek memnudur. Binaen
aleyh, bu hususa riayet etmiyen 
şoför tedbirsizlik etmiş olur ve bi
rine çarpıp öldiirdUğil takdirde bh· 
-:eneden dört seneye kadar hapis ve 
30 liradan 250 Iira~·a kadar ağır ce
zai nal-diye mnhkfım olur. 

Fakat bu madde yalnız hızlı gi. 
denlere tatbik edilmez. Yn,·aş gidip 
te dikkatsizlik vcynhnt da meslek ve 
ya sanatta acemilik veya nizamnt ve 
evamir \'e talimata rinyctsizlik yil
ziinden ayni şekilde bir öHiıne sebe
biyet veren ~oför yukarda yazılı ka· 
nun mucibince ceza görür. 

iSl\JAİL KEMAL ELDİR 
giiç kurtarabilir. / 

e"t" 
(İstanbul B 
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m~zmm 
Gençler 6. ~. 58' 

Birliği 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Gençlik gazetesi son çıkardığı nh
halardnn birinde, Balkan gençler 
birliğinin kurulacaiından bahseder
ken, Türkiyede feshedilen Gençler 
Birliğinin tekrar kurulmasını teklif 
ediyor. 

Gençliğin her memlekette, her 
devirde ilerlemenin en birinci fımili 
olduğu göz önüne getirilirse, hu tek· 
lifin ne dereceye kadar haklı oldu· 
.f:u kendiliğinden meydana çıkar. 
Balkan Gençler Birliğini kurmak me 
clesi konu ulurken, Türk gençleri

nin hususi bir birliği olmaması, ken• 
dini kuvvetle hissettiren bir noksan• 
dır. 

Memlekette gençlerin tcşckkiillerl 

yok mudur? Hnlkevlcri gençleri ku
cağında toplamıyor mu? 1\fıntaka 

mıntaka gençler birlikleri, mesell 

Ege gcnçJcri, Karadeniz gençleri, 

Doğu gençleri gihi tcşekkiiller mey• 

<lana gelmedi mi diyeceksiniz? Evet. 

Fakat bunların hiç birisi biitün Tilrk 

gençlerini bir kül halinde toplıyan 

bir birlik değildir. Burada bir mese
le iizerindc ehemmiyetle durmak 

lfızım. Ege gençleri, Karadeniz genç

leri, di~·e mem\eket memlck<'t genç

leri ayıran bir 1cşkiltıtçılık, provin· 

cialism "eyaletçilik,, dedikleri eski 
bir nazariyeye dnyanır ki, Türkiye

nin girdiğ terakki merhalelerinde 

buna yer yoktur. Gençlik te kilit-

lnrı yapılırken böyle mıntakalar a-

yırmak, İzmirli gençleri Karadeniz

lilerin cemiyetine girmekten mene
den kayıtlar koymak, memlekette bir 
eyaletçilik zihniyetinin doğmasına 
yardım eder ki, hu birliğe doi;'Ttı bir 
gidiş değil, parçalanmağa doğru bir 
gidiştir. 

Gençlik teşkilatları için ne kadın 
erkek farkı, ne memleket farkı, ne 
de sınıf farkı me,•zuuhahs değildir. 
Tiirk gençliği bir vahcleUir, hiç bir 
ayrılık yapmadan bütün memleket 
çocuklarım temsil eder. Böyle bir 
birliğe olan ihtiyaç da çok kuvvetli
dir. Belki de bu mıntakn mıntaka a)'• 
rılıklnr da böyle bir birJiğin mevcat 
olmamasından ileri gelnıistir. 

Bir evvelki nesil tccriibc sahibi· 
dir; içtimai terakkide ölçiilü \'e ma• 
vazenelidir; bu muvazenenin boınd
maması icin basiretlidir. Ali. Fakat 
gençlik y;nidir, yeni fikirlerin, yeni 
yeni hamlelerin, yeni gidişlerin p~ 
tandır. Gençliğin taşkın zekflSl ft 
varatıcılığı ile evvelki nesillerin tec:-
~iibcsini ve basiretini birlestirerek 
dalın ileri hamlelerle yüriimek te
rakkimiz için duha semereli bir 101· 
dur. Dağınık bir genelik içinde, genç 
Jiğin hislerini, fikirlerini, yarabcı 
hamlelerini sezmek ve hu kabiliyet
lerini faydalı kılmak mümkün detfl· 
dir. l\liişterck bir gençlik tcşkilib 
ile, organize hir gençlik ile terakki 
hedeflerine yiiriiyüş, adımlarımıa 

asnn ilerilemelcrinc uyduruştur ki. 
hizi kervanın arkasında bırakmak 
felaketinden kurtarır. 

' Olimpiyadlarda olduğu gibi son· 
dan birinci olmamak için, gençleri 
teşkilôtlandırmak, ve onalara terakki 
ve inkişaf için Yolları açmak, önle
rindeki duvarları yıkınak gerektir. 
İçtimai terakki ve tekamiilün ilk 
kökil mazide ise. içtimai tcknmülle 
beraber yeniden kök salan ve yann
ki cemiyetin nilvesi olan ~ençlik hal
dedir, istikbalin köprüsüdiir. Da 
gençliği kuvvetlendirmek, bir kuv· 
da, onu ancak, bir birlik halinde 
vet olarak istikbale hakim kılmak 
teşkilfıtlandırmakla, \'e bir kiil ha
linde biitiin Tiirk gençliğine terakki 
ve hamle şuurunu vermekle mfun
kündiir. 

MANlSADA: 

Bir Kaçakçı Yakalandı 
Manisa, (TAN) - Şehrimizin en 

kalabalık yeri olan İzmir - Kasaba 
yolu iizerinde tuhafiyecilik ve ba
yilik yapan Sadık oğlu AH f C'ven, 
esrar satarken yakalanmış. dukkl· 
nında yirmi parçadan fazla esrar 
bulunmustur. Uzun zamandanb ri 
esrar satan bu adamın pek çabuk 
servet sahibi olduğu söylen'lm 

' 



i 

Kara Ali Yarın 
Jak Şerri ile 
Karşllaşıyor 

Serbest Güresler Programı 

TAN 

Beşiktaş Klübü 
Meselesi 

Beşiktaş klübünde uzun zamandır 
sürmekte olan buhrnn maalesef iza
le edilmiş olmaktan çok uzaktır. Ye
ni heyeti idaresinin seçilmcsile ka
panmış görünen altı ay evvelki h5di- ı 
se intihabın, hadiseyi çıkaranları tat
min edecek şekilde halledilmiş olma
ması yüzünden için için devam et
mekte idi. 

Hal bu merkezde iken yeni heye
ti idarenin ne saikle olduğu bilinemi
yen son kararı tizerine bir ~e Şeref 
stadının ismi hadisesi meydana çık
mış oldu. 

,_ 
J Vatandaşla Mülakat 

Plaka Alma lıi 

Neden Uzuyor? 
Galatada Kürekçilerde demir

hanında 30 numarada Akın ya
zıhanesinde Cevdet Ünal yazı-
yor: 

"Şehremininde çalışan bütün 
nakliye va"ıtaları için bir plaka 

nlma usulü ,·ardır. Seyrüsefer 
merkezi, nakil vasıtasının sa

hibi hang~ kazada oturuyorsa o
ranın kaymakamlığına bir mü-
zekkere ~·azar ve plaka numara
sını bildirerek lazım gelen mu
amelenin yapılmasını ister. Kay 
mnkaınlıktn hulıman hususi bir 
konı:syon da bu tescil işini ya
par. 

1 ı 

-------
I ~ 

,I§ 
' -15 
I'§ 
-------

6 - 8 - 938 -

Artık O Kadar da Olur! 

Festival şenlikleri dolayısiyle ter
tip edilen profesyonel güreşlere bu 
haftadan itibaren Taksim stadında 
başlanacaktır. Dünya şampiyonu 

Jak Şerri'nin de iştirak ettiği bu mü
sabakalar üç hafta devam edecektir. 

Ve Jak Şerri ile yapılan karşılaşma
lar işin içine bir hile karışmadığını 
isbat etmek için yenişinceye kadar 
sürecektir. 

Matbuat muhitinde oldu(ru kadnr 1 
sporcular arasında da çok mukus bir ı 
tesir yapan bu karar kliipteki buh- ı 
ranın tekrar açığn çıkmasına sebep j 
oldu. 

j Daha yeni intihaptanberi h<'yeti i-

istanhııl vilayet:ne bağlı bü
tün kazalnrda bu muamele aza
mi beş dakikada bitirildiği hal
de yalnız Eminönü kazasında 

on lıcş güne kadar m:uyor. Bu
nun sebebi, bu işle meşgul ko
misyondaki azaların adet itiba-

-j§ Yazan: Mahmut Yesari 

l dare azası arasında yapılması rlu~ü
nulen bazı degi-şikliklcre imk·in ol
sun diye iızndan bir iki kişi ıstifa et-

•ı ıııııııııııııııııııııı ııı. • 
Memleketimizin birinci sınıf pehli 

vanlarını bir araya toplaması bakı
mından büyiık kıymeti haiz olan bu 
organizasyonun güreş meraklıları ta
rafından alaka ile karşılanacağını ve 
çoktanberi sıkı karşılaşmalara susa
mış olan halkımızın bu maçları bü
yük bir sabırsızlıkla beklediği tah
min edilmektedir. 

Uç haftaya taksim edilen bu karşı
laşmaların programı şu şekilde tes
bit edilmiş olduğundan bu Pazardan 
itibaren yapılacak müsabakalarda 
haftalara ayrılan karşılaşmaları aşa
ğıya dercediyoruz: 

7 Ağustos <Birinci hafta). 
Babaeskili Ibrahim - Mülayim bir 

saat. 

Molla Mehmet - Manisalı Ham 
bir saat. 

Kara Ali - Jak Şerri yenişinceye 
kadar. 

14 Ağustos (İkinci hafta). 

Sındırgılı Şerif - Pehlivanköy.lü 
Mustafa. 

Romanyalı Ahmet -Adalı Ari!. 

Tekirdağlı Hüseyin - Jak Şerri. 
Bu müsabaka Tekirdağlı Hüseyin 

kAbul cttigi takdirde yapılacaktır. 
21 Agustos (üçüncü hafta). 
Babaeskili - Mülayim galibi, Sın

dırgılı Şerif - Pehlivanköylü Mus
tafa galibi ile, Mollat Mehmet - Ma
nisalı Halil galibi Romanyalı Ahmet 
- Adalı Arif galibi ile ve Jak Şerri 
yapacağı ilk iki müsabakada alınan 

neticeye göre çıkarılacak yeni bir 
pehlivanla karşılaşacaklardır. 

Jak Şerri ile karşılaşan pehlivan
lar hariç olmak üzere müsabakalara 
iştirk eden diğer pehlivanlara Festi
val komitesi tarafından 500 lira ve
rilecektir. 

Pera • Karagümrük 
Bu Pazar günü saat 4 te Karagüm

rük sahasında hasılatı Karagümrük 
fıkaralarına verilmek üzere Kara
gümriik birinci futbol tak1mı ile Pe
ra arasında bir maç yapılacaktır. Ma 
cın çok heyecanlı olacağı muhakkak
tır. 

Kara Ali Pehlivan 

Bu Haftaki At Yarııları 
Islah ve yarış enciımcnı taraıınctan 

tertip edilmiş olan Istanbul at yarış
larının iıçüncu haftası bu pazar cü
nü Vcliefcndi koşu yerinde yapıla
caktır. 

Bundan evvel yapılan iki koşu ge
rek seyirci ve gerekse yarışlar itiba
riyle birbirinden iyi neticeler vermiş 
bilhassa bahsımuşterekler halk tara
fından büyiik rağbet gfümüştü. 

Bu haftaki yarışlarda en enteresan 
koşu hiç şüphesiz ikinci müsabaka 
olan centilmen koşusudur. 

Şipka, Şamalop, Paris, Sprin Bord 
gibi tamnrn1ş atları amatör jökeylc
rin idare etınes gffii n lll1eyeı:atın 

numarasını teşkil edeceği şüphesi1-
dir. 

Geçen haftanın en mühim yarışı 
olduğunda herkesin ittifak ettiği ve 
Prens Halimin Sağanağı, Celal Baya
rın Bintepe'si ve Nazif Atabek'in 
Mavzika'sı arasında sıkı bir çekişme 
halinde devam edecek olan üçüncii 
koşunun seyircilere bu harta da he
yecanlı dakikalar gcçirteccği ümit e
dilmektedir. 

Müsabakalara saat 15 te başlana
cak ve her hafta olduğu gibi beş ya
rış yapılcaktır. 

Ok Atışları 
Ok spor kurumu genel sekreter -

liğinden:: 

Kurumumuzca tertip edilen ok a
tışlarının sekinzisi 6-8-38 cumar
tesi saat (15) te Okmeydanında de
vam edileceğinden saygı değer hal
kımıza ve üyelerimize nrzı keyfiyet 
olunur. 

c===========""===========================================-======= 
Malatgada Futbol Maçları 

Elazığ •porcuları Malatya sporcularile biraracla 

mek arzustınu izhar etmiş V<' boylC'
cc buhranın izalesi imkanı hazırlan
mak istenmışti. Hatta hala riya<ıctte 
bulunan zatların bil<' istifaları kuv
vetle şayi olmu'iitu. Bu şayinlar dola
yısiyle gazetelerde çıkan haberlcrı 
Beşiktaş klubü şu tebligle t<:'kzip et 
metedir. 

"Beşiktaş .Tımnastik Kliibii Baş· 
kan lığından: 

Klübfrnıiizden istifa eden bir tek 
arkadaş 11oktur, ı•c idare hr1ıctimiz 
ekseriyetiyle vazif c baoııındadır. Klü
hfüniiz mensuplarına teblig olmmr.,, 

Bu tekzibe ragmen azadan üc ki

şinin istifa ettikleri ve bu defa B"'· 

şıktaşta (Şeref) klübu ismindeki te
şekkül hadisesi meydana çıkınca is

tıfadan vazgeçmiye mecbur kaldıkla

rı rivayet edilmektedir. 

Diğer taraftan Beşiktaş klübü buh

ranının neticesi olarak (Şeref) i!;· 
minde yeni bir kliip teşkil .edilmekte 

olduğu da artık bir hakikattir. Aza

lar adedi iki yüzi.i &cçhis olan bu ye· 
ni klüp teşeKkuhinu ükum e rnuaı 

merasimiyle meşguldür. Yeni kli.ıbe 

Beşiktaşın faal azasından birçoğu

nun geçeceği söylenmektedir. Bi1-

hassa faal futbolculardan. bu yeni 
klübe iltihak etmek taahhüdünde 

bulunanların isimleri malumumuz-

dur. 

Bütün bu mal(ımattan sonra şura

Y• ilaveye mecburuz ki; Besiktaş klü

bü gibi Türkiyenin en kavi bir te

şekkülünün haklı haksız idaresizlik 

iddia ve şikayetleri yüzünden ikiye 

ayrılması ve bir kısım idare adam

larının da gençliğin şikayetlerini 

dinleyip arzularını tatmin etmeyi ne

dense otoriteye mugayir telakki et
melerinden dolayı bu ikiliğin ôniine 
geçememeleri evveldenbcri yekpare 
bir cephe göstermiş olan Beşikt:ı.ş 

gençliğini maalesef bugünkü tatsız 
vaziyete sokmuştur. Umalım ki; aklı
selim son dakikada işlere hakim ol
sun. 

JZMITTE: 

Üç Gün Üç Gece 

Süren Bir Düğün 
Izmit, (TAN) - Buradaki Kıpti

r~yle kifayetsizliği ve müracaat 
sahiplerinin işlerine haftanın 

nncnl· muayyen üç giinünde ba
kılışıdır. Bir ~ok iş sahiplerinin 
liizmn uz ~·ere bekletilmemesi 
için buna karşı lazım ge1cn ted
h'trlc•rin nhnmasını alakadarlar-

l_:an rica. ederiz . ., __ 
~~~~. 

.Müezzinsiz ve tamire muhtaç 
hir cami 

11Kocamustafapaşn cnmli 17 şubattanbe
rı uç giınde bir mticzzlnsiz kalıyor, vaTJ
fc gorC'cck kımse bulunamıyor. J.:vkaf ida
re ınc bir çok kereler muracnnt edild!gl 
hald hE'nbz kımsc tavzif edilmiş de~il
dir. <:amiin lkıncl imamlığı da munhaldir. 
Evkrıf. buraya da henuz kimseyi t;ıyln et
memfı;tır. 

Sonra minare sahanlığı ufak bir hlm
mtle t!\mirc muhtaçtır. Zaman zaman bir 
Ç'lk taş parçaları dökülüp duruyor. Hem 
bir kaza \ ukuuna, hem de büsbütün ha-

rap olmasına meydan Yermeden tamır 
edılcmez mi? 

Evkııf idaresinin nazarı dikkatini cel
bctmenlzl ricn ederim.,. 

Kocamustnfapa a Camhaziye ma -
hnlcsiııde Siiınhiilefendi sokağında ı 
ı~•·•--.Q...•-.ı- n--ı ,... __ _ 

* Biitiin sokaklar sulanamaz mı? 

"Yaz geldi geleli, sokakların sulanması 
işinde geçen seneden çok daha fazla bir 
faalıyct goriiyoruz. Bilhassa büyük cacl.

dclcr, g!lndc en az bir kaç kere muhak
kak ki sulanıyor. Belediyenin bu işi az. 
çok intluımn koyuşundan memnun olma
mak imkansızdır. 

Yalnız. gönül istiyor ki, sıcağın nefes al
dırmnclığı şu g{ınlcrde biraz kenarda. kö 
ede kalıırı b!iyiıcek caddel<'r de her gtlrı 

bir iki defa sulansın. 
Bunun tntbikinl gliçleştirccek bir ma

ni var mıdır, bllmiyorum. Fakat. pek bü
yuk masraf ihtiyacına lüzum kalmadan 
bir çare hulunablllr. zannederim .. , 

Fatih, f'evzipaşa caddesi 68 numa
rada Cevdet. 

* Çorluya gelen seyyah kafileleri 

Çorludan adresi bizde mahfuz blr oku
yucumuz yazdığı mektupta diyor ki: 

"Avrupndoıı otob!lsle memleketimize ge
len seyynh kafileleri, bilhassa bu srne ka
snbamı? .. "l sık sık uğruyorlar. Çorluda, bu 
misPfirl<'rin istirahatlerini temin edecek 
mU alt yerler ve kendilerine Ulzım gelen 
iznhoti verebilecek vaziyette kimseler vıır 
dır. Böyle olduğu halde, nedense bu sey
yah knfilelcrinc karşı bir alAkasızlık gö
riılUyor. 

Bu yüzdrn scyyahlan çok defa kazanın 
en pis ve bakımsız kahvelerinde oturtulu
yor ve yek na:ıarda kasabamızdan kötıı in
tibalarla :ıyrılıyor. Bu ısı yoluna koyma
ları için a15kııdarlann dikkat nazarlarını 
çekmeniz! rica ederim.,. 

lerden biri, küçük oglunu sünnet et-' LOLEBURGAZDA: 
tirmiş, üç gün i.ıç gece duğun yap

'mıştır. lzmitin maruf Kıptiler ma
~ hallcsi ve etrafı iiç giin üç gece çalgı 
sesleri ve ti.irkülcrle inlemiştir. 

1 * lzmit (TAN) - 16 ıncı Iş böl
gesi amırliğine tayin edilen Celal 
Dinçer gelmiş, vazüesine başlamış
tır. 

* Izmit, (TAN) - Belediye, su-

Dikiş Sergisi A~lldı 
Lüleburgnz, (TAN) - İki sene ev 

vcl burada bayan Keser Yüksel ta
rafından açılan biçki yurdu ilk me
zunlarını vermiştir. Bu münasebet
le. çok zarif kadın ve erkek elbise
lerinden, tuvaletlerinden mürekkep 
bir sergi açılmıştır. 

ElUziğ Borat Spor klübü, şehrimiz
deki Fıratspor kliıbüne bir mektup 
göndererek Mnlatyada bir müsame

re ve maç yapmalarını teklif etmişler 

di. Fıratspor komşu vilayet gençliği 

ıle tanışmak maksadile bu daveti ka

bul etmişti. Elaziğ gençlerinden 26 

kişilik bir kafile evvelki gün şehri

mize gelerek akşamı "Koyden gelen 
b · r sc ,, Jellni temlil ebnl§ler ve 

muhtelif piramit hareketlerinde al
kışlanmışlardır. 

.suzluk çckildigi hakkındaki ncsriya
tı gözoni.ıne almış ve Çene suyu teş
kilatını genisleterek herkesi mem
nun etmıştir. 

* Lüleburgaz, (TAN) - Civarı
mızdaki Pehlivan köyünün büyük 
parkı içine Atatiirkün bir büstü ko
nulmuştur. * Izmit, (TAN) - Şehrin ve so- -<>-

kakların boğucu bir toz içinde kal- BALIKESIRDE : Spor sahasında yapılan maçta, F':ı
ratspor'dan Ahmet Fırat 17 inci da
kikada takımının ilk golünü atar at
maz zaten zaif olan Boratspor, ovu
mm devamına mani olacak bir çok 
şekiller ihdas etmesine mukabil Fı
rntspor bunları da kabul etmişse de 
Eliıziğliler daha fazla mağlubiyetten 
çekinerek sahayı terketmiperdir. 

dığı görülmektedir. Bu toza karşı 
tedbir ittihazı bekleniyor. Köy Katipleri Kursu Açıldı * Izmit, (TAN) - Vilayetin rner- Balıkesir, (TAN) - Valinin bir 
kez kumandanlığında, müstait koylü nutku ile, meclisi umumi salonunda • gençler için bahçıvanlık kursu açıl- koy katipleri kursu açılmıştır. Kur-
mıştır. Iki ay sürecek olan kursta sa, mevcut 43 köy katibi ile yeniden 
fenni bahçıvanlık ve turfandacılık }kaydolunan 110 kişi girmiştir. Kurs, 
öjretilecektir. Ağustos sonunda bitecektir. 

H er şeyi hoş gören, içi geniş, 
bol ahenk bir adamdı. Kim 

se ile münakaşa ettiğini, hatta a
ğız kavgasına tutuştuğunu; kim
senin aleyhinde bulunduğunu ne 
duydum, ne de şahit oldum. 

Bir c:irkette, az aylık alan, fakat 
çok çalışan bir katipti. Şirkete, 

ondan sonra girenlerin aylıkları 
artmış, mevkileri yiikselmiş; yal
nız o, yerinde sayıyordu. 

Ahbapları, hazan dayanamıyor, 
söylüyorlardı: 

- Yahu, X, senden sonra girdi, 
şef oldu. 

O ,boynunu biiküvordu: 
- X. bizim direktorün akraba· 

sıdır. Artık, o kadar da olur! 
Onun bu tevekkülüne arkadaş

ları isyan ediyorlar, lakin o, hoş 
göriiyordu. Onun, bütün tesellisi 
şu idi: 

- Artık, o kadar da olur! 
Ve bu tevekkülü, teselliyi, her 

fırsatta, etrafına da ac:ılamak ıçın 
hiç üşenmiyor. yorulmayordu. 

- Adam, hos görüver. Artık, o 
kadar da olur! 

Bir arkadaşınnı hizmetçisi. e\·-
,,;;ı __ 1-- ·~· ~ :ı 'I -'-

kaçmıştı. Arkadaşı, hiddetten ateş 
püskürüyordu. O, sUkun ve tevek
külle soruyordu: 

- Sen, bu hizmetçiye kaç li
ra aylık vPriyordun? 

- Beş lira 
- Ama, do~rusunu söyle. Hiç 

asıntıya bıraktın mı? 

- Eh. bir iki aylık alacağı var. 
- Üstü başı, senden mi ? 
- Hayır! 

- Ara smı bahşiş verir miydin? 
- Hayır! 

- Kızın ahlakını bozmuşsun. 

Artık, o kadar da olur! 
Bir tanıdığının oğlu, iki sene 

mektebin semtine uğramamış, ni
hayet kapıdışarı edilmişti. O, dert 
yanan tanıdığına sordu: 

- Oğluna her istediğini alır 

mısın? 

- İstediği şeylere göre değişir. 
-- Oğlunun her ihtiyacını te-

min ediyor musun? 

- Kesemin müsaadesi nisbctin
de .... 

- Oğlunun mektebe gidip git
mediğini, derslerine çalışıp çalış

madığını kontrol ediyor musun? 
- Vaktim mi var, be birader? 
- Oğlun kimlerle konuşuyor, 

nerelere gidiyor. eve ne zaman ge
liyor, neye merakı var, ne gibi eğ
lencelere düşkün, bunlarla hiç 
meşgul oldun mu? 

- Hayır! 

- Başı boş bırakılan cahil ço-
cuk, kendi kendini mi kontrol e
decek, kendi kt-ndine mi meşgul o
lacak? İki sene mektebe gitmemiş. 
Artık, o kadar da olur! 

Bir başka tanıdığı, karısından 

ayrılmıştı; ayrıldığı kadının a
leyhinde atıp tutuyordu. O, yine 
tevekkülle soruyordu; 

- Karını sinemaya götürür 
müydün? 

- Ara sıra. 
- O, istediği zaman mı, yoksa, 

sen istersen mi? 
- Tabii, boş vaktim olduğu za

manlar. 
- Karına cep harçlığı olarak ne 

veriyordun? 
- Ayrıca cep harçlığı vermi

yordum. Neye ihtiyacı olursa. el
den geldiği kadar temine uğraşı
,ordmn. 

• lllllllUl111fffl1'11111 • 

- Karının tuvaletlerine itiraz 
ediyor muydun? 

- İtiraz etmezsem, başa çıka
mazdım ki... 

- Karını, 

muydun? 
- Ara sıra. 

gezmiye götürüyor 

- Evde, aşçın, hizmetçin var 
mıydı? 

- Hayır\ 

- Kavga eder miydiniz?. 
- Sık sık! 

- Kann, başını alıp gitti, değil 
mi? 

- Evet. 
- Artık, o kadar da olur! 

Bir giin, onu, kahvede derin 
derin düşünerek oturuyor 

gördüm. Yanına yaklaştım, beni 
görmedi; omuzuna dokundum: 

- Pek dalgınlardasın! 
Gel otur! der gibi eliyle işaret 

etti. Bakışlarında gizli bir şikayet 
onda görmeğe alışık olmadığ1m is
yan ışıkları yanıyordu. Bana, bir 
kahve ısmarladıktan sonra: 

- Çok canım sıkılıyor, dedi 
- Sebep? 

kııyor :'°A l~caklıt~r. efritiıiu-sardi
l ar. Evin eksiği bir değil, beş·de-
ğil ... Karım, para ister; kızım, pa
ra ister; oğlum, para ister; hiz
netçi para ister. Bittim, bunal
Jım. Bunca yıllık karım, dayattı: 
Teyzeme gideceğim, diyor. Kızım, 
zügürt bir gençle evlenmeyi tut -
turmuş. Kaçar mı kaçar? Oğlum, 
ovin eşyalarını gizlice okutmağa 

başladı. Hizmetçinin de ona yar
dım ettiği muhakkak ... 

- Çab~tığın şirketten aylığına 

zam iste. Yahut, yasak savmak i
çin, bir miktar avans al. 

Eskisi gibi sükun ve tevekkülle 
başını sallamıyordu: 

- Bütün kapılar kapalı! 

- Neden? Denedin mi? 
- Aylığıma zam istedim. Direk-

tör; üç ay evvel aldığımız me
murun aylığına zam yaparken, !'İ
ze de sormuştuk. Yapılan zammı 

az gördünüz, ileride açılacak me
muriyeti beklediniz. Şimdi, bütçe· 
de zam faslı kapandı; dedi. Avans. 
istedim: bütün arkadaşlar avans 
almışlar; muhasabe. muvakkateJ\ 
avans faslını kapamış. 

- Sen. ne diye vaktinde davra-
namadın? 

Cevap vermedi. 
Sırtını okşadım: 

- Artık. bu kadar da olur!. 

llZMlRDE: 

1 Bir Hayvan Hırsızı 

Öldürüldü 
İzmir. (TAN) - Dikilide bir er 

nayet olmuştur. 1smet Paşa mahlll' 

lesinde oturan Kanber oğlu İsmııil· 
hayvanlarını çalıp Manisaya doğf" 
yola çıkaran Haşim isimnde biritle 

yetismiş ve onu çifte tüfeği ile öldiif 

müştür. İc:mail vakalanmıştır. 

Cesedi Bulundu 
İzmir, (TAN) - Kemal Paşarıı!J 

Yaka köyünde Bahtiyar Şahinin 1': 
nında çalışan 19 vaşında Ali Cs111 

varın cesedi köy civarında bulı.ı~; 
muştur. Alinin tabanca kurşunu 1 

öldürüldüğü anlaşılmıştır. Katil I' 
ranı111laktadır. 
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BiLMECE, BULMACA 

Ali, çiftlikten gidip beş on yu
murta almak niyetinde. Fakat yol 
çok karışık. 

Siyah çizgilerin üstünden gidil
mez; beyaz yollardan geçmesi için 
ona yardım ederek yolu gösterebi
lecek misiniz? Bir deneyin, baka
lım! Hadi şansınız açık olsun! 

90 Numarah Bilmecemizde 
Hediye Kazananlar 

90 numaralı mecmu3m1zdtıki "Bilme
ce - Bulmaca .. yı doğru halledenlerden 
hediye kazananlann listesi: 

BİRER "BÜYÜK DOLMA KURŞUN 
KALEMİ., KAZANANLAR: 

Bomonti 44 üncü mektep 286 Lütfi, 
ltsküdar Yeniçeşme Mektep sokak 6 nu
maralı ev, Haydarpaşa Kültür pervan
toryomu Orhan ücsel. 

BİRER "KÜÇÜK DOLMA KURŞUN 

KALEMİ,. KAZANANLAR: 

Cihangir Kumruluyokuş Uğurlu apar

tıman 17 numarada Turnn Çakmak, 

Pangaltı 2. Bal.Jll sokak G. Yazaner, Bil

yükdere kömür iskelesi Celfll apartıma

nı Antalyalı Mustafa oğlu Hilmi Köse. 

BİRER "PERGEL TA.Kll\ll" KAZA· 
NANLAR: 

LAieli tramvay caddesi 289 Semahat 
Bakırcıoğlu, İstanbul erkek lisesi 284 

ÖZhan, Çamlıca Bulgurlu aykın oğlu 
sokak 15 numarada Bergüzar İlkön. 

BİRER "ALBÜM., KAZANANLAR: 

Tavşancıl Vehap Coşkun (sarih adre
sini bildinnesi lAzımdır), Bilecik İstas
yon ilkokulunda 53 Huriye Tokta, Trab
-~.Jn Güven berber salonu vasıtasiyle 

Uzun sokakla 168 numarada Orhan, 
Çataktı hamam önünde 7 numarada Fu
at oğlu Saim Alkan, Sungurlu Yaşpmar 
mahallesinde müteveffa Haydar oğlu 

Şükrü Yalçın. 

BİRER "RESİM MODELİ,, KAZA
NANLAR: 

Bursa Osman İslim oğlu Muammer 
Özkip (sarih adresini bildlrmcs.1 lftzım
dır), 0.smanlye - Seyhan 7 KAnunusa
nl Okulu 103 Ali Gilleryil7., Konya Sır
çalı Mescit mahallesinde 5 numarada 
Ahmet Silifke, İzmir Karataş İhsaniye 

f AZISIZ HiKAYE : 

., UJ 
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HENDESE MESELESi 

Ayfer, Demir ve Ertan düşünü

yorlar; öğretmen onlara bir mesele 
vermiş; gördüğünüz dört köşeye, üç 
çizgi daha ilave etmek suretiyle, 

sokak 20 numarada Şevket, Zonguldak: 
Halkevl arkasında 13 numarada Adli 
Ay. 
BİRER "BÜL.iİK SULU BOYA., KA-

ZAN ANLAR: 
Zonguldak seyyar tahakkuk memu

ru Niyazi oğlu Cevdet Göneç, Sıvas Şev 
role acentesi İbrahim oğlu Şehap Fener, 
Zile esnaftan Çukur kfttlp zade B. H. 
Ali vasıtasiyle Dursun Aldemir, Tokat 
N. Kor. lu. da Kaynakoğlu Ş. Kaynak, 
Yozgat muhasebe müdürü oğlu Efdal 
Çetiner. 
BİRER "KÜÇÜK" SULU BOYA" KA

ZANANLAR: 

Orhangazi kah\•eci Hüseyin oğlu Meh

met Gulmen, Hereke farikası İplikhane 

kAtibl Mustafa kızı Direhşan Öztürga, 

Çanakkale hastane bayırı Cevat Pasa 
caddesi 198 numarada Kırgündüz, Tar

sus manifaturacı Hasan oğlu Rifat Oku

yaz. Konya istasyon caddesinde 5 nu

marada Mehmet Ramiz oğlu Erdoğan 

Toker. 

BİRER 11KUÇUK KUTU KALEM BO

YASI., KAZANANLAR: 

Çatalca Ferhat Paşa mahallesi İca
diye sokağı 26 numarada Nihat Pınar, 

Edime İz.mir caddesi 39 numarada Yu
da Adali, Tarsus hukuk htıklml Mu
zaffer İzgi oğlu Emin İzgi, Nevşehir Or
taokul rlyatlye muallimi oğlu Yavuz, 
Erzurum Aşağı Mumcu Millet Bahçesi 
karşısında 5 numarada Nuran Cangö
ren. ı 

BİRER "MÜREKKEPLİ KALEM., KA
ZANANLAR: • 

Fatih SangUzel Handan sokak 3 nu-
marada H. İz.il, Sultanahmet Dlzdariye 
çeşme sokak numara 27 de Cevat Öza
car, Sultanahmet Klod Farer caddesi J5 
numarada Hikmet, Beşiktaş Şenlikdede 

dört müselles meydana gelir. 
Onlar bunu bir türlü yapamıyor

lar. Siz de onlarla beraber uğraşın; 
belki meseleyi halledersiniz! 
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Şu küçücük perilerin etrafında 
dolaştıktan şeyi bilmek :ister misi
niz? Evet mi? Öyleyse kaleminizi 
alıp güzelce 1 den 36 ya kadar olan 
sayıları birleştirin. 

54 numarada Kenan, Aksaray Sillüklll 
caddesi 27 numarnda SüheylA DUndar. 

BİRER "KART., KAZANANLAR: 
Edime Kazancılarbaşında 35 numara

da benzinci Marko, Diyarbakır berber 
Raif yanmda Ali Narin. Trabzon Park 
karşısı lstanbul berberi kalfası Haydar 
Genç, Çatalca tüm anbar hesap memuru 
kızı F;'azilet. Çan::ıkkale 18 Mart Okulu, 
2 inci sınıf Güngör Gürsoy, Kandilli Fıs
tıklı yokuşu 29 numarada Mefkure, Hay 
darpasa gar mlidUr muavini Cc>.mal kızı 

Nezahet Tunga Üsküdar Sultantepc 
ŞükfU Paşa kôşkU 61 numaradtı Musta
fa İlhan Dilmaç, Gcdikpaşa Küçük Hay
dar Demiröz apartıman Ali, Uşak orta
okul 548 Ncbll Sürek, Arapkir avuk:ıt 
CelAl oğlu Adnan. 

Can Diyor ki : 
"Bu benim res-

mimdir; fakat be 

nim resmimi al

aşağı ederseniz 

~abamı:ı da res

mini görürsü -
nüz! 

* 
RESiM BOYAMA 

O - Beyaz 

1 - Ten rengi 

2 - Koyu esmer rengi 

3 - Kan kırmızısı 

4 - Gök mavisi 

5 - Siy.ah. 

* 
Bu Resmi Bitirin ! 
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Eksik kalan ç~gileri tamamlıya. 

rak bu resmi bitirmiye çalışın! Böy 

lelikle eliniz resme çabucak yatar. 
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Çocuklara Hikayeler: 

Esrarengiz Köşk 
-2-

İhsanı yakalıyan adam, 1 

tim le paltomu orada unutmuştum. 
arkadaş1n Şimdi telaş sırası onlara gelmiş -

· ti. ortalık araştırılınca saat; para ve 
kıymetli ne varsa aşırılmış olduğunu 
gördüler. 

rına: 

- Bunu, sofada dolaşırken yaka
ladım, dedi. Bu, silahlan getirecek 
olan çocuğa benziyor: Yakasını bı -
rakmıya gelmez; lüzumundan fazla 
şeyler öğrendi galiba ... 

Ötekiler güldüler. Yalnız içlerin -
den biri bir şeyler söylemek iste -
di; fakat basık burunlu adam gözüy
le ona bir işaret yaptı. 

- Bunu bir çuvala koyalım kule
den aşağı fırlatalım! 

Bu sözleri duyan İhsanın sırtın -
dan doğru soğuk bir ürperme bütün 
vücudüne yayıldı. Eyvah, .şimdi bu 
haydutların elinden nasıl kurtula • 
caktı?. 

Korkudan gerilen sinirleri ona bü
yük bir kuvvet vermişti. Birden ge
rilerek onu tutan adamın elinden 
kurtuldu; ve şimşek gibi dışarıya fır
lıyarak sofada iki tarafa bakındık • 
tan sonra bir merdivenden aşağıya 
inemiyeceğini anladı; ve yukarı çık
tı. 

Burası bir t~van arası idi. Küçük 
bir pencere vasıtasile kendini da -
mın üzerine attı; cebinden elektrik 
fenerini çıkarıp belki polisle, bekçi • 
nin gözüne ilişir diye söndürüp ynk
mıya ve iki tarafa sallamıya başladı. 

Fakat herifler arkasından yetiş -
mişlerdi. Önde bas.ık burunlu adam 
olduğu halde: 

- Yakala diye bağırıyordu. Bod
ruma tıkayalım! 

O zaman İhsan cevap verdi: 
- Yağma yok! Beni zor yakalar

sınız. 

Ve hemen önünde bulunan bir di 
reğe sarılarak aşağıya kaymıya baş
ladı. Oradan bahçeye inmişti. 

Bahçede temiz giyinmiş bir adam
la bir kız duruyordu. İhsanın inişini 
ve arkadan çıkan adamları görünce 
hayretle sordu: 

- Ne var, ne oluyorsunuz? 
Haydutlar gülerek: 

- Bıçakları getirecek olan postacı 
;ocuk bu galiba, Bay Enver. Onun 
yüzünden sahnelerin çevrilmesi geç 
kaldı. Şuna bir oyun yapalım dedik 
de ... 

Kapıya gelen bir otomobilde İh -
sanın gördüğü hırsızlarla polisler 
vardı. Polislerden biri: 

- Bunlan aşağı yolda yakaladık; 
dedi. Ellerindeki çantayı denize at
tılar. 

O zaman basık burunlu: 
- Eyvah! diye bağırdı. Bizim sa

at gitti desenize. 

Halbuki İhsan, yakalanan hırsız
ların demir dolu çantayı aldıklarını ı ı 
biliyordu. Asıl kıymetli çanta per
denin arkasındaydı. 

Hemen koşup çantayı sakladığı 

yerden getirdi; ve hırsızların işini 

meydana çıkardı. 'fabancayla bıçak
ları da oldukları yerden bulup getir 
di. 

Bunun şerefine oradakiler İhsanı 
~emeğe davet ettiler. Yemekten son 
ra eline on lira mükafat verdiler. Mü 
dür aynca patrona bir mektup yaz
dı. 

İhsanı bu iş .için öne süren arka
daşları bu vaknyı duydukları ve İh
sanın resmini gazetelerde gördükle
ri zaman hiddetlerinden ne yapacak 
!arını bilemediler. 

Bundan başka İhsanın yaptığı işi 
pek beğenen İstanbulun en meşhur 
bir pofö; hafiyesi onu iyi bir maaşla 
yanına aldı. Bu vaziyet öbürlerine 
büsbütün bir ibret dersi olmuştu. 

Temiz kalpli namuslu ve doğru in 
sanlar her vakit muvaffak olurlar;; 
bunu unutmamalısınız cocuklar! 

F. R. 

Eski itfaiyeler 
Bundan yüz yıl önce İngilCerede 

gnyet garip bir adet vardı. Yangın 

sündürmek için şu usul kullanılır
mış: 

O vakitler her sigorta şirketinin 

kendine mahsus itfaiyesi bulunur
du. Sigorta edilen evlerin üzerinde 
kumpanyanın adı bir levhanın üze
rine yazılırdı. 

Eğer bir ev ynnarsn herhangi bir 
itfaiye gelir levhaya bakardı. Eğer 
yanan ev kendi kumpanyasına ait 

Bir iki dakika sonra İhsan haki -
kati öğrenmişti. Eu köşk Bay En\•erin 
müdürü olduğu bir şirket tarafın 
dan film çevrilmek üzere kiralan 
mıştı. 

değilse yangını söndürmeden geri 
- , dönerlerdi.. 

İyi, ki şimdi böyle bir adet mev
cut değil. Yoksa halimiz haraptı .. 

KÜÇÜK YAZICILAR MÜSABAKASI 

8 
:Küçük okuyucularımız. 

TAN - ÇOCUK sl:ıler için bir küçük yazıcılar müsabakası açtı. O günden· 
beri birçok yazı, ıllr aldık. Bazıları, yarın için bize çolç ıeyler mUJdellyor. 
Fakat ıl:ı de blllrılnlz ki, bu yazıluın hepsini birden çıkarmamıza lmkAn 
yok. Sırayı koyduk. Her sayımızda birer lklıer basaca!iıL Şonunda da ara
larında mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en güzelle
rine hediyeler verilecektir. Küçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK sizden da· 
ha güzel ya:ıı ve ıllrler bekler" Yalnız yazıların uzun olmam111na, ve ço
cukları, yani slzlerl allkadar eder mevzular aeçmlye dikkat edin em!? 

8 
UÇKU 

Göklerde dolaşıyor, 
Ayyıldızlı Uçkular. 
Semadan ses veriyor, 
O korkunç horultular. 

* Ordan oraya koşup, 
Rüzgarlar gibi eser, 
Düşmanlarla vuruşup 

Hepsini de mahveder. 

* Kara gözlüğü takıp 
Ufukları gözetler, 
Ordan oraya akıp 
Yeryüzünü seyreder. 

* Ben de Uçman olacam 
Yurdu kurtarmak için, 
Bombalar savuracam 
Bayrağım yurdum için. 

Ayvalık Postane sokağı fırın
da Nihat EGENER 

Öğretmenim 
Öğretmenim, öğretmenim, 
Benim şeker öğretmenim 
Seni annem, babam gibi, 
Candan, yürekten severim. 

Bana tatlı şefkatlerle, 

Her bilgiyi öğretirsin, 
Beni adam etmek için: 
Çok çalışır, yıpranırsın. 

Beni öz çocuğun gibi; 
Sever, herşey öğretirsin. 
Ben yarın adam olunca, 
Sen sevinir övünürsün. 

Çok değerli öğretmenim, 
Benim yüksek öğretmenim, 
Seni dünyalar durdukça, 

1 
Hep severim, hep anarım ... 

Antalya Dumluı>ınar ilkoku
lu sınıf (3) te 337 Necati Kö&e 

• J E N K 1 T 
Uçku: -Şitr-

Küçük okuyucuıarımızm ço-
ğu şiir meraklısı.. Gelen yazıla
rın hemen hepsi şilr.. Bununla 
beraber küçükler şiirde, nesir
den ziyade muvaffak oluyorlar. 
Gelen yazılar bunu pek güzel 
gösteriyor. 

İşte Nihat Egenerin Uçku şi-. . , 
ırı ... 

Tayyareye karşı olan tahas
süslerini ne kadar güzel anla-

tıyor. Bu, tayyarenin ehemmi

yetini, bugünkü dünyada oyna

dığı rolü çocuklarımızın bile 

bütün manasiyle kavramış ol

duğunu göstermesi itibariyle 

memnuniyete değer. 

Nihat, şiirde muvaffak ola
cak; fakat bu işin tekniğini daha 

iyi öğrenmesi şartiyle bu saha

da uğraşmasını tavsiye ederiz. 

Öğretmenim: -Şiir-

Öğretmenim manzumesinde
ki samimilik ve temiz duygu 
okur okumaz insanı mütehassis 
ediyor. 

Aferin küçük Nccatiye .. Öğ
retmenini ne iyi ve ne güzel an
lamış. 

Henüz ilkokulun üçüncü sı

nıfında olan Necati Köse'nin 
büyük bir kabiliyet ve istidadı 
olduğu anlaşılıyor. Ondan ya
rın için büyük şeyler ümit ede
biliriz. Hele bu samimiyet ve 
inceliği kaybetmezse .. 

Necati mevzuunu da iyi seç

miş. Zaten insan bulunduğu 

muhiti iyi tetkik ettikten sonra 

iyi yazabilir. Yabancı mevzu-

lar seçmek ve yazmak hem zor 

ve hem de renksiz ve anormal

dir. 

Artistlerden birisi, sofada rastla
dığı basık burunlu ndam İhsanın kor 
kusunu görünce onunla alay etmek 
istemiş ve bu oyunu hazırlamıştı. 

Bay Enver: A LPLE BABASI 
- Haydi, çabuk olalım; oğlum ge

tirdiğin çanta nerede? 

- Şimdi getiririm! diyerek İhsan 
ilave etti: 

- Bu evde hırsız bulunmadığına 
emin misiniz? Ben salonda, ellerin -
de deri bir çanta ile pencereden eve 
giren iki adam gördüm. Çantalarınr 
pe.rdcnin arkasına sakladım; onlar 
beni görmediler. 

- Ne salonda mı? Evvnh altın saa 

@ 
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Bal Avı 
iI.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

.Bu hafta size bal avıiıdnn bahse
deceğim. Balın ne kadar kuvvetli, 
faydalı bir gıda olduğunu uzun uza
dı;rn anlatmıya hacet giirmiiyoruın. 
Çiinkii hepiniz az çok balın ne oldu
ğunu bilirsiniz. 

Anlatacağım "bal avı,, bizim mcm 

Jeketimizde olmıyan bir şeydir. Bu, 

vahşi arıların balıdır; bildiğimiz 

baldan çok daha lezzetli olup, Aıne

r.ikanıil sık onnanlıklarıııda ve dik 

kayalıkların dibinde bulunmakta

dır. 

Bu balı toplamak için bii~·ük bir 

ku\'vcte ve hünere ihtiyaç var; a~·ni 

:ıamanda bu işi yapanların cesur ol

ması 187.ım. 

Bu hah bulup çıkaran mütehas-

ııslar epey yorulurlar; 

Adeta altın arayıcıların 

didinirler. 

çektikleri 

.sıkıntılar da bunların başına gelir. 

Kaplumbağalar 

Kaplumbağalar irili ufaklıdır. 

Hem kara kaplumbağası, hem de 
su kaplumbağası vardır. 

En büyük kaplumbağayı ölçmüş
ler; bu kaplumbağa küçük kardeş
lerinden (1500 - 2000) defa daha 
ağır geliyormuş .. Resimde en büyük 
kaplumbağa ile bir küçüğünü görü

Avcılar ymılanna içi arılarla do- yorsunuz. 

ıu bir kutu olduğu halde arannııya Dört Boynuzlu Ceylan 
çıkarlar. Balın bulunması lazım ge-

len bir yere geldiler mi kutuyu aça

rak bir tek arıyı salıverirle.r. 

Onun gittiği istikameti beJJerler; 
arkadan yine birkaç arı salarlar; e
ğer bu arılar da ayni istikameti t a
kip ederlerse o ,·akit o istikamette 
bal bulunduğu anlaşılır. 

Böylece a\"cılar arıların arkasın

dan giderek ko\·anın ~·erini bulur
lar. 

Boynuzlu Kuş 

Dünyada yaşıyan birçok acayip 
hayvanlar vardır. Büyük bilginler 
daha henüz bunların hepsini bulup 
tetkik etmiş değiller; her gün yeni 
yeni hayvanlarla karşılaşmaktadır

lar. 
Resmini gördüğünüz bu kuş Ce

nubi Amerikanın Brezilya denilen 
büyük ve geniş bir memleketinde 
yaşar. Bu kuşun ~şında bir boynuz 
b11hmduğu gibi kanatlarında da düş 

manlarını tcnaıt eaen 01rer slvri 
"mahmuz,, mevcuttur. 

Dört Gözlü Hayvan 

Kahkaha 
Bahkların Gözleri 

Miki - Bili • 
yor musun, Kiki, 
balıkların göz
le.ri herhalde çok 
sağlam ve kuv
vetli! 

Kiki - Neden 
anladın? 

Mild - Neden 
ole ak; görmüyor
rnusun kaç yıldır 
hiç gözlük takan 
bir balığa rastla-
dık mı? 

Kim Yapmış Öyleyse? 
Öğret.men, İhsana sordu - O if1 

yaptın mı? 

İhsan - Hayır efendim yapma
dım. 

Öğretmen - Hayır öyle demiye
ceksin! Ben yapmadım, o yapmadı, 
onlar yapmadılar! 

İhsan - Peki Bay öğretmen öy
leyse o işi kim yaptı? 

Trenlerin Yüzünden 
Trende: 
- Bilir mısın 

dostum, ben de
miryol u mühen
disiyim; Bu tren
ler yüzünden 
büyük bir servet 
edindim. 

• 
- Ben de öyle a:ılzim, bu trenler 

bana da yüz bin lira getirdi.. 
- Siz de mi? ... 

- Hayır .. .Ben hiçbir şey değilim; 
Sıra balı ko,·andan çıkarmıya ge

lir; bu iş pek zordur; ve tehlikeli
dir. Kovanlara, çok kere iki kaya 
arasında rastlanır. O znmnn, dağcı

lar gibi dik yamaçlara tırmanmak 
icap eder. 

Eski zamanlarda yaşıyan ceylan
ların iki değil dört tane boynuzu bu
lunurmuş. , 

_. 1 sade iki zengin amcam vardı; bir 

Bazı 7..aman al'cılar tırmandıkları 

tcıJclerdcn yu\'arlanarak bfo parça 
da olurlar. Fakat rastladıktan ko
vanlardan her defasında 60 - 70 
kilo hal çıkarirlar. 

Görü~·orsunuz ya çocuklar, şu bil 
diğimiz balın eşini bulup başkaları-

na yedirmek için bile baz.ı insanlar 
ne sıkıntılara ne yorgunluklara, ne 
tehlikelere göğiis gererler. 

insanlar, yaşamak için hele bu 
zamanda kendilerini öldiiriircesine, 
parçalarcasına didinıuektedirler. Bu 
nu size anlatabilmek ııck :ıor; ~·alnız 
akşamları işten yorı;:un argın ve 

bezgin bir halde di)ncn babalarınıza 
biraz dikkat ederseniz o vakit yaşa
mak için insanların n~ler çektikle
rini bir parçacık anlarsınız. 

F. B. 

Ne Çekiyormuş ? 

@ 

Şimdi bu ceylanlar artık yeryü
zünde yaşamıyorlar. 

Acayip Bir Hayvan 

Örümceği bilirsiniz. E\•lerinizin 
içinde, veyahut dıvar kenarlarında 

muhakkak gôrmiişsünüzdür. 
Fakat hiç örümceğin dört gözlü 

olduğunu biliyor musunuz? 

Bu iki çüt gözlerinden bir çifti 
gün~ilz için geri kalan öbür çifti de 
gece avını seçip yakalamak üzere 
kullanmaktadır. 

Küçücük Bir Keman 
Bu hafta slze hep hayvanlardan Bu küçücük ke 

bahsettik çocuklar. Fakat canınız sı- man bildiğiniz 
kılmasın sakın! Tatil günlerini hiç kemanlardan yüz 
olmazsa boşu boşuna geçirmeyin de defa küçüktür. 
birkaç şey öğrenin değil mi?, Fakat büyiiie bir 

Bu acayip hayvan sıcak denizle- keman gibi ses 
rin dibinde, istiridyelerle, incilerle veriyor. 
bir arada yaşar. Derisinin çok sert Bu kemanı yapan Viyanalı müte-
olmasiyle şöhret kazanmıştır. hassıs tam iki sene çalışmıştır. 

® 

tren kazasında öldüler de 
na kondum. 

GARİP ŞEYLER : 

Şekerli Duvarlar 
Bir zaman gelecek ki, duvarlan • 

mız şekerden yapılacak, neden ml? 
Anlatayım: 

Bazı alim mühendisler bina h~ 
yapılırken şnyet kirecin içine yii 
altı kadar şeker katılırsa duvarlan 
sağlamlığı iki misli artıyormuş. 

Eğer bu iş ilerlerse artık evleri 
kirası epey yükselir çocuklar. 

Fakat harca katılan bu şeker b 
ğimiz beyaz şeker değil; saf olmıy 
ve işlenmemiş şekerdir. 

Acı Bir Tesadüf 
Biliyorsunuz ki, İlkbahar 

gelmez, kuşlar rastladıktan yerle 
den, çer, çöp toplıyarak yuvala 
yaparlar. 

A vustralyanın Sktney şehrinde 
yüzden hem garip ve hem de act bl 
vaka olmuş. Bir gün bir adam ~ 
kakta giderken henüz sönmemiş b~ 
lunan sigarasını yere atar. Bu sıra, 
da yukarıdan geçen bir kuş ~ 
inerek sigarayı gagasiyle yakala~ 
yuva kurduğu kilisenin damına 
türür.. İşte o vakit yanık sigara 
ru otları tutuşturur, kilisenin d 
mı alev alır, yangın bUyür, ve bü$ 
tün kilise bu yüzden tamami._vle ya 
nar, kül olur. 
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No.ss Yazan: ZIYA ŞAKIR 

ANLAŞMALAR: 

Anlaşmanın 

Tatbikına 
Başlandı 

Salih attin Efen dinin 
Ispanya Cumhuriyeti ile aramızda 

yapılan ticaret ve klering anlaşması 
meriyet mevkiine girmiştir. Bu an
laşmaya göre Turizm, Seyrisefain ve 
seyyar ticaret memurlarına ait hu
suslarda iki taraf karşılıklı olarak en 
ziyade müsaadeye mazhar millet 
kaydından istifade edeceklerdir. Doğan Çocukları 
Anlaşma bir seneliktir. Uç ay ev

vel feshi bildirilmediği takdirde, 
temdil edilmiş sayılacaktır. Türkiye 
mallan ispanya ..Cumhuriyet arazi
sinde mer'i hükümler dahilinde hiç 
bir tahdide tutulmadan ithal oluna
caktır. Mukabilinde de Ispanya mal
larına ayni muamele yapılacaktır. Ti 
cret işleri her iki memlekette takas 
ve klering usullerine göre yapılacak
tır. Ispanya mallarının bedelleri Mer 
kez bankasına Türk lirası olarak ya
tırılacaktır. 

Ondan sonra da Şehzade Sala
attin Efendinin sırasiyle şu ço
llklan dünyaya gelmişlerdi: 
_ 1298 Şevval ayında, efendinin 
0zdelerinden <Naziknaz) Hanım
an Behiye Sultan. 
1300 senesi Haziran ayında yine 

il. hanımdan, Nihat Efendi. 
1302 Şaban ayında, gözde Tev
de Hanımdan Rukiye Sultan. 
1304 senesi Ağustos ayında, yine 
hanımdan Adile Sultan. 

Ayni sene içinde, gözde (Gülter) 
nırndan Safiye Sultan. 

. 1309 dn, Tevhide Hanımdan, F.r 
llıe Atiye Sultan. 
1310 senesinde, (Jalefer) Ha

dan, Fuat Efendi. 
1319 senesi Eylul ayında da, 
eh~ade Nihat Efendinin oğlu Ali 
~p Efendi dünyaya gelmişti. 

• u~Iann arasında, Şehzade. Sa
attın Efendinin bir Sultanı da

a doğmuş ise de, ancak dört gün 
~ a~Yarak vefat etmişti. 
:t'.a atta ibu çocuğun vefatı, saray
G ,_a llıühirn bir hadiseye sebebiyet verrn· t' 
~ ış ı. Evvela, bu küçük sulta-

~ d doğumu, usulen Sultan Hami
p:'• \>~farzedilınişti. Dört gün sonra da 
,,,. "'atı b'ld' · ~\ı ı ırılerek icap eden usul 
' "'~ nıerasirnle defnettirilmesi için 
ti ~ıne H" k. 
' li un ara haber gönderilmiş

. lier ed s n ense bu habere Yıldız 
~::;ından hiçbir cevap 'gelme-
:r•ı. 

Cenaze, sarayda kalmışıt. Tek
l'tı.ı.l'şt Sultan Hamide !haber yollan
,.... ~· Gele gele, şu cevap gel
oql§tı: 

,,. dı- Canım, o kadarcık çocuğun 
~ d~arıya çıkarılmasına, merasimle 
.. t> nolunmasına ne lüzum var? .. ı.:ıara ... 
~ )tı'· Y bahçesinin bir köşesine göl uversinlc.r. 

~ C ev.~P, ~yanı dikkatti. Hiç 
~~en ŞUphesız ki, Abdülhamit bir 
" aze me i . . ~ ~ağa ras mı dolayısıyle, Çı-
~ 1erı n Sarayındakilerin, hariçteki 
" ~ate temasını arzu etmemişti. Fa-

hı...' ne kadar küçük olursa olsun 
~ Çocu~ ' 

Roıle . ~gu da anasının, babasının 
rı onüne d f Zar k e nettirmek; o me-

b1t- b a~şısında, her gün bir ananın 
~ele.zn~ anın eleın ve ıstırabını ta-
Bant ~~e sebebiyet vermek te, in-

ır hareket değildL 

t. :t:\u hazin k * 
'la~in 

1 
-:-'8 ayı, bundan daha 

Çırağ 0 
an bır htıdise takip etmiş .. 

l'itııiz an Sarayı hayatının kalble
tıııtuıe_ nakşettiği hatırnnın en u-

«naz b' 
'nişti, ır sayfasını teşkil eyle-

~Üçük s 
hep;,_. . ultanın vefatı, az çok 
to ... ,ızı ve b 'Ih 
ı.:ıaıah : 1 assa babası olan 
teess· attın Efendiyi pek fazla mü-
1:._ : ır etnıişt' F~ 
~) ı. akat valdesi (Di-
hıç b'nun kalbinde açı.lan yara, 
~eqe ~r ~eyle ölçülemiyccek dere-

b· • erındi. 
ılaı-u n 

lett· ' amnt Mahmut Cela-
d· 1ll Paşa t af 

ılllı· ar ından hediye e-
8ev,J1, olan cariyelcrdcndi. Zeki 

«11 ı ve b'lh , 8as bi ı assa son derece has-
S r kalbe malikti. 

l'et rn~i. f~vkalade güzel ve ga-
d Uessırdi B' k 
arp" · ır eman yayı ka-

L. Uruıs" 
ıı;ıya, b uz olan sesi ile bir şar-
lçinde ~ladığı zaman, heyecan 
di, almamak mümkün değil-

işte, bu . 
dır k. rnezıyetlerinden dolayı 
deıe/ Saliıhattın Efendi onu göz. 
bir ~ -;;asına almış; ve çok derin 
l'ebn. u. abbetle se\miııti. Hatta di 

ırını ki S lüh · 
~atınd ' a attın Efendi ha 
fa ol a saf ve samimi aşkı ilk de 

arak D'üı ' aşkın 1 
1 nidan tatmış .. Ve bu 

~Udu eziz şarabını, onun elinden 

D
nı yudum i,...... · t' il. . ~-.. ış ı. 

aru da, efendisini en saf 
en t · ' tınıı eınız, en riyasız bir gö-

e sevrnişt' o 
&lınrn ı. na; para ile satın 
tı· ış bir cariyenin bir .. zd 
ın ef d' . • go e-

' en ısıne olan tabii muhab-

Küçük Sultan doğd~ğu zaman çılgınca bir sevinç duyan Dilaru 
dört gün so11ra onun ölümü ile karşılaşmıştı 

beti ile değil; hakiki bir aşkın il
hamiyle kalbini raptctlnişti. • 

Dilar\ı, ayni zamanda bir çocuk 
delisi idi. Gebe kaldığı zaman, 
çılgınca bir sevinç hisseder~k: 

- işte.. Tertemiz aşkımın en 
biiyük mükafatı, bu çocuk olacak. 

Derdi. 
Küçük Sultan doğduğu zaman, 

çılgınca bir sevinç duyan Diliırü, 
dört gün sonra onun ölü.mil ile 
dfinyamn en acı istırabım hisset
miş .. Bu kahredici darbe altında 
adeta ezilmiş, bitmişti. 

Fakat; bambaşka bir ruha, her, 
kese bcnzemiyen bir tabiate ma, 
lik olan bu müstesna kadın, o ka
dar sevdiği efendisine elem ve is
tırap vermemek için, bağrına taş 
basmış.. Hayrete şayan bir süku
net göstermişti. 

Göstermişti amma, kalbine dü
şen korkunç 'bir ateş te, yavaş ya
vaş onu eriimiye başlamış.. Bu 
genç ve körpe vücudu, veremin za
lim pençesine kaptırıvermişti. 

Hastalık, çarçabuk tesirini gös
tcrmiyc başlamıştı. Dilaru, 

dahn hazin ve daha müessir bir 
hal alınıştı. 

Salfilıattin Efendi, sevgilisini, o 
halde gördükçe dilhun oluyor .. 
Tenha köşelere çekilerek saatler
ce gözyaşı döküyirdu. 

Yıldız sarayına haber gönderil
miş, bir kaç doktor getirtilmişti. 
Dilô.ruyu muayene eden bu dok
torlar, aldıklan talimata binaen 
fazla birşey söyliyemcmişlerdi. 

Yalnız, in~nniyet hislerini venemi
yerek, Dilar\ınun tebdil havaya 
muhtaç olduğunu ihsas etmişler
di. 

Tebdilhava .. Bu, nasıl mümkün 
olabilirdi?.. Çırağan Sarayına ka
panmış olan bir efendi gözdesinin 
saraydan çıkarılmasını, halk arası-
na karışmasını; Yıldız Sarayının 

zihniyeti nasıl kabul ve tecviz e
debilirdi? .. 

Böyle olmakla beraber, yine te
şebbüslere girişilmiş; herhangi 
şart dahilinde, Diliırıinun bu rütu
betli saraydan çıkarılarak bir teb-
dilhnvaya gönderilmesi için Sul
tan Hamide rica edilmfşti. 

Sultan Hamit, biribirini takip 
eden bu ricalara, evveliı sükut ile 
mukabele etmişti. Sonra, hasta
nın Yıldız Sarayına aldırılacağına 

dair haber gelmişti. 
Bu haber, Dilarunun üzerinde 

daha acı bir tesir husule getirmiş
ti. Çünkü, hayatının en saf aşkı ile 
sevdiği Salahattin Efendiden ay
nlmak, onun için manevi bir ölüm 
demekti. 

Efendi de, ayni jstırabı hisset
mekle beraber, mümkün olduğu 
kadar hissiyatını yenerek, bu saf 
ve sadık sevgilisine cesaret ver
miye gayret göstermişti. 

N Oıayct, Dillırunun Yıldıza 
gideceği gün takarrür et-

mişti. O günden bir gün evvel, Di 
limi bütün kalf alarm odalarını 
dolaşmış; hepsi ile ayn ayrı veda 
ederek helallık dilemişti. 

Ve o akşam, hotozundan, iskar
pinlerine kadar siyahlar giyerek 

veda için efendimizin dairesine 
gitmişti. 

Sülün gibi ince, zarif ve narin 
endamına; bu uzun etekli siyah el 
bise, çok yaraşmıştı. Zavallı genç 
kadın, büsbütün hazin bir hal al
mıştı. Hatta efendimiz bile onu 
bu halde görünce birdenbire şaşa
lamı .. Bir kaç 5aniye, hiçbir şey 
söyliyemiyerek Yüzüne bakakal
mıştı. V c sonra i sesi teessürün-
den titriyerek: (Devamı var) 

Kadın olursa en hafifi yetmiş 
beş kilo. Fakat' yüz kiloya do~u 
çıkanlnrı da 'Vardır. Bereket v~rsın 
ki kadınlar arasında yiiz kıloyu 
geçenler az ~ulunur. . 

Erkekl.er ısin yetmiş beş kilo. a
ğırlığa şı~manıık denilemez bıle. 
Onların arasında viiz kiloyu ge
çenler de ~~yli~c bulunur . . ?:r.~e ol
masaydı yıız kıloluklar klnbu ku
rulanın:r.dı. 

İkisine de: 
- Çok yiyorsunuz da onun için 

şismanhyor:.unuı.! .. 
~Derle;. Halbuki 3':ovallılar az ye 

scler de ~·ine zarıflıyarnaılar. Çiin
kü onların şişn1.a~lı.f:1, çok yemek· 
ten ziyade ycdığın,ı eritememek· 
ten, metaboliz?'a ışinin ağırlığın· 
dan gelir. Tiroıt gtt~dclcri iyi i le· 
mez, onun ic;in, v~cutıcrinin her 
tarafından birden şışnıorııarlar, btt 
guddcnin iyi islenıenıc .. i da'tmi o
lursa şi~manlık yine ' ' ';lcudun her 
tarafını sarar, fakat dıl-;kat eder· 
ı;eniz yiizdeki ve bacaklardaki şiş 
manlık yumuşaktır. Asıl Yağ taba
kaları karında, bacakla~ı.n Ytılrnrı 
kısmında ve en çok degırnı.cn ta
şında tonlanır. 

Raıılarında tiro:ı.t gn.ddcsinin 
tenhelliği geçicidir. O vakıt Yağ ta 
baknları ,.iicudiin her ta. 
rafını sararlar. Za\'alh şi~nıan höy 
le kalın bir yorgana sarılmış gihj 
olduğu halde yine çabuk üşiir. Böy 
le çabuk üşiirnck tiroit hornıonu. 

nıın u:lığını haber ver:ır. 
Böylelerine, yemeklerini hiç. ~· 

zaltmadan, tiroit guddesi ycd!rı
lincc yahut tirok in i~ir:aince kıl~: 
lnrı hemen diişmiye haşlar. Çünkll 
metabolizma i~i birdenbire hızla· 
nır. Ancak lnında çok ihtiyatlı bu· 
lunmak, hem de kalb tarafına dik
kat etmek lazımdır. İlaç blraı faz
la kaçınca kalb tarafından sakat
lıklar göriiniir ... 
Kadın ve erkek yumurtalıkları· 

nın iyi i lenıcınesi de böyle, vücu
dün her tarafına şişmanlık verir. 
Bunu söylemek için hekimlik bil· 
gi ine pek Jü:wm da yoktur. Çün· 
kil ötedenberi han·an "' 

--------o---------
ODADA: 

Takas Komisyonu 

Toplandı 
Takas komisyonu dün Ticaret Oda

sı idare meclisi salonunda toplanmış
tır. Komisyonda son günlerin takas 
muameleleri ikmal edilmiştir. 

Bulgaristandan piyasnmız için ge
tirilmiş olan on beş motörlü. gemi 
mangal kömürünün de takasa ait mu
amelesi bitirilmiş olduğundan kö
mürlerin çıkarılmasına başlanılmış
tır. 

BORSADA: 

Mezbahada Kesilen 
Hayvanlar 

Evvelki giın Hayvan Borsasında 

1093 bin Karaman, 1015 Dağlıç, 1163 
Kıvırcık, 18 Karayaka, 1823 Kuzu, 
9 Keçi, 59 Okiiz, 44 Inek, 3 Dana, 10 
Manda ile 10 Malak sahlmış ve kesil
mek üzere Mezbahaya gönderilmiş

tir. 

dırmak ilçin iğdiş ettiklerini her
kes bilir. Hekimliğin buna kattığı 
mühim bilgi], iğdiş edilen -yahut 
kısırlashrılan- in anda mctabo
lizma;.n yiizde yirmiJ iiç derecede 
eksilnıesidir. 

Dörtte bir denıck: Tnbii bi.iyiik 
bir nisbel. f'akat yuınurtıılıkların 
az işlemesi mutlaka kısırlıı mak 
değildir. Ondan dola~·ı kısır olma
dan, yumurtalık yalnız hnCif 'ı 11c
yince şişmanlık ta hafifliğin dere
cesine göre olur. Horozların yağlı 
olmamaları da bundandır. 
Kadın kısmı !'ediğinden --crkclt

lere nishctle- daha iyi istifade o
der, buna karşılık daha yavn eri:.. 
tir. onlarda metabolizmanın bi
rinci kısmı daha iyidir. Ondan do· 
layı şi manlığın bu tiirliisii kadın
larda daha çok giiriilür. 

Bir kere hiill'ığclan önce kız ço
cuk daima biraz ynğ toplnr: Tabi
at çocuğun boyunu uzatmıya ha
zırlanıyor gihl Rıı tabii hal bazı
larında pek fazla olur. Buna schop 
yumurtalığın iyi işlememesidir. 
Zaten muayyen giinlcrin gecikme
!li. sancılarla gelmesi de bunu gös· 
terir. 

Kimisi ~·enil gelin olunca şişman 
lamıya haşlar. 

- Oh, oh! Koca ı tazenin gön
lünü hoş tutuyor! 

Derler. Şüphesiz gönlünü hoş tu
tuyor, çünkii k:ıbahatini göster
nıemiyc (alışıyor. Ona çnma ırla
rında yeşil lekeler yapan bir hedi
ye verıni te onun iç:\n yumurtalık 
İyi işlemiyor ve yeni gelin bundan 
şişmanlıyor ... 

Gebelikte de yumurtalıklar işle
llı.ediği iç'tn, bayanların birçoğu o 
Vakit şişmanlar. Lohosalıktan son 
ra -hele uzun boylu olanlar- ye
niden za,·ıflamıva başlarlar. 
k 'Bayanİar ann"e olmak hassasını 
.aYhettiklcri vakit te, bazısının 

şı~lllanlanıası yine ayni sebeple-
dır. • 
. punların hcpsİPf' 
ır.J\ ~adırı ..,.,, • 
y .~ \ı..,orı ,. 4t 

••••••··~······~~··•••••• ıÖLÇÜLER· 

GUNLUK K . 
anunun 

PiYASA Bazı Maddeleri , 
Ziraat Bnnknsının yumu§ak buğ- D v • t• •ıd• 

daylarındlµl 207 bin kiloluk bir par- egıc ırı 1 
ti 5.28 kuruştan, 96 bin kiloluk sert ~ 
5,20 den verilmisUr. Tüccar namına Olçüler ve ayar nizamnamesinin 
90 bin kiloluk PolaUı malı 6,10- bazı maddeleri değiştirilmiştir. Tadil 
6,225, kunı:ıtan. 45 bin kiloluk yu- ı olunan maddeler 4, 11, 12 ve 14 ün-

! muşak 5,31-5,38,5 kuru5t.nn satil- cü fasıllarına aittir. 

mıştır. * Dördüncü fasılda içkilere mahsus 

+ Muhtelif mıntnkalardan gelen 71 i şişeler ve ceza kaplarının, menba su
+ bin kiloluk kızılca kilosu 5,26- + ları şişelerinin hangi hacimde bulu
ı 5,35 kuruş orasında 33 bin kilo sert ı nacaklan tesbit edilmiştir. Bu me-

l
+ buğday 5,10 kuruştan ve 150 blıt kf- i1 yanda süt şişeleri de dahildir. Şişelc

lo Urfa s('Tl buğdayı 5,12 kuruştan • l'in hacimlerini ve dolma ve silme 
satılmıştır. paylarını gösteren bir liste kararna-

+ * meye bağlanmıştır. On birinci fasıl-+ Samsun malı arpalardan dökme o-i Jarak 200 bin kilo 410 kuruştan Bur- ı da muayene ve iiyara tabi Arcomet
+ sa arpasından 10 bin kilo 4,20 den, 1 re~e~ hakkındaki kayıtlar yenilen-
: Adapawn mısırlarından 30 bin ki- mıştır. 
+ lo 3,37 kuru~tan, Tcklrda{i kuşyem- S On ikinci fasılda bavagazı sayaç-

Antalya susamlarındnn 7500 kilo çu- • }arının ayarlanmasına dair şekiller i !erinden 20 bin kilo 6,30 kuruştan. t 

vallı olarak kilosu 19 kuruştan sa- t ve muayene şartlan tesbit olunmuş! tılmıştır. '1- J tur. On dördüncü fasılda ise su sa

+ Dün borsada bir miktar acı iç bn- ı yaçlan hakkında muhtelli tipteki ci
$ dem kilosu 63 kuruştan, oğlak tif- • bazların şekil ve vaziyetleri ile bun
: tikleri 120 kuruştan ve pamuk yağ- $ !arın tertibatları gösteri~rniş ve ayar-
+ lan 37-38 kuruştan satılmıştır. $ 
ı t !anma tarzları tesbit olunmuştur • ................................ 

FUARDA: 

Masrafsız Eşya 
Taşınması 
Tem·n Edildi 
Izmir Funna Istanbuldan iştirak 

edeceklere gösterilecek kolaylıklar i
çin bazı notlar hazırlanmıştır. 

Izmirde Ticaret odamızın pavyo
nunda bu sene biraz yer kalacağı dü
şünülerek buraya da tüccar ve esna
fımızın mallarını koymalarına müsa
ade edilecektir. Oda bu hususta ge
niş bir düşünce ile esnafımıza nakli
ye masrafı ödetmeden Fuara iştirıık 
fırsatını vermek niyetindedir. 

Fuara iştirak etmek istiyen esna
fın bütün mallarını Ticaret Odamız 
tamamen masrafsız olnrak lzmire 
naklettirecek ve teşhir edilecektir. 

İÇ PlY ASALARDA : 

Fındık ve Ceviz 

Gelmiyor 
Ağustos iptidasına kadar bir hafta 

içinde fındık ve ceviz üzerinqc :ockaz 
muamele olmuştur. Piyasamıza hiç 
b\ı' mıntakadan ceviz ve fmdız ithal 
edilmediği gibi ihracat dahi yapıl
mamıştır. Yalnız Ünyedc 5040 kilo 
iç tombul fındık kilosu 75 kuruştan 
ve Fatsada on bin kiloluk bir parti 
iç fındık kilosu 63 kuruştan sııblmış
tır. Piyasamızda dokuz bin kilo iç ve 
10 bin kilo kabuklu fındık stoku 
mevcuttur. 

BORSA ! 
5-8- 938 

ÇEKLER 
Londra 
Ncvyork 
Parfs 
MıUino 

Ccfıcvre 

Amsterdam 
Berlin 
Brilksel 
Atinn 
Sofyn 
Prag 
Madrlt 
Varııova 

Buda peşte 
Bu kreş 
Bclgrat 
Yokohama 
Stokholrn 
Moskova 

6.17 
12~ Jl025 

3.46 
6.625 

28.6025 
68.6625 
50.5525 
21.3125 

l.13 
l 5225 
4.335 
fl.l 7 

23.5050 
24.68 

0.9275 
2.8425 

36.02 
31.81 
23.5575 

ESHAM ve TAHViLAT 

1933 ikrruniycll Ergani 96.-

----------~~--' ---

Halde Dünkü Satışlar 
' Bamya kilosu: 8 - 10, Sakızkaba-

ğı: 2.50 - 4, dolmalık büber: 3 - ~· 
Sivri büber: 2 - 3, kır domatesı: 
2.10 _ 3, sırık domatesi: 3 - 5, Ça
lı fasulyesi: 5 - 8, Ayşekadın: 
8 - 10, Yeşil fasulya- 7 - 9, se>
ğan: 4 - 5, sarmısak: 5 - 6 kuruş. 
Asmakabağı adedi: 1 - 10, pat

lıcan baş: 2 - 2.50, orta: 1,50-1,75, 
küçük: 0.50 - 1.75, bostan patlıca
nı: 3 - 4, hıyar: 0.25 - 1, mısır: 
0,50 - 1 kuruş. 

Pancar demedi- 1.75 - 2.25, may
danoz: 0.40 - 0.60, dereotu: 0.50-
0.75 kuruş. 

Osmanpaşa elması kilosu: 8 - 10, 
Çekirdeksiz üzüm: 6 - 14, Türbe e
riği: 7 - 10, M.iirdüm eriği: 6 - 10, 
kayısı: 17 - 22, fındık: 5 - 7, şçt
tali: 6 - 12, vişne 8 - 13, Akçe ar
mudu: 25 - 35, kızıl armud: 5-10, 
kızılcık: 6 - 10, Çavuş üzümü: 
15 - 20 kuruş. 

Ecnebi limon 100: 225--400, kar
puz yenidünya baş: 18 - 24, orta: 
12 - 16, ufak: 4 - 9, karpuz alacalı 
baş- 20 - 30, orta: 14 - 17, ufak: 
4 - 6, kavun toptan baş: 15 -- 18, 
orta: 11 - 14, ufak: 3 - 8, kavun 
Kırkağaç baş: 22-30, orta: 16-20, 
ufak: 8 - 12 kuruş. 

KARSTA: 

Bira Fabrikası ve 

Silo leteniliyor 
Kars, (TAN) - Arpa pek bol, fa

kat değeri çok düşük olduğundan, 

burada bir bira fabrikası açılması 

alakadarların nazarı dikkatınc ko
nulmaktadır. Bir de siloya ihtiyaç 
görülmektedir. * Kars, (TAN) - Belediyenin a
deta yeniden yapılırcasına tamır 
ettirdiği hamam yakında açılacak

tır. * Kars, (TAN) - Elektrik san
tralı bitinciye kadar sokakların ve 

evlerin tenviri için belediye ile süt 
fabrikası arasında yeni bir mukave

lename imzalanmıştır. Fabrika şeh

re 30 kilovatlık cereyan verecektir. 

BAYBURTTA: -------
KurJunla Öldürdü 

Bayburt, (TAN) - Hart nahiyesi· 
nin Erginis köyünde bir cinayet ol
muş, Mehmet Ali oğlu Tevfik Dur-
sun oğlu Dursunu kurşunla öldür
müştiir. 

- --
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Bandırmaya 4 Saatte Gelecek Seneki 
• Şekeristihsalimiz 

Gıden Vapurla Seyahat ~iğlhıkişaf,bJ::'b~=ıil. 
{Biı§ı 1 incide) lerle tarhlar arasındaki levhalarda tahlil edilmeğe değer. 

1923 ve 1934 senelerinde şeker "- Kim !bilir, demiştim, Sus va- okunan: 
pahalı idi. lstihlD.k mahduttu. Hüku-puru' bu servisi, bu muameleyi, bu "Koparmayınız Benı" koklayı v k 

-- • met şeker !iatini düşürmege arar rahatı ve bu nefis yemekleri bize ka- nız!'' cümleleri, gözlere, yeni doğmuş verdi. Bu maksatla şeker sanayiim.iz 
ça mal edecek? bir çocuk kadar sevimli görünüyor- toplu bir şekilde idare edilecek hale 

Bundan evvel yaptığım seyahat - du. konuldu. idare masrafından tasarruf-
te, bindiğim vapurun birine imev - Diğer taraftan da, bu bahçeyi nü- lar yapıldt. JstihlAk vergisine, şeke
kii 480, ikinci mevkii 380, ve üçün- mune edinmelerini temenni etmemek rin maliyet fiyatına göre değişen bir 
cü mevkil 85 kuruştu. mümkün değildi. şekil verildi. Bu sayede maliyetin A.-

Resmi esvaplı bir memurdan ibu fi Ağaç buhranı da, göze çarpan yok- nzi bir sebeple yükseğe çıktığı scne
yatlara yapılan zam miktarını öğren- luklar arasındaydı. Ve eğer, daimi lerde şeker sanayii ziyan etmiyor, şe
mek istedim. Bu sualim, muhatabı- surette esen tatlı bir rüzgar, Bandır- kcr fiyatı da yükseltilmiyor, hükCı
mı güldürdü. O: ma havasına buzlu bir limonata ne- met daha az istihlak resmi almak su-

- Ne münasebet? dedi... Bugün, faseti ve serinliği vermeseydi, ağaç retilc arndnkl farkı karşılıyordu. 
birinci mevki, yine 480 kuruş. İkin- buhranına katlanmak, havasızlığa Bundan başka evvelce 40 para o-
ci mevki fiyatı ise, arttırılmadı, bila- katlanmak kadar imkansızlaşırdı. lan pançar fiyatı otuz para olarak 
kis ucuzlatıldı; ve 380 kuruştan 225 Bandırmadan, saat tam 17 ,30 da tesbit edildi. 
kuruşa indirildi. Buna mukabil, ge- hareket ettik. Halk bizi ayni heye- Şeker !iyatı düşer düşmez istihlak 
minin bir tek eksiği var: Üçüncü canla uğurladı. Vedat Kaptanın ma- birdenbire yükseldi. Şeker fabrika
mevkii yok. hir clindN terbiyeli bir maymun ka- larımız yeni ihtiyacı karşılayamadı. 

Bu cevaplar, Sus vapurunda yap- dar itaatli kesilen Sus, bizi İstanbu- 1935 senesinde hariçten ıo,OOO, 36 da 
tığım seyahatin zevkini büsbütün la da tam vaktinde getirdi. Kaptanın 10 000 37 de 50,000 ton şeker satın 
arttırrnı~. Muhatabım: ald,ık. 

1

Bu miktarın yalnız küçük bir j•• bu muvaffakıyeti bize aitmiş gibi, 
- Ustellk, dedi, Sus, diğer vapur- Sus rozetlerini, birer zafer madalya- mitan takas yolıylc Almanyadan 

lann sekiz saatte katedebildikleri 51 kadar ütiharla taşıyorduk. gelmiştir. Geri kalan miktar Çckos-
, Bandırma - İstanbul yolunu dört Vapurdan ayrılmadan evvel, ken- lovakya, Belçika, lngilterc, H~landa 

saat on bec dakikada alacak .. _ ve Mısırdan hususi takas yolıyle a-
v disine Sus kaptanına bu muvaffakı- ··k 

- Şu halde, siz, halka büyük bir lınmıştır. Hususi takas primleri yu · yetinden bahsedecek oldum. Fakat o, k l 
fenalık etmiş olu"-•orsunuz. Çünkü sek olmakla beraber bunları ar~ a-

J şehadet parmağını dudağına götür- m.l 
Sus vapurunda seyahate alışacak o- düve bana: mak güç olmıyor. ürikü her me e-
'lanlara, diğer seyahatler katlanıl - kette şeker ihracatı dahilde pahalı 

- Sus! işareti vererek, kendisini f' t d maz: lbir azap verecek? satılmak, hariçte maliyet ıya ın an 
yüzüne karşı methetmeme mani ola- l l · d'l k 

_ Ne münasebet'? Sus, sa:bah ts - çok aşağı fiyat ar a ıhraç e ı me 
ak !st cak kadar müstağni, ve mütevazı suretile teşvik görüyor. Buna sebep, 

tanbuldnn kalkacak, ve şam an davrandı! 
'bula dönmüş olacak! Binaenaleyh, =============== pancar yetiştiren çiftçiye ve fabrika
cumn, pazartesi, çarşamba günleri < e A ş M A K A L E o E N M A e A T) larda çalışan ameleye iş bulmak ar-

zusudur. Bu maksadı temin için her Su.sla 1stanbuldan Bandırmaya· veya 
Bandırmadan 1stnnbula seyahat et- u k memleket şeker istihlak eden vatan-
nıek mümkün olabilecek. Yani Sus- za daşlarına bir nevi ihracat primi öd~ 
rtan haftanın üç gününde istüade e- terek şckerl harice ucuz fiyata sat-

k 
mağı milli bakımdan karlı buluyor. 

dilebilecek. Çarşamba ve cumartesi s Memleketimizde şekerin mallyct 
günleri ise, denizyollarınm diğer va- ar fiyatını ucuzlatmak için pançar fiya-
purlan sefer yapıyor. Hem onlarda I tının 

30 
paraya indirilmesi köylüyü 

üçüncü mevki de var. B h ı birdenbire sıkmamışhr. 1935 te daha 
Ve düşündük ki, Bandırmaya va - U r an arı evvel 40 paradan taahhüt yapıldığı 

ran bütün vapurlar trenle, ve bütün 
0 

-
(Başı l incide) için köylüye kilo başına 4 para o-

trenler vapurla karşılaşmaktadır. denmiştir. 36 da mahsulü çok iyi ve 
B 1 rd d Trak Anane bakımından Japonyaya 

u cevap n an a vapuru - bol olduguv için köylü fiyatın azlığı-
M d B Yolunda go-r karşı dostluktan başka bir 

nun u anya - ursa - nı duymamıştır. 37 de mahsul fena 
~ - zif · s un da his beslememiz için sebep yoktur. dügu va cyı, us vapurun oldu""· için 30 para fiyat köylüyü 

+_;._ 1 d b şara Fakat bu dostluk bizi, Japonyanın l'> ... Bandırma - .ızmır yo un a a - memnun edemcmiıtir. 
cağı; yanl vakit öldüren mesafeleri Çind~i tecavüz hareketini boş gör- Bu sene kısmen bu hoşnutsuzlu-
yiyeccği anlaşılıyordu! meğe sevkcdeınez. ğun, kısmen de kuraklığın tesiri gö-

Bandırmayn yanaştığımız zaman, Japon tecavüzü için ameli menfaat rülmüş, pancar mahsulü ancak 45 
saate bakmıştım! On ikiyi tam otuz şeklinde bir özür bile bulmak müm- bin ton şeker işlemeğe kifayet edc-
dakika geçiyordu. kün değildir. cek miktarda olmuştur. 

Japonyanın hareketi, iç müşkilat1 i 'h li hte-
Muhatabımın sözleri doğru çık - Memlekette şeker stı sa mu 

içinde kalan lbir militarist sistemin, 
1 1 k rnt re-

mış, ve Sus vapuru, hiç bilmediği, a- lif sebepler c aza ır en, umu 
hesapsız ve ölçüsüz şekilde etrafa d 1 · ı · t'hlak bir hşmadığı yollarda yaptığı bu ilk se- fahın artması o ayısıy e ıs ı 
saldırması şeklindedir. Japon sana- ··k 1 kted" Bu cihetle ferinde bile, kıymetinden şüphe e- düzüye yu seme ır. 
Yiinin gönül hoşlugvu ile Çinde mü- f b 'k ı l ı tih al' gelecek denlcri susturmuştu. mevcut a rı a ar a s s 1 

kenunel mahrcçlcr temin etmesi im- yıl 7o,OOO tona çıkaracak tedbirler a-O anda, Bandırma, görülmeye lA
yık bir haldeydi: 

Kapıdağı şibihceziresini kıvnlır 
kıvrılmazı Bandırma İdman Yurdu -

knnı varken, bu verimli yoldan gi- lırumştır ki pancar kilosuna gelecek 
dilmemiş, çivi çiviyi söker iddiasile sene 40 para ödenmesi karan da bu 
türlü türlü askert maceralara baş- aradadır. 

vurulmuştur. Diğer taraftan da yeni fabrikalar mm futalarile, minimini yelkenlile -
rile, ve gelin gibi süslenmiş motör -
lcrle karşılanan Sus vapuru, rıhtımı 
baştanbnşa dolduran halkı, kuvvetli 
bir nefes gibi canlandırmıştı. 

Daha garibi şu ki Japonyanın iyi için etüdler devam etmektedir. Balı
hazırlanmış kuvveUeri, Çinin ucu kesir ile Bandırma arasında yapıl:ı
bucağı bulunmıyan insan denizi için- cak fabrikaya ait zirai etüdler ta
de boğulurken, bu müşkilat yetlşmi- mamlanmıştır. 
yormuş g'ôi Japonya, Sovyet Rusya- Şimdi ancak bu fnbrlkanın yerine 

Sus, bu heyecanlandırıcı heyecan ya da saldırmıştır. ve büyüklüğüne ait etüdler devam 
karşısında susamadı: Ve kendisini Rusyanın harici siyaseti, barış ba- etmektedir·. Yakın bir zamanda 11a-
karşılıyanlan, sesinin yettiği kadar kımından en ağır imtihanlardan geç- rekete geçilebilecektir. 
selamladı. miştir. Sovyet idaresi, barış idealine Adana ve Erzurumda zirai istihsal 

Rıhtun, bu sclfımlan da karşılık- bağlılığını !her vesilede işbat etmiş hakkında etüdler yapılıyor. Bugüne 
sız bırakmadı. ve !bundan evvel Japonlnnn birçok kadar alınan neticeye göre en verlm-

Vapurumuz durunca, halkevi mızı hırçınlıkları karsısında tahammül lı fabrikamız Adana olacaktır. Çün
kası çalmaya, halle alkışlamaya baş- göstermiştir. Fakat bu defa top ve kü burada bir taraftan pancar, bir 
lrunıştı. Yolcular, ve karşılayıcıları, tüfekle Sovyet topraklarına yapılan taraftan da şekerkamışı işlemek su
sade biribirlcrini değil, kendilerini tecavüz öyle bir şekil almıştır ki bu- retile fabrikayı iki mevsim çalı~tır
biran evvel kavuşturan Sus'u da ö- na karşı tahammül göstermek, bir mak imkCını bulunacaktır. Şeker ftıi.>
pecek gibi idiler. Vapura evvela, memleketin varlığını koruyan mane- rikalarının senenin bir kısmında mu
Bandırma kazasının bağlı bulunduğu vl siperlerin yıkılmasına seyirci kal- attal durması, maliyet masrafını yıik 

mak gibi bir netice verebilirdi. lt b' • ·1 ld v • • Ad f"b Balıkesir vilayetinin valisi Etem Ay. sc en ır nmı o ugu ıçın ana 0 

kut ve vilayet erki1nı, belediye reisi, Sovyetler, Japonyanın teklif etti- rikasında iki mevsim çalışılma~ın-
ği yanm tamirle iktifa etmiverek es- dıın hem istihsal miktarı, hem mali-Bnndırma kaymakamı ve Bandırma ki halin avdetı'nı· ı'stı"yorlar .. Bu tale- 1 

b.. ki yet bakımından çok iyi neticeler a ı-
uyu eri girmişlerdi. bi barış ölçüsüyle haksıı bulmak nacaktır. 
Denizbank namına, müdürü umu- mu-mku-n deg~ı'ldı"r. 1 d"' 

Bu verimli fabrikanın ilk ham e -
mi i muavini Tahir Kevkep ve Harun Gelen haberlerden anlaşıldığına yapılmamasına sebep, su mescle.:>l· 
lmcn tarafından karşılanan bu ze - J ı 

göre nponyanın bu işte, biraz geç dir. Şeker sanayiimiz zaruri olara • 
vatla birlikte, öğle yemeğini Sus"ta bile olc;a, aklıbasına gelmiştir. Çin - hükumetin sulama siyasetini tnl.dp 
yedik. Bu kırk ki~ilik sofra, Sus va- Japon harbi devam ederken, Japon- etmektedir. Adnnaya ait yeni iska ve 
purunun kudumunu belki kırk defa ların bir Sovyct - Japon harbini gö- irva projeleri Adanada bir şeker fııb
tc it etti! ze almalarına pek de ihtimal verile- rikası kurulmnsını milmkiln k1In11r 

Ziyafetten sonra gezdiğimiz Ban- rnez. Bu vaziyete göre son buhrana 
dırmayı yepyeni bir çehreye kavuş - heı:'h!!lde bir çare bulunacaktır. 
mu bulduk: Anadolu istiliısında ya- Gönül ister ki Japonlar, Uzak 
k 1 n r, Y ni ba • n yapılmıştı! Sarkta seb p oldukları iıfetleri ve 

F bu'la r m n, Bandırmanın kendılerini mutlaka bckliven acı a-
ba ·ımsı lı \: b kımından !stanbula kıbcti bir an evvel kav;a ınlar ve 
benııy n tarafları çoktu. Mesela, hü- zararın neresindc:-n dciniılse kar ola
klımct kona ,. bahçesi de dahil oldu-ı cağını takdir etsinler.. Çin milleti
gu halde, but~m bahçeler kendi hali- nin hakiki istiklUiine saygı göster
n<.> bırakılmış, Y bani otlardan, deve mck şartıylc şerefli ve iktısaden isti
d kenlcrlndcn kaba kolın ve goz acı- fadeli bir barış elde etmek Japonla
tıcı bır :vo an altında kalmıştı. rın her vakit elindedir. Harici teca-

tır. 

Tetkik Seyahati . . 
Ünh <'rsitc docentlerindcn Hılrnı 

Ziya ile Mi.ıkrimin Halil bugün bir 
Anadolu seyahatine çıkacs)clardır. 
Doçentler Ankara yollle Siv s, l<ay. 
seri ve Elbistana giderek etkikler
de bulunacaklardır. 

F at buna mukabil, lcvantinlerle vuz karnsında Tilrk istiklal miıcade-
o'an halk bahçesi, bir ·Jha lesi · ö ' ~ ~~~-IİJlll-Mlii 

BiRiNCi , .. SAYFADAN . MABAAT 

Belediyede Yapılan Toplantı 

Vali, Kaymakamlara 
• 
itapta Bulundu 

(Ba11 1 incide) 
işlerini yürüteceğiz. İstibdat zama
nında mektepler mezarlıklar arasın
daki metruk binalarda, mahalle ara
larına sıkışmış viran yerlerde, harap 
olmuş konak içlerinde bulunmakta 
idi. Mektepleri bu viran binalardan 
kurtardık, ve 10, 12 sene içinde İs
tanbulda yeniden modern 160 kadar 
mektep binast yapmak suretiyle ts
tanbulun mektebe olan ihtiyacını yüz 
de 85 nisbetinde giderdik. 

Cum'huriyet rejimi memlekette 
ortaya blr dava atmıştır. O dava, 
mekteplerimizi garp memleketle -
rindcki mektep seviyesine ve onla -
rın fevkine çıkarmaktır. 

Çocuk bahçeleri İfİ 
fstanbulun mektep ihtiyacını yüz

de seksen beş nisbetinde giderdik
ten sonra kalbim müsterih olarak bir 
parça da çocuklara JUzım olan diğer 
sahalarda çalısmnk istedim. O da ço
cuk lba'hçeJeri işidir. Çocuk bnhçele
ri çocuklar için çok lazımdır. Ço -
cuklarımız mektep saatinin haricinde 
sokaktadır. Onlan toplamak ve bir 
arada eğlendirmek istiyoruz. Bu ih
tiyacı şimdi duymuş değiliz. Sekiz, 
on senedenberi çocuk bahçeleri aç -
maktayız. Fakat bunlar ihtiyaca ka
fi değildir. Yeni sene bütçemize bu 
iş için ehemmiyetli bir yekiın koya
rak şehrin muhtelif yerlerinde ço -
cuk bahçeleri tesis etmek kararında-
yız. 

Sizden ricam şudur: 
Kaymakamlar, Parti bac;kanlan, 

doktorlar, nuıarif müfettişleri, emni
yet Amirleri beraber çalışarak mın -
takalarınızda çocuk kesafetini na7..arı 
itibara alıp çocukların scvkitabii ile 
toplandıkları yerleri gözönünde bu
lundurarak nerelerde çocuk bahçe -
leri açılabileceğini tesbit edeceksi • 
nlz .. Bu yerler sahipsiz veya beledi-
yeye evkafa ait yerler olabilir. 

Çocuk küti..~haneleri 
Çocuk bahçelerinin yanında ÇO -

cuk kütüphaneleri de açacağız. Bu iş 
ler iqin de metruk medreselerden is
tifade etmek istiyoruz. çocuk hah • 
çesi olarak seçtiğiniz yerlerin ıned
reselere yakın olmasına dikkat edi -
niz. Medreseler eski devirlerde bi
rer irfan yeri idi. Bu irfnn Yerleri is
tibdat devrinde ihrnnl gördü ve te
fessüh etti. Biz bu medreselerin yine 
eski devirlerdeki gibi birer irfan 
menbaı olmasını stiyoruz. Medrese -
leri asnn ihtiyaçlarına göre islllh e
deceğiz. Siz çocuk bahçesi olabile -
cck yerleri tesbit edersiniz. Bilahara 
bramızdan mütehassıs bir komisyon 
seçecek. çocuk bahçelerinin yerleri
ni işaret edeceğiz. Bu başaracağımız 
işlerden birisidir. Şimdi ikinci saf
haya geçiyorum: 

Temizlik itleri 

Eğlence ihtiyacı 
üçüncü olarak temas etmek iste -

diğim nokta, halkın eğlence ihtiyacı
dır. 

Bir pazar günü Floryaya 70 bin 
kişi gittiği tesbit edilmiştir. Herkes 
tatil günlerinde açık havaya koşu
yor. Eğlence yerlerinde pazarları a
razi, tarlalar ve deniz halkta dolup 
boşnlmaktadır. Bunun birkaç sebebi 
vardır. Evvela mevsim sıcaktır. Sa
niyen nakil vasıtaları ucuzdur ve son 
ra içtimai seviye gittikçe yükselmek 
tedir. 
Eğlence yerlerini muayyen yerler

de toplamak güç oluyor. Bu yüzden 
pislik oluyor, lzdiham oluyor. İzdi
hamı dağıtmak için her sene şehir i
çinde ve dışında halkın barınabilece
ği meydanlar ve gölgelik yerler ha
zırlnmak lfızımdır. 

Kaymakamlara ihtar 
fı.tiCadc edilchilccek meydımları 

isrnf f"fmeyiniz; kaymakamlar \'e 

emniyet fıınirkri tınzarı dikkatini. 

:r.i celbedcrinı. 
istanhulıı kirletmek istiyenler

le esaslı Şekilde meşgul olmuyor
sunuz. Menetm'tı olduğumuz el a· 
rabatıırı bir çok ka,;alarda ha
la çıılıŞnıııkta. olduğu halde alak~
lı menıurlıırdan kimso başını çevı
rip bnnııyor. Otomobiller sokaklar 
dıı klakson çalarak dolaşıyorlar. 
JJiç biriniz, alakadar olmuyorsu· 
nuz. nelediyc vezai..-fi iizerinde <:Ok 
Jınssas olmalısınız. Milli ~ercfimi
ır.i ınuhnfazn edelim. Çocuklnra bi. 
siklctll'r çarpnr, polis ha~ını çevi
rip hnkınnz. Şehrin 11aklnrına vu
ku bulan hf'r tecavlizii yok <'tıneli
yjz • . 

Partili arkadaşlara ihtar 
PartilLarkadaşlar; nerede bir met
yer bulursak hemen orada bir ağaç 

dikcJlın. Boş arsaları halkın istifade 
edebileceği şekle sokmalıyız. Geçen 
sene Parti kongrelerinde su işini hal
letmeğe çalışmış ve şu karan vermiş
tik: Fakir halkın evlerine kadar su 
tesisatını belediye parasız olarak ya
pacaktı. Partili nrkndaşlar bu işi ya
pae<)klardı. Halbuki arkadaşlar maa
lesef vazifelerini yapmamışlardır. 
Bir sene zarfında Sular idaresine mü
racaat edip bu sekilde su alm~k is
tiyenlerin snyısı 450, 500 diir. Ben 
5000 olsun istiyorum. Demek ki, la
yıkile halk bu hususta tenvir edil-
memiştir. 

Mahalle çeşmelerinden hayır yok 
tur. Maksadımız sokaklardaki çeş

melerin hepsini kapamak, onun yeri
ne her eve bir musluk takmaktır. 

Sokak aralarındaki çeşmelerden su 
almak istiyenleri, pis elini, burnunu 
musluğa sokmakta sudan etmek iste 
diği istifade bu suretle heder olmak
tadır. Türk rnilleti teınizliği ile teınayüz 

etmiştir· Tilrk vücudünü daima te _ Su meselesi 
miz ıutrnuştur. E~kl Tiirklerin Orta On beş sene müddetle c;udan gele-
Asyadaki YUvasından aynlıp :rnuha- cek varidat, sulann ıslahına sarfe
cercte başlanıa!;ından maksat su için dilecktir. Mevcut su yollarının beş 
dir. suyu kaybettikçe Türk vata _ senelik rnUddetı kalmı tır. Yolları 
nını kaybetmiş, su aramıştır. yapmazsak, susuz kalacağız. Bu !şi 

osman}ı impnrntorluğu, saltanatın tamamlamak için her sene iki üç yüz 
sonlarına doğru znafa uğradı. Para bin lira sarfctmcktcyiz. Su işini ıs
bitti, sudan jstifode için lazım olan lah için 4-5 milyon liraya ihtiyaç 
imkanlar azaldı. Son neslin su ile var. 
pek başı hoş olmayışının sebebi işte Su şebekesi tamamlandıktan sonra 
budur. Biz buna da çare bulmak az- suyu yarı yarıya indJrecek yani met 
mindeyiz. re mikabını 7,5 kuruşa kadar düşü-

Deniz suyu faydalıdır. Çocuğu de- receşiz. 
nizc kavuşturmak istyioruz. 1\'laksa- Giinde nüfus başına yüz elli litre 
dırnız deniz hamamları açmaktır. fs- su vermek mecburiyetindeyiz. Kara
tanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, gümrük ve civarı yerlerde su 1ztıra
Üsküdar taraflarında çocuk hamam- bı vardır. Bunu şüphesiz biz de blli
ları tesis etmek istiyoruz. Mıntakala- yoruz. Hepsini yakın zamanda yolu 
rı.tıızda bu gibi yerleri tesbit edip bi- na koyacağız. 
ze bildirin. Anadolu yakasına gelince; koy-

Çocııkları giirbüzleıtirmek I muş olduğumuz tulumba ile suyu da
Son nesil çocukları gürbüz değil- ha uz:klıırn iki sene müddetle .. se:;

dir. Çocuklarımıza vücutça bir inki- kctmege muvaffak olduk. Kadıkoyun 
şs.f vermek başlıca vezaüimizdendir. şu şebekesi ıslah edilmektedir. Kadı-

10 - 12 senedenberi elime sekiz on köyünde ikinci bir göl vücude geti
mUyon lira geçti. Hepsini mekteple- receğiz. Menfi propagandalara imkan 
re harcadım. Çocuk hamamlarını vermiyelim. Bütün işlerimizi böyle 
artık bundan sonra en çabuk zaman- karşılıklı halledelim.,, 
da açacağız. Aynı zamanda şehrin Bir talep 
en kalabalık yerlernide havuzlar vü- Bu sırada Parti mensuplarındıı:-J 
cude getirmek için tetkikler yap- biri valiye şu ricada bulunmuıtur: 
maktayız. ••:.._ Mesire yerleı-inde pazar gün -
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iktisat Vekilinin 
Beyanatı 

(Başı l incide) 
Ticaret anlaşmasının esasları bet"' 

veçhi atidir: 
• nı1· 

Almanya'daki mevcut blokaJ1 

ıe
zm erltilmesi ve yeni alacakların c 
raküm etmemesi gaycsilc geçen .5~~ 
30 Ağustosta Berlinde imza edıl ·ı:ı· 
olan ticaret anlaşması ile AJrnan)ib• 
ya ihraç edilecek olan belli başlı 

1 0 o ıı raç maddelerimiz için konmuş bJ 
kontenjanlar kaldırılmıştır.I~ind;f 

11
• 

lunduğumuz anlaşma devrccıı za e
da sözü geçen Blokajın tamarncn~ıı· 
rimiş bulunması ve hnlen Alrn.:ıni,~· 
ya karşı borçlu vaziyete girmı~ 

1 
• 

lunmamız - bu borcumuz 23. - _,,. 
1938 tarihinde G.215.500 lira ıdi 1~ 
bizi Almanya.ya ithal edilecek ~r~· 
maddelerimiz tçln kontcnjnnlıır ~
bit etmek liiwmıından fariğ kıl!l'll 
tır. . .,re 

"Onümiizdeki anlaşma devresı )111• 

ihracat mevsimi zarfında tüccarıbır 
zın Almanyaya mnl ithal etmek ~ 
susunda permi müşkülütına ~a et• 
kalmıyacaklarını zan ve tahrnın şr 
mekteyirn. Böyle bir vaziyet ıcarııl' 
sında kalabilecek olan tüc~arıın1ıJIY 
Vekalete müracaat etmelcrı ıaı 

drr. -
Almanya ile akdetmiş olduğıılll 1'' 

ticaret anlaşması şimdiye knd:ır :ii 
dctmic:ı olduğumuz anlaşmaların J; ı-

'$ • b' ,ıı 
birinde mevcut olmıynn ycnı 1: et· 

d . Ik" h"'kıırtı mü ihtiva etmekte ır. ı ıı . ı;le' 
ten her biri, birer komite teşkıl tıi' 
ceklerdir. Doğrudan doğruya ve blJ 
mi temas halinde bulunacak olan ,. 
hükfrmet komiteleri iki memlelce;ııı:ı 
rasındaki anlaşmaların tatbik!l• tJ" 
ve mübadelatın normal blr seyir t• 
kip etmesine nezaret edecekl~ei 
Bazı müşkiilata ve şikAyetıer:.eıeri 

dan veren menşe şahadetna 

tatbikatı da basitleştirilmiştir. ,. 

tki mcml~ket m~rkez bank~lıı~; O' 
rnsında 193:ı senesınde aktedılJl'I ,.p 

··ıcııl' 
lrm kliring anlaşması ve mu b~ 

senelerde yapılan tadilleri ye:in~caı· 
defa iki hiikfımet arasınrla bır 
ye anlaşması aktedilmiştir. ı~tı 

Almanya ile ihracnt ve ith9 .,Pıı 
. b t' fl'i" mızda olan 100 - 70 nıs e l v~ 

muhafaza edilmiştir. Bu iki ııı1 
madan başka Avusturya ne . 01~ r 
caret mübadelelerimizi ve t.ıca ,oı~ 
diyP.!erimizi tanzim eden bır P clııl' 
kol imza edilmiştir. Bu ~rotol<5 ~· 
ihtivP ettiği hükümlere gore, 1 f.' 
ğustos 1938 tarihinde~ it~~are:ı9ıı· 
vusturya ile olan emtıa mubad ,.O.J 

. ı · t yul<ll mız ve tcdıye muamc a ımız . ı:ır 

iıah ettiğim ticaret ve tediye nt'l1~o maları çerçivelcri dahilinde cere 
edecektir. 

8 
ı~· 

Avusturya ile 15 Ağustos 193 d& 
rihinden evvel basınmış ol-.ın lı~~· 
taka-; muameleleri, başlnnm•ş 01 ~ 
ıırı a'l'landaki hiıkümle':C göre J1f 
3 ~ Ağut;tos 1939 tarihine kııdttr 
fıye edileblleceklerdir. 1' 

Akted\len bütün bu anıt~ms1·1 r f 
Ağustos 1938 tarihinde merıyet~, 
recekler ve 31 Ağustos 1939 tat r(. 
kadar meriyette kalacaklardıı'İcl~ 
hükumet bu anlnşmaların yetl~tliı 
bir senelik bir müddet için te ,tl( 
edip etmemek hususundaki kar ~4" 
rını birbirlerine mayıs 1939 da 1' 
receklerdir. /) 

Yeni anlaşma devresinde d~1efl' 
manya ile olan tlcart milnasebe~,. 
mlzln normal ve her iki tarafı ııır-' 
nun edecek §ekilde cereyan ve 
şaf edeceği şUphesizdir.,, ~ 

·1'1 
leri vesaiti oakliye fiyatları 1 ,r' 
misli artmaktadır. MeseHl. Adad9 el 
bn fiyatları diğer giinlerdekindctl l 
ha pahalıdır. Buna çare bultıf19 

mı?" tı 
Bunun üzerine vali kaymak9~ <' 

·rıı 
rın derhal faaliyete geçmclerı i~ 
pazar günleri de eğlence yerler tlıi 
diğer günlere ait tarifelerin tll 

edilmesini istedi ve dedi ki: ıc 
"- Eğlence yerleri ile <:Ok Y~f 

dan meşgul olalım. İhtik:ır:ı s: . ,.c 
gazinoları bilhac;sa cumartesı tı' 
zar günleri kapıyalım w~ kaP 11

1 ete gazino ve lolcantnlnrı da gnı bil 
techtr edelim. Ancnk ihtikfırııı 
ne böyle ge~blllriz.,, 

9
, 

Başka söz söyleyecek kimse. ~et· 
mıştı. Vali de yapmak istcdi1' rııısı~ 
toplantıda bulunanlara anlat .10ı 
Bu itlbarla lçtimaa nihayet verl,ıJ' 
Şimdi kaymakamlar v~ diğer cır 

·r;,' kadar memurlar bu dir<!ktı · ·ô,l 
ire!fnde bahçe ve plajlar için;~ 
le yerler arayıp bunları te!;bıt tıl 
ler ve derhal belediye reisliğıne 
direceklerdir. 
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

10 
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9 H. ______ __.. 

Soldan aııCja: 

1 - Amıdoludn yeni blr cndQstrl mer
kezi, nota. 2 - Saniyeden ufak, Ateh 
getlnnlş, 3 - Oruç ayı, bir hece. 4 - Dört 
tarafı deniz, do(:ru olmıyan. 5 - Şamar, 
bir çalgı, G - Şaka, gol. 7 - Kavuş -
mak. Bay yapan 8 - Yakan nc-sne, 9 -
Kı~n Yağar, bir vapur ~lrketi. 10 - Gü
ncstc :>"edi tane vnrdır, Kadın yakın ak
raba. 

Yukarıdan ıgaCjıya: 
1 B' - ır av h:ıyvanı, 2 - Yurdumuz, 

sanat. 3 - KesC'D bir alet, nota. 4 - Bir 
kumaş, bir kadın ismi, 5 - Yazın seve
riz, kışın korkarız; gö:ı:unü budaktan sa
~ınma:ı:. 6 - BJ.r soyadı, kadınlar giyer
;· 7 - Kusl rın eli, bir hukümdar. 8 -

.n kek dadı, nida, 9 - Kı'lrın zıttı. 10 -
ckl~m. garnizon. 

KIRŞEHIRDE : 

Düzeltilen Yollar 
Kırşehir, <TAN) - Çarşıdan hükii 

,;ıet7 giden yol genişletilmektedir. 
enı yapılan asri dıikkanlarm önü

ne beton kaldınrn inşasına basla
nılınıştır. 

---<>-
TERCANDA: 

Seller 22 Evi Harap Etti 
Tercan, (TANJ - Şiddetli yağ

murlan müteakıp gelen seller çar
şıyı basmıştır. 22 ev harap olmuş
tur. Bır kadın boğulmuştur. 

Satıcı Aranıyor 
Beyoğlunda Istik15.l caddesinde 

Dek.orasyon mağazası için tecrübeli 
ve lısan bili b. . . 
d • r ır satıcıya ihtıyaç vnr-
ır. Tnlıp olanlar tercümci hallerini 

r~~. ile hazırlıyarak mağaza müdür
ugune ınüracaat etmelidirler. 

Fatih Sulh 3 u· •• H kuk H.k. r~· ncu u a ım-
ıgınden: 14 - 6 - 935 tarihinde Cer-
~ahpaşa hastahanesinde vefat eden 

h:~af tahsilat müfettişlerinden Ma
ırın tnrih· ·1· 

ı ı andan itibaren alacak 
ve borçlulannın bir ay ve iddiayı ve
raset edenle . in .. 
k nn uç ay içinde mah-

emeye nıüracaatleri aksi halde te-
rekesinin h · ' 
il. • azıncyc devrolunacağı 

an olunur. 

Zayi Çek 
Amsterdam üzerine çekili Hfl. 

7033.51 lik bir çekin zayi oldu
ğu müşterilerinden birisi tara
dan 

HOLANTSE BANK • ONI 
N. V.'ye 

bildirilmiştir. Işbu Çekin tedi
yesine muhalefet konulduğu ci
hetle bunu bulanın mezkur Ban
kaya müracaat eylemesi rica 

olunur. 

1 

!kinci Icra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı haciz altında . o
hıp paraya çevrilmesi karar verıle~ 
Dlasa, tahta sandalye, ve aynadan ı
baret kahve dükkanı eşyasının 12 
A~tos 938 Cuma günü saat 14 ten 
16 h kadar Çarşıkapıd: O~çu~~r~a-
ş1 4 :tı. aralı kahveci dukkanı onun-

um d"l 
de artırma suretile satışı icra e ı .e-
cektir. Kıymetini bulmadığı takdır
de ikinci artırması 19 Ağustos 9~8 

Cuma D.. •• ayni mahalde ve tayın 
c.unu eci'l k 

edilen saatte satışa devam ı ece -
tir. Isteklilerin mahallinde hazır ~~
lunacak l\'ı.emuruna müracaatlerı ı-
lan olun\ll'. 

Eyüp Icra. :Memurluğundan: Bir 
borcun ödenmemesinden dolayı satıl
masına karar verilen ve tamamına 
evlivukuf tnra.rından 1200 lira kıy
met takdir edilrniş olan ve 2/10 cilt 
85 sahife 934 ipotek defterinin 
7 /1143 sırasında Emniyet Sandığına 

200 liraya karşılık olarak bi.~·inci de
recede ipotekli huıunnn Eyupte Ca
mikebir Kalendcrnane caddesinde 
kain olup sağ tarafı Cemal ~ük~anı, 
Sol tarafı Ibrnhim Vesaire dukkanla-

E .. h nı .. .. V"alenderharı arkası yup a onu ~ . . 
ne caddesi ile mahdut a,re clektn~lı 

d"kkan ve eski ve yeni 10 numaralı u 
açık artırmaya çıkarılınıştır. 

·· den Şartnamesi 5 - 8 • 938 giinun 
itibaren divanhaneye asılacaktır. . 

Birinci artırması 9 - 9 - 938 tarı· 
hine müsadif Cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar yapılcaktır. 
Artırmaya girmek için istiyenle

rin konan kıymetin yüzde yedi bu
çuk nisbctinde pey akçesi Vermeleri 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır. 

Müterakim vergi; tenviriye; tanzi
fiyeden ibaret olan belediye rüsumu 
ve Vakıf icaresi borçları borçluya ve 
20 senelik Evkaf taviz bedeli ve ru
sumu tellaliye müşteriye aittir. 

Birinci artırmada kıymetin yüzde 
yetmiş beşi bulursa müşterinin Üs:

tünde bırakılır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü yerinde 
kalmak üzere artırma 15 gün 
daha uzatılarak 24 - 9 - 938 tarihi
ne rastlayan Cumartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadar yapılacak olan 
ikinci artırma neticesinde artırma 
li'edeli kıymeti muhnmminenin yüz
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
satış 2280 numaralı knnun ahkamı
na tevfikan geri bırakılır. 

Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayrimenkul üzerindeki hak
ları ve hususile faiz ve masrafa ait 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte ve 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri, aksi takdirde hakları ta
pu scillerile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç kalacakları ve fazla 
malumat istiyenlerin dairemizin 
38/483 numaralı dosyasına müraca
atleri ilan olunur. 

T. H. K. 

BUYUK PİYANGOSU 
Dördüncü keşide : 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 0.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •.• 
• Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu 

pıyangoya iştirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Bası"?evimızde goturü olarak elle kitap forması kırdırılacaktır. Bu 

isi vapabılccc-klerin Direktörlüğe müracaat etmeleri. (5106) 

TAN 
~ 

inhisarlar . Umum . Müdürlüğü ilanları 
. . ~: . ' .. _ . . . . 

ı _Şartnamesi mucibince satınalınacak incır, uzum ve anason koy
mağa mahsus 50.000 adet çuval 1 - 8 -938 tarihinde ihale edilemediğin
den yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 _ Muhammen bedeli beheri 42 kuruş ihesabile 21000 lira ve 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

111 - Eksiltme 22 - 8 - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. _ 

IV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gun İnhisarlar le
vazım ve mubayaat şubesi! Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alı-
n~il~ _ 

v - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gu
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleı:i ilan 
olunur. (5094) 

* * * 1 _ İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı listesinde 
yazılı 124 kalem ecza ve aliı.tı fenniye açık eksiltme usulile satın alına-

caktır. . . 
2 _ Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat temınatı 46.27 liradır. 
3 _ Eksiltme 23 - 8 - 938 tarihine rastlayan salı günü saat 10 da 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesinde.ki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. . . 
4 - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabılır.: 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gu

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5184) 

Cinsi 

Motorin 
Makineyağı 

Miktarı Muhammen edeli 
bedelleri Tutan 
L. K. S. L. Kr. S. 

6000 kilr 

250 .. 
7 - 420 -

16 - 40 -

460 -

Muvakkat Eksiltmenin 
Teminat Saati 

Lira Krş. 
34 50 11 

40 1 k çivi 2000 kilo 15 .. 05 301 22 57 13 
~ _ Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağlama ya~ ile 2000 

kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın 

alınacaktır. . 
II _ Muhammen bedellerıyle muvakkat teminatlan hizalarında 

gösterilmiştir. İ . . 1 1 ·· ·· k III Ek ·ııme 23 - Vll - 938 tarihıne rast ıyan sa ı gunu yu ar-

d 1- tslı de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım a yazı ı saa er 
Komisyonunda vapılacaktır. .. .. _ 

lV _ Şart~ameler parasız olarak her gun sozu geçen şubeden a-

lınabilir. . .. 
V İ . . k ·1tme için tayin edılcn gun ve saatlerde % 7.5 

- steklılerın e sı · 1 1 · 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komısyonn f;1~5~ erı 
lian olunur. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden : . . . A 

(40041) 1. k ·r bedelli Afyon Lısesı ılave pavyonu 
ıra (33) kuruş eşı . .. ·· 16 d Af N 

ı'kinci kısım · w t 93s pazartesı gunu saat a yon a-
ınşaatı 22 Agus os . .. 

fia binasında t 1 k k isyonda ihale edılmek m;ere kapalı zarf 
op anaca om . b ·· f · 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnam~sı v: .~n~ ~~ute errı 
diğer evrak iki lira bcd 1 ukabilinde Afyon Nafıa Mudurlugunden a
Jınabilir. Muvakkat te~i:t (3003) lira (10) kuruştur. İsteklilerin Na
fia Vekale~inden 938 senesi için alınmış (20.000) liralık müteahhitli~ 
vesikası göstermeleri ve teklü mektuplarını~ ~~ .. ağust~s 93Ş paz~r.t:sı 

·· .. saat 15 !:A kad Af N f' 11füdiırlugune gondermelerı ılan gunu :.-- ar yon a ıa 1• (
5095

) 
olunur. 

lstanbul Jandarma Satınalmo Komisyonundan : 
. ilk 

Miktarı Tahnıın 

Metre Cinsi Bedeli 
L I{. 

14.000.ooo Boz renk makara ipliği 5~20. oo 
1 13:~00°~00 

1 _ Cinsi, miktarı, tutarı, ve ilk teminatı yukarda yazı 1 

14 
'
000 

"
000 tnctrcsi dikiş ve 1.000.000 metresi elişi olmak üzere ceman t. İ 

kt k . 1._. İst . Jandarma sa ın ama tnetre boz ren e ma ara ıp ıgı anbul Gedıkpaşa 
1 

f k 
kolllisyonunca 22 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de kapa ı zar e -
siltn-ıesile satın alınacaktır. . d .... 

1 
_ 

f k .1 .. " komısyon a goru e 2 _ şartname evsa ve şe ı numunesi her gun 

bilir Veya aldırılır. "re hazırlı-
3 -: İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunakgod d g 

ak .1 .. t lO a a ar a ı e-
yac ·Ial"t kapalı zarflarını eksı tme gunü nihayet saa (

5185
) 

çen koınısyona vermeleri. 

- Gü~k Muhafaza Genel Komutanhğı lstonbul 
SotlnOlrtaa Komisyonundan : kalem Kelvin 

ı - ıs·_ 19 _ 27 _ 28 ve 29 sayılı motörlere alınacak. 7 ··nü saat 11 de 
marka yedek makine parçalarının, 2 2- 8 - 938 pazartesı gu 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak tır. . 

2 - Tnhtni i tutarı 1118 lira ve ilk teminat 8~ .ııradır. 
3 - Şattna:e ve evsafı komisyondadır görülebılır. 

1
. k d 

ı ... . b. at evvc ıne a ar 
4 - steklilerin o gün eksiltme ~aatınden ır sa n tciklü mektup-

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veçhıle hazırlıyacnk.la 
1 

. 
,...,,_ .. ~ .. b' dak. komısyona verme en. 

lannı Galata ......,..i lthalfıt Gümrugu ınasın ı (5139) 

11 
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İstanbul .V~klflar Direktörlüğµ, :· u;·~·ıa\:'{~ 
.· . . . i ' .. ,, . :• ~~-·, .. ~:\;.~ 

• !"" ~ , .J. ·'it •. 

l\luhammen 
aylığı 

Lira. Kr. 
Bahçekapıda 4 üncü v;akıf hamn zemin katında 58 No. mağaza 115 00 

• • • • • • " 60 ,, " 105 00 
il .. • " " " 62 " " 105 00 
" " " " " " 64 " .. 115 00 
Yukatda yazılı mağazalar teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonu-

na kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İstekliler 9 Ağustos 938 salı günü saat on bire kadar Çemberlitaşta 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. 
(4895) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü 

Ticaret Subesinden: • 
200 Ton elektrolit bakır 

Yukarda miktar ve cinsi yazılı malzeme acele satın alınacah."iır. İs

teklilerin fiyatlı tekliflerini 26 ağustos 938 cuma günü saat 14 de Tica
ret şubesine vermeleri. 

Şartname her gün saat 13.5 - 15,5 arasında Ankarada Ticaret Şube
sinden İstanbulda - Fındıklıda Satınalma Komisyonundan alınabilir . 

(2880) (5171) 

Müsabaka İmtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktı
sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak ltızımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyliıl 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
de sözlü bir imtihana tabi tutulacak'tır. 

4. - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap
mak üzere ayrılan miifett!ş ve müfettiş namzetleri askerlikten avdetle
rıne lcaoar maaşsız me~un sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bit stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt
lük hakkını haizdirler." 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyetl Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihin
de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2391) (4402) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Devlet J3asımevinde mevcut kırma makinelerinde çahşmak üzere iş

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

Edirne :Meri~ Su işleri Şubesi Mühendisliğinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Edirne civarında Meriç nehri sağ sahi

linde bulunan Bosna köyünün feyezandan kurtulması için yapılacak sed
de ve mahmuz inşaatı keşü bedeli 51305,92 liradır. 

2. - Eksiltme 15/8/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 12 de 
Edirne Hükumet konağında Meclisi Umumi salonunda toplanan Su Ek
siltme komisyonunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3. - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, umumi su işleri şartnamesi, hususi şartname, va
hidi fiat cetvelini ve projeleri 256 kuruş mukabilinde Edirne Trakya 
Umumi Müfettişlik binasında Meriç Su İşleri Şubesi Mühendisliğinden 
alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3815,29 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 15bin liralık Nafia Su İşleri veya bu kııbil Nafia iş
leri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

5. - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar l\1eriç Su İşleri Şubesi Mühendisliğine vermeğe mec
burdurlar. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4894) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Tipo makinesiyle basılacak 57X82 1/16 kıtasındn iki okul kitabının 

birı9 70.000 diğeri 51).000 sayı üzerinden basım ve cilt işi her kitap ayrı 
bir iş olarak paza~ıkla açık eksiltmeye konulmuştur. Kitabın knğıt 

ve cilt malzemesi b~mevimizce temin olunacaktır Eksiltme ve ihale 
8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 10 da Devlet Basımevi Direktörlüğü 

ğündc biribirini müteakip yapılacaktır. Muhammen bedelleri birinin 
1561.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira ve muvakkat teminat miktarları da 
bu bedellerin % 7.5 nisbetinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksilt
me zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet Basımevi vezne
sine yatırmış olmaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 
sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince lazımgclen 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 
ıazımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünde parasız olnrak ve-
rilir. (5128) 

Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökiilmesini 
önler, kepekleri giderir. 

KA 
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Sizi sıtmadan da koruyacak yegane devadır. Bütün 
bula§ık hastahkları taııyan sinekler sıtma ve malar· 
yayı da evinize, köyünüze ve yurdunuza taıırlar. Bu 
pis ve mikrob taııyan hayvanları kökünden öldür· 

mek· ancal( 

FAYDA 
ile kabildir. 

En küçül( tenekesi 20 • Çeyrek litrelik tenekesi 30 • Yanın 
litrelik tenekesi 45 • Bir litrelik tenekesi 70 • 5 litrelik 

tenekesi 300 kunıttur. Toptancılara tenzilat. -
T. C. ZiRAAT BANKAS' 
PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 

LiRA iKRAMiYE VERECEK 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans• adedi : 262 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara sem~de 4 defa çekilecek 
kur'a ile aJağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 ,, 1,000 ,, 

40 " 100 ,, 4,000 ,, 
100 » 50 ,, 5,000 ,, 
120 ,, 40 " 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3,200 " 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira· 
dan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
ıile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Bil'incikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. ................................................ 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
Sabah, öğle ve akşam her yemek~·en sonra 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 

6. 8 • 938 

ı' -• Bu aktam 

Büyükdere: Beyaz Park Yüzme 
Havuzunda 

ayan SAFiYE ve ar~~d~~:rınm KONSERi 
Mehtablı bir geceyi Boğazın en güzel yerinde SAFiYE ve arkadaşla
rının sureti mahsusada hazırladıkları KONSERfNt dinliyerek ve 

sabaha rırEı B'LOQDNUU Neşe dolu eğlencelerile geçiriniz. Ma 
kadar V \l 1 ı> i1 salarınızı evvelden tedarik edebilirsiniz. 

Duhuliye yoktur. Telefon: 32 - 43 4---· 
I Bu akfam saat 21 den itibaren: Sarıyerde --• 

CANLI BAL 1 K 
Gazinosunda mejhur Lodony Macar bayan orkestrası 

tara·~·~.dan Konser =Üe~~P. Varyete Program' 
buyuk çe,t .r:engın 

IUarina Palmcro, Duo '.J'ıırz-.ı, Spriridis \'C Gregoryan, J<'lcri \'e PJi
nos ,.ıırnte unmarnJarı. 

ile sabaha kadar CAZ te DANS. Avdet için otobüs temin 
edilmiştir. MasaJ21r•b;r evvelden tutunuz. Tel: 32,90 

;;;;;;;;;;;;;; .................. _____ .._. 
SOLUCAfflediğimiz barsak KURDLARI 
Ek."eriyetlc çocuklart~aftrsaklanna yapışarak kanlarını emrtıek 
5 uretile biiyiiycn ,•e ~~·en muzur han·anlnrdır. Bunlar 

HAZIMSl%f~A, KANSIZLIGA ve bir çok 
HASTALIKLARA 

sebeb olurlar. &eriyetle karın fİfmeleri, burun ve makad 
katınmaları, i•h, oburluk, salya akması, ha, dönmesi ve da
ha birçok gayribii haller görünür. Bunun ilacı çocuklara ve-

Çünkü "RADYOLIN., in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütiin "RADYOLIN,, kulla
nanların dişleri temiz, sağlam ve gü
zeldir. · 
Çünkü "RADYOLİN,, emsalsiz rağ
beti dolayısile hiç stok yapmadığı i-

çin mütemadiyen taze piyasaya çıkar 
Çünkü "RADYOLlN,, diğer ma

cunlara nazaran çok ucuzdur. 

rilmesi pek kolay olan 

iSME. SANTONIN BISKOITI 
dir. Kutularınındc sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczanc-

Artık bütün bunlardan sonra 
d f . t 20 kıstur. Yalnız (İSMET! ismine DİKKAT 

"RADYOLIN,, kullanan on binlerce 
kişinin nekadar haklı olduğunu an
lı:ımak kolaylaşır. 

lı.;.e~~ıa~ı .. ~~~~~~~ · ...... -........................ . 
___ .. ""~ Rahatını, kesesini SC\'cnJero tavsiye ............ . 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra Kl Ş T UYU kullanınız 

sızı MES'U 

10 KADI TDA 9 u 
FENA lıJ.~NKT :g BiR 
PUDUA KUI..L L ~ıR 
Fena renkle bir pudra, yüzü-

nuze korkunç bir makyaj man-

K 
EDER? 

pASI% r RlİZ yeni JJtl .,, 
''Qnklerı 

tecedilebilir: 

zarasını verir ve sizi olduğu- ı 
111 

s.-e sabit kalmasını 
nuzdan daha fazla yaşlı göste- ra~in gibi pudranın cil-
rir. Teninize uygun renkte bir te y bii ifrazatını nıas-
pudra intihap etmenin yegane ~!~rn ve bu suretle cildin 
çaresi, yüzüuüzün bir tarafında Jcıırıa ve sertleşmesine ve 
bir renk ve diğer tarafında baş- bin buruşuklukların zu-
ka renk pudra tecrube etmek- ınta ınani olur. Her vakit 
tir. Bu tecrubeyi hemen bugün k köpugile karıştırılrnış 
size, parasız olarak verilecek , Tokalon pu~.rasını kul-
yeni ve cazip renklerdeki To- . ve birka5 gun 2arlında 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye- zdc yapacagı. cazip tekem-
ni "Cild renkleri., (K.romosk0P) 1 göriıniız. Daıma kutuların 
tabir edilen en son ve modern , ·ndcld Tokalon ismine dik 

ıl- ~rı 'l' nin · • bir makine vasıtasilc karıştır ediniz. e ıze uygun renk 
mıştır. Sihramiz bir göz, tanı; cihnbında tereddüt ettığiniz
kusursuz bir incelikle renld e ıutfen Istanbulda 622 No. 
intihap eder. •eınostn kutusu adresine (Toka-

Tene gayet uygun bUk) a!lon pudrası B). ruınutiıe vAki 
pudra sayesinde artık nıa /o1 olacak tal~pte sıze ıneınnuniyet
bir yüz gôrünmiyec~ktir··r 1 le, ınuhtclıf renklerde nünıune
lon pudrası, imtiyazlı bı ciiı Jik altı ufak Paket pudra gön
daircsinde "Krema k0P;fe 1 derc-ceğiz. 

karıştırılmıştır. Bu say ~ ••••••• .. • 

' 

r Liraya Kumaııyle Kuştüyü Yastıklar 
y 0 r, şilte \ 'C yastıklarda miihiın tcnziJiit yapıldı. Kuştüyü. 

kunt•~nın en iyisi \ 'e her rengibulunur. J<'iatlar çok ucuzdur. 
J\dıİstanhul Çakmakçılar yokuşu Ku tüyü fabrikası. Tel 23027 
s yerlerimiz: Ankarada, Beyoi'!lunda Yerli Mallar pa:ıan 

................... - ..... ı 

2 - 3 cOııde ağrısız çıkarmaJr 
lçJn 

Beşir Kemal HASIR iLACI . 

Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
İstanbul Bölge Sanat Okulu için talebe kaydına 8 ağustos pazanest 

başnalacaktır. Parasız yatılılık imtihanlarına gireceklerin kayıt işi 18 
ağustosta sona erer. 

P~ralı Yatılı ve yatısız talebe kaydına 28 eyHile kadar devam edi· 
ıecektır. Bu arada Ankaradaki inşaat usta okulu ile diğer Bölge Sanat 
okulları için de lstanbul ve civarında bulunan isteklilerin kayıtlan o-
kulumuzda yapılacaktır. (5151) -
Yalnız 

EViNiZDE 
ıfcğil 

CEBiNiZDE 
hile 

bulunmalı 

NERVIN 
ASABI ÖKSÜltÜI<LER 
BAŞ DÖNME İ 
BAYGINUK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gf'len hiifün 

Rahatsızhkları 

1y1 EDER 

Bazı bazı bir ufak 
karaciğer buhranı ge
çiriyorsunuz.. Alınma
sı lAUf ve kolay Qlıın 
MAZON'dnn sabahla· 
rı aç knrnına bir kah
ve kaşığı almnğı tec
rube ediniz. Karacl
ferlerln nasıl daha 

iyi gideceğini görür
' s'llnüz. 
Ayni 7.nmıındn vnrsa 

KABIZLIGI 
de! decektir. Mıde \'e 

BARSAKLARINIZ 
daha muntnuım lşll
Yecek, vOcudilnOzde 
bir ternhlık his ede-

-
KAYIP- Çölemerk Askerlik Şube" 

sinden aldığım terhis tezkeremi kaY" 
bettim. Yenisini alacağımdan hu1'· 
m(i yoktur. 

Çerkeşin Ovacık Nahiyesindetl 

Hüseyin oğlu Ahmet 322 


